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Bul_gar dostlarımız bunun kendilerıne 
müteveccih bir hareket olmadığını . 
bilirler f 

• 

ltalyan yaygaralarına ! 
kulak verecek 

B a 1 kanlı yoktur 
llanevralarımızda patlıyan top sesleri Balkanlarm 
ancak Balkanh arm olduğu u ut u nyay 

Rci.sicttmlmrwmız ismet bıö11ü dii11 yatılarmda refikaları ve çocuklan l'arun 3'"1r? kfİıiar ccvelmidan sonra 'deniz l;:,öşkünc aönM Cımılıı~ 
old11ğıt /zaide Florya arıklamıda bir şarpi (bir :neııi küçiik kotra) gezin· reisimiz hariciye tJCkili Şükrü Saracoğlunıe kabul etmiştir. CU11ılıımer 
tisi yapmı lardır. Bakırkoyc kadar gidip gelen Millı Sete lnı grıirıtide simiz saat on yedi buçukta da Ba~vekilimizi kabul cdctck il...i saat 1:a-

bir defa daha ifAn etrnektedir fahrı yavcrll!Tl h.'raıin 11clia ıdi bı ı bc1~ıı pmıs ,. i/ 8c rcfak imiş ir. dar gör iştmi~t rr. ' 

Milli Şef bll sabah 
manevra sahasına gitti 

~ -

Qtzet'Talarımızm geçen seneki gibi lm seme de yapıldığı TrakyayJ ve 
Balka1ıları gösteren harita (}'azısı 4 üncüde) 

~~ i l4-;11 ----1~ 

l TARiHTE E 

il ta ı va n 
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E ol ri kala rı 1Java taamızımım başlangıcını lıa 

bcr verecek ve halkı tehlikeden ko-v E nmmağa davet edecek canavar dii 

~ ır lYı rr B< o . © lf r ~ ' dU~l~t nıulosi::~~ polislerimizden 

1 ı ;~;bin. döneklikle, •• b.nuzhkı. t•n·d·ğ· ıı.ı ... kavmi!· •• i, En d ı şeye 1 u z u m y o k . 
~ ı:tic ~•ileti arasındaki münnsebet yeni birşey değildir. ltalyan. H h •• k b • 
: •• dunya yüzünde yatadıkça tarih, mütemadiyen onlı:ınn da- E ava ucumu ısa ır zamana 
~ ttı~~clerinc ıahit olacak ve bu suretle kaydedecektir. Asil Türk E •• h d ı d 

0 ; lctinc, Akdeniz kryılarrnda yer almr bulunan bu kavmin • mun as1r ır ve tayyare er en 
' di~ .... k iotcdiği, fakat bumunda geldiğô oyunlar •k•ik değôl· • birşey atılacak değildir 

Birkaç gün içinde bu tarih vakalarmı Korku ve lfileyecan, korun-
H A BE R ma tedbftrDerını şuurla 

Sütunlarında okuyacaksınız 
~~.,.•<:r••••••'ttF4t 

aımanuza maıınü onur 
( Yatı$ı 4 ımcıidc) 

Kuvvetlerimiz yarın 
Edirnenin şimal şarki
sinde taarruza geçecekler 

_.,y+v• t WYY+++++ .. V•VV\JIVVVOVVVYUVW4 

Birkaç gündenberi Floryadaki iyetlerile hirlik;;~t~~b'ilı;~T~ 
deniz köşkünde istirahat eden yaya hareket etmişlerdir. 
Curn..'ıurreisimiz İsmet İnönü bu Milli §efimize bu seyahatlerin. 
sabah saat sekizi yirmi geçe ma • (Devamı 4 ü• 'ıdc) 

ÇERÇEVE .. . 

Ona selam! 
Tnıkyanın korlu fopraklımncl~n bir orman fı~kmnakta. 
Hu orman hem Okynnoslar gibi nblt, hem de hclb tll dalgalar 

9lbl ·cnar. . 
Nasıl denize bııl<nn onun durcluğunu, fakat <lnlgn'lara b::ılum yuni

düğilnU görürse, bu omıan da, abtt bir Jfök üzerinde her bn.cml, her 
1 tlkamcti \'C her mesafeli ku tmaya muktedir. 

Uu orman sihıgü, kılıç, m17.rnk, füfonk, mltrallöz, fop, pcnanc, 
mot-Or, tank \'c heıısinin ii Hinde tunç l ürek ormanı. 

Onun :.:ıbltlli,ri, yntağımlan b::ıliikn Jıl1:bir ~erde gözU Q.lmnyı , ynn1 

sulh~Ulilğü; scnarlığmn gc.lincc, hr.rhnngi bir tcca\iize lmrsı tepele. 
mc ku<lreti, ynnl tnnrnız gUcü. 

·~imdi bu seyyar omıan, fe ut ve hırs dünytt mm birkaç i tik!ı

nıctlnılen gelmc"i melhuz Jınreltcfe kar r, knç tiirlü ve nn ıl to \'llracn· 
ğını 'c onu nerelere slireecj".;rini dcııemC'ldc mc gul. · 

Bu denemeden oııra O, kurdclillı trlbUıılerc davetli Tilrk bliyül.
lcri 'e yabancı mlllct miirnCS!>111crl knrı;;ısımln, ana cadde n~lan h:ı.. 
llndc muntazam, ufku çer~c' eli) eeck. 

llir zıumııılar Yi~ nnn cinlr.ı'.lnc kaclıır tolıum serıımel i bilmi olan 
bu cn11r orman ki bizim C<:nnct bah emlz \C bi~klarımn Cchcn. 
nem ntc~hlir, onn eliım ! 

Necib Fazıl KISAKOREK 

Bugünkü sayımız 16 sayfadır 
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Velid, buıilnkU makalesinde, 
ulh cephesinin dünya sulbünü 
orumak için gösterdiği hareket· 
erin gevtck olduğ\!llu, böyle he. 
ııaplr, kitaplı, şemsiyeli, bastonlu, 
oetaetli, ataletli siyasetle dciil, 
- sash ve cezri hareket tarzı ile 
ş görmek lazunıeldiğini söyle • 
nekte ve: 

"Bunun için uamJ sürat ıös -
termek, ani kararlar verınek, fıill 
ve müsbet neticelere varmak için 
(Hitler) kiri hareket etmek la • 
zrmdır.,, demektedir. 

CUMHURtYET 
Yunus Nadi, bucilnkil batma -

<aletinde manevralarımızdan bah
sedıyor ve diyor ki: 

'Bu yıl manevraların Trakyada 
)'apılması dolayı.sile komıu Bulga· 
rir.tanı kuşkulandırmak isteyen ba. 
zı harici dedikoduların cevabını 

böyle sözlere yer olmadıiı beya • 
nile bi.zzat Bulıarların vemüt ol
:ııasından memnunuz. Ordumuz 
Trakyada nümayiı .değil, sade as· 
keri talim ve terbiyenin toplu ifa. 
desi olarak manevralar yapıyor. 

Nı.imayiı ve tehdit ~bi hareketler 
bizden uzaktır. Türk ordusu va -
anı ve •ulhu müdafaa etmekten 
baıka gaye tanımıyor. Komtulan. 
ır.ız ve dq&tlarımız Bulgarlar bun
~ en kad ıurette emindirler ... 

~KIT 

Aann u •. intihap dalreaini siya. 
için Çonah villyetine ıttmittir. 

vapurundan yudılz maka • 
de, Karadeniz seyahatine it
edenlerin eeneclen MDCJe art 
, bele kendisinin Hopaya ka
ıittiii vapurun, bir deniz hL 
almak için Hopaya &lıliP &el· 

bilet almıt yolcularla dolup 
tını kaydetmekte ve demek. 

konferansı toplanmasını teklif e 
dtceğini mevzubahs ederek, hal. 
yanın böyle bir 1ey yapabilmes 
ic.in birinci pliinda bir devlet ol • 
;,,sı icap ettiğini halbuki İtalya. 
.ıın ikinci planda olduğunu zik 
retmekte ve demektedir ki: 

"Bir dörtler konfcran&ı topla . 
mak ve dünyayı • diledikleri eibı 
değil - kendi dilediği gibi pay et 
mek fikri ötedenberi İtalyanın 
ıilrdüğü belli batlı bir tekliftir 
ltalya, Avrupa muvazenesinin bi. 
rinci planda iken ve şuraya buraya 
keyfince tasallut etmek fır~tını 

bulduğu z;unanlarda bu teklifi tat· 
bile sahasına çıkaramaıruıtı. İtalya 
buıün sarahatle ikinci pllna geç· 
mittir. Söz hakkı elinden alınmıı· 
tır. Bir kontrol çemberi içinde 
günıden güne bunalm:ıktadır. Nasıl 
olur da antişambr yapadururken 
iç salonlardakilere kal"Jı dUnya 
hakemliği vaziyeti takınıp teklifte 
bulunur? 

Bu rivayetlerin tek bir sebebi 
olabilir: İtalyayı söz sahibi zannet 
tirerek gittikçe karışan zevahiri 
kurtarmak. 

Kaldı ki ltalyan tavassut edecek 
vuiyette feğildir. 

Evkafın kamyonu 
Bir haınalt llld Urda bir 

ÇtCBlı raraladı 

Ila\a hücamJan ka~m111da lstanbulun alacalı tedbirler ~in din ltfat yede tertt,ıer yaptlmııtır 

.si\ nt ul - Edırne 
Y otu hakkında izahatte 

bulundu · 

B 1 R A 
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Hitlerin dikta
törü aşçısıdır! 
ı\Iman devlet reisi, aşçı
sının sözünden hiç çıkmaz 

Maşhur kenıanisİ Paganini, birlıkle sahneye çıktığı 
şantöze ısh~< çalanlara eşek an1rn1asını taklit 

ederek nasıl ders vermiş 1 
c~çl' 

ııı n a .. rın meşhur İt:ı.lyan ke- kiklerinc dalıyor. Misafirin geldiği 
atıis· 

ycbilir misiniz, size~ bugünkü en 
:uvveth tiyatro muharriri kimdir? gu ~ ve bcstckfırı f'aganini biı 

rıa.:· Ynııında bir ısantöz'ic beraber 
ler neye çıkıyor. Fakat dinleyici. 
.ı;,. §antözUn §arkı söyleyişini be· ... ıılb· 

S •1Yorlar, ıslıkla karşılıyorlar. 
ıra :Pa.... . • ı 

ı:cu .,anının keman çn mnsınn 
lor \•e: 

'lİ unutuyor. 
Misafir yemek salonunda otur -

muş, alimi beklemektedir. Beş da
!tika geçiyor, on dakika geçiyor. 
Newton yok. Arkadaşı yabancı ol. 
madı~ı için onu biliyor. Kendi ken_ 

Shav derhal cevap veriyor: 
- Aye. aye (Ay clY) Sirl. 
(İngilizcedeki bu •·ay, ay., sö· 

dine: 
re;- Şantöze ıslık çnlnnhıra, diye- "- Herhalde diyor, Newton yi 
lııaı kenıanı ile, güzel bir eşek anır_ ne bir hcsab işine dalmıııtır.,, 

:ü bizdeki gibi •'hay hay,, manası. 
.u• gelir. Fakat ayni zamanda, te· 
.affuz itibariyle: ''ben, ben ı .. ma. 
.1asını da verir. B('rnar:i Shav, 
JU cevabı ile zahiren (hay hay, 
~fendim) derken, gil::ün en kuv0 ını taklid ediyor. Karnı da acıkmış olduğu gibi. 

tek Zaman biltün salondakiler, bh 
&alı adam gibi ayrğa fırlıyorlar ve 
Ilı neye hücum ederek Pagan!.nlnin 
cu:ırınc- Yürüyorlar. Bestekar kcn -
ka, tUç kurtarıyor ve sahnenin ar_ 

tna kaçıyor ... 

•ofraya konmuş o!an pilici yavaı; v~tli tiyatro muharririnin de ken. 
yavaş yemC'ye başlıyor. Jısinin olduğunu s5ylemiş olu-

0, tavuğu bitiriy-;>r, fakat Nev· yor.) 
ton hala gelmemiştir. 

O anda misafir, :trkadaşına bir Et yemezle ot yemez ..• 
-nuziplik dü§ünüyor : Bcrnad Shava dair diğer bir fık-

N Tavuğun artıklarını, kemikle· :-a: 
, apo'y.., ·un SO':'I sözlcrın~ rini topluyor. sahanın irine koyu-
te :r Mı.Ilım olduğu üzere, bu sc· 
Aı n birı yo: ve üzerine kapağını kapıyor. •lm:i İngiliz, et yemezlerdendir .. 

'(ld C~hur A\·usturyalı tarihçi Emil ka!kıyor, gidiyor. • ın:.:ına etin zararlı olduğunu, yaL 

Srııı~~gt~ anlattığına göre, Napol- ı Neden sonra Ne·ıton geliyor. 11 sebze ve hububat cinsinden ye· 
f.iill . t. Helcna adasında son karnı çok acıkmış ve bu ihtiyaç o: ın~klcrle pekala yacayabileceC.imi-

Cd.iği Ö ) rd b' ' l ; b 

lııl': s z e en ın şu 0 muş. nu bir an için hesap işlerinccn a- r.ı icidia edenlerin tarafını tutan 

ha~ ~Caba Herr 
ıı erı var rnı ., 

Bau ?ıin benden 

<le ı 
ııt rr lıaucr Napolyonun, Bricn_ 
,~kert mektebinde riyaziye mu-

tı;u 0Ian bir Almandır. 
~lt~Uk :Napolyonu p.ok geri. bir 
d<lJıııa bulan bu riyuıye muallıml, 
}''et. onu azarlar ve adam olamı. 
~ &'tııı •öylermiş. 

hi~ allolyon hocasının bu sözlcıini 
d1111 lınutınamışt1r ve ismi biltUL' 
tt~.aya ~·a),ldığı zaman en merak 
lir;>~ ley bu olmu;,tur: "Acaba 
llıJ'\ aauer'in bcndC'n haberi var .. 

tia 
~"ıı .ııoıyon belki bunu öğrenemc-
llaıı 0lrnUştür. Fakat herhalde Hcrr 
tllıı er CSki tembel talcbesi:ıin bir 
rııd'ıJ.t"rupayı en korkutan adam 
llı~tı Unu • eğer ya.sadıysa _ ö~ren-

r ••• 

~•ı>olyonun diler m~şhur 
ac>ın 
~'llo ··~ 1Yonun: 

~~ıı drurn lügat kitabımda müm. 

lıı"şhu'kll kclime!li yoktur., sözU 
\ı>ç .. tdur. nu, tarihe şu şekilde 

.. b' 
t~: ır Vakndnn çıkarılmış ola-

l-\a 
1" lt~~~·on CO bin k~illk ordusu i-
1'~t la~·a Yürüyor . .Alplcrin etek_ 
~atla teliyorlar. Orada :Napolyon 
~ ,~n ~-Uksek zirvelerine baka. , "'a.n 

-..... 0 
10dakllerc: 

ı: bıı·tdunıuz bu dağlarda:. acaba 
ı-. ır rn"> 
uJ:ı·a ı. 
l3-ıb lloruyor. 
-..... ~Ylardan biri: 

C~t Ctcbılir, kumandanım, diyor, 

~a;:,I. 
l ....._ 'l{i.~n daha fazla dinlemiyor: 

or. ll, diyor ve ordu;>-u ilerle. 

~ "-lıııerı 
ıı d ~ıp ltalyaya doğru iner-

k ...... ~~anındakllcrc §Öyle diyor: 
fınal' 1 anmaya karar veren bir 

1 
n illa cfn ITılimklin değil kclimcsi

tıaııı Yoktur. 

Bir d ı 
taııb a ııınhk ıa hescri 

h lıer l~kanununun kişifi N'cwton 
11tı!1ır k gibi • dalgınlığı lle meş. , 

l'tııda h enat,inl tanıyanlar arala
~ir da1;mcn her gün alimin yeni 
~r. ~.. niığını anlatırlar gillüşilr-
rı "~'to ' 
lllatırıa nun bol bol kulaklarını 
f.'illt l'lrıış .. 

daı at, ca 'b 
~· ~lıtı h zı c kanunu kfı.şifinln 
"Ye "a akkında anlatılan bir hl 
~ tdır ki h .. b l'\\>to . • cpsını ruıtırır: 

""' na b' 
l .. ,~,,.c .., 

1 
ır gün bir arkadaşı 

u~ti .,(' i:>· 
Var F or. Alimin bundan ha. 

"ıı· . ilk t 1 bir 11 çalışma odasında 
araetınna üzerindeki tcL 

lı'.<oymuştur. Masaya oturuyor. ~u :ntiyar ayni zamanda çok neş'e
t.ll•<ığın kapağını açıyor. Fakat ~i ve hazırcevaptır. 
isirı.:le kemikten ve a:-tıklardan baş Ilir gün Londranın bir cadde. 
:<a bir şey görmeyince şaşırıyor. :!inden büyük İngiliz edibi Ches· 
Sonra saate bakıyor: Yemek vak· tertonla beraber giJiyorlarmış . ... 
ti çoktan ge~mig. Çhesterton da bilakis ete bayılan 

O zaman kendi kendine: '.Jir adamdır. Bir aralık Bernard 
- Ne kadar dalgınım! diyor .. S'.l:ıva : 

Me;cr ben yemek yemişim, yeme. - İnsan senin et yemediğine 
~in artıklarını sahanda bırakrnı· bl'!krnca sanki ingiltcredc kıtlık 
şım C:a haberim yok, dalgınlıkla v.ıınıış sanıyor, diyor. B. Shav 
tekrar sofray1 oturdum .. diyor ve derhal cevap veriyor: 
~< :!~ı;:cır, çalışma odasına gidip, -İnsan sana da bakınca bu 
tAkrar hesaplarına Jcvam ediyor. kıtiığın sebebi sanki sen mişsin 

Bir taşla iki ku, 
Meşhur İngiliz muharriri Ber· 

la: ı Shav hoş fıkraları ile meş· 

:ıurdur. İşte onlardan biri: 
B~rnard Shav bir gün bir ami. 

ral gcmısini .gezmiye gitmi~. öte
:.!.::nlırddcn konuşurken amiral 
mt~hur piyes muharririne: 

- Mister Shav, demiş, söyle-

~IKı K~ç.. 
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zannet.ıyor .. 

Hitlerin diktatörü 
Hitıerin her seyahatin.de daima 

yanında götürdüğü bir adam var· 
dır. Kıtrnenberg isminde, kısa 

J.'.l:ylu iıabarık kafalı bir şişman o_ 
lan bu a.damr görenler muhakkak 
Hitkriı: hayatını muhafaza eden 

( Deı·amı 14 iincüde) 

l ~~~~~. ~ı~sa~~~~ı .a~~~~nda: 83 J 
Yazan: L. Busch (36 Yılmı vah~ iler arasın~a geç ı rmış bir Alman seyyahı) 

Hana reisinin altı yaşından elli yaşma 
kadar 16 kar'.s ı vardı 

Zira bu zehir çıpla!• bir \'Ücud·t 
.ürülür sürülmez L•·- n küçük delik 
!erinden müthi~ süratle kana karı· 
şır \'e o imanı bir dakikada yıldı· 
:ım vunnu~ gibi öldilrü,·erir! 

I lana kadınları zehiri kendilerine 
aulaştırmamak için yakılıp d:tğlan 
mış parmak uçlaıile bu zehiri alıp 
ıı:tcdikleri adamın vücuduna biran
da sürebilirler. Hana kızlan bu ze
hit ke:-elerini vl:cutlarının bir \'eya 
iki. hatta üç yerine dahi yaptırmak· 
tadır\ ar. 

Zehiri kullanmış olan bir kadın 
son derece itibar görür. Zira ken· 
3rsinc taarruz etmiş olan haram bir 
erkeği oldürmüş ve Hana kadınla· 
rmın şerefini kurt:.mnı~ addolunur.! 

Zehiri kullanmış olan kadın ayr.i 
yere tekrar zehir koyabilir. Sonr:ı 

patlayan yerdeki deliği kapatır. Bi· 
naenaleyh ikinci veya üçüncü zehir 
kullanmış kadının vücudunda bu 
suretle iki Yeya üç kapatılmış ddik 
yeri hasıl olur ki bu delik yerleri ne 
kadar çok olursa o kadın o kadar 
makbul \'e muhterem olur! 

Görüliiyor ki Hanalardan kadının 
öldürdüğü erkek cinayet ~ayılmaz: 

il anaların bir hiş tüyleri scrgi~i olan muktiildts '-ser puşilc reisleri 

Şüphesiz tahmin edilebilir ki Ha· 
na zehirli kadınlarının zehirleri 
panzehiri olmıyan zehirlerdendir. 
Çünkü bunun panzehiri olsaydı bu 
zehirde Hana kadınları için bir si· 
lfıh olmaktan çıkar belki bir süs o· 
)urdu. 

Vakia txımba ile berha\·a olan es· 
ki reisin lıütün terekesi kamilcn 
onun halefi olan bana kalmıştı. Ta 
bii bu arada kadınları da.. Fakat 
1 lana kadınlarının hic de göründük 
!eri gibi değil, son derecede hain ol· 
duklarmı anladığım için her biri di· 
~i akrepler gibi zehirli olan bu ka
dınlara kim yüz \'erebilirdi? Daima 
c·nların beyaz bir re· .~:-ı intikam 
alr.1ağa kabiliyetli olduklarındar. 

~fi~hedeydim. 

Hana reisinin karılarından biri/ ':adınlarla vedalaşır. Ondan sonn 
:~"n 50 ya~ına gelince kendini orta· 'ıepsi birlikte reisin önünde bir ö 
]an kaldrnnağa mecburdu! hem lüm dansı yaparlar. Bu dans, i~m 

Fakat merak se\'.kile bütlin bu ka· 
ciınhm görmek istedim. O vakit· 
gördüm ki Hana rei. inin karıları 

r.ı~~mda 6 7 yaşından 40 50 yaşına 
kadar her yaşta kadın \·ardı. Tan• 
16 tane! .. Esa~en Hana reislerinir. 
fıdeti kadını hiç affetmiycn bir a· 
Jetti: 

müthi~ bir ölümle. 
.Filhakika ,bu korkunç ~det man

tı~ iydi de. Zira bu ya~ gelmi~ bir 
\adın artık Hana reisine hiçbir su· 
r.-tle hizmet edemezdi. Reis onu ay
rı bir yerde he. ıe~e kısa bir zaman· 
fa böyle birçok ihtiyar kadınları 

·x~~lemeğe mecbur olurdu. Atsa. re· 
.;;n karı mı adi bir Hana herhang· 
ıir sµretle nasıl kullana)ilirdi? 
Onun için Hana rei5'erinin karı 

:ırı. 50 yasın saati \'urduğu zaman 
Jlümden ba5ka akibetleri olamaz. 

50 yaşına gelen rci- karrc:ı, tam 
50 sine girdi;;i gün kısa \'e haziı. 

'>ir mcrac:im yapılır: Reıs bütün ka· 
rlarını çağırır. Hei in i>lüme mah· 

. •Um ihtiyarlamış karısı bütün bu 

- ........ .. 
~,~ --- . -~....,-.. _..:..,_.... ~ 

hilafına, bilakis gayet ne§elidir. m~ 
dınlar dansederken birçok ku)ları 
taklid ederek sıçrarlar, uçar gib 
hareketler yaparlar,. Bu suretle ı:a 
ki ihtiyar bir dişi kuşun da uçaca 
ğını ima ederler! 

Fakat danslarında son derece gir 
rültü patırdı ile bağrışan Banalar 
yalnız bu ölüm danslarını mutlak 
bir sükut içinde yaparlar. Hiç kim e 
~n ufak bir ses bile çıkarmad::-ı dan 
;;a devam eder .. 

Ondan sonra blitün vücudu av
anmı~ vahşi hay,·anlarm derilerile 
'rnplı, yüzü gözü kapalı, korkunç 
ve c~atiri bir canavar ~ckline gir
'llİS olan bir muharip ortaya çıkar . 
Korkunç maskeler takmış olan bu 
"nuharip elinde ucu zehirli bir kargı 
utar. 

:\1uharip bft kargıyı ileri doğru, 

ıfki bir şekilde tutarak ayakta du· 
ur. 

O vakit. rei in ihtiyarlamış karı· 
ı, gayet soğukkanlı bir halde 

oturmakta olan rei in ayaklarını 

\'e dizlerini öper. Sonra birdenbire 
·w~arak bu kargının üzerine atılır. 

Kargı kadının kamını de~r. 

Kargının ucundaki müthiş zehir
le biçare kadın yıldırımla rnrul· 
muş gibi bir iki titreyiştc ölür. 

O \'akit reisin bütün kadınları o
nun ruhunu tc~yi etmek i~in hep 
')ir a!!ızdan müthi~ bir \-aveyla ko
Jarırlar. 

Bu feryatlar bir müddet sürer. 
Sonra etrafı müthi5 bir sükfıt kap
lar. Biraz sonra birkaç Hananııı 

ağaç dallarile sarılmış 'e karnı de· 
~ilmiş bir k?.im cesedini uzaklarda, 
hiç kim enin ayak ba~madığı mu· 
kaddes kayalıklara ta51dıklan gö
rülür. 

Kadının cesedi oracıkta 
rm üzerine bırakılır. Vah5i 
tarafından yenilmek üzere. 

karala· 
ku~lar 

Kadın zehirlenmiş olduğu ıçın 

dren kuşlar da zehirlenip ölürler. 
Binaenaleyh kadının cesedinin üa
ri ~ etrafı küme w yığın halinde 
':uş cesctlerile dolar. 

.(Devamı var) 
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Veled Çelebi de mevlevilere 
rütbe tevzi ediyordu. 

Huzurdan ayrılırlarken Enver paşa arkada§la· 
riyle birlikte çıkmadı. Onlar otomobillerle avdet 
ettiler. Harbiye nazın Mevlevi taburunun te
şekkül iradesini bizzat not ettirerek mabeyin 
başkô.tibine yazdırttı. Buna bir de kendisinin o· 
racıkta hazırladığı merasim programını ekleW. 
Bir saat sonra Sultan Reşadın kırmızı mürekkep 
le imzaladığı tuğralı fermanını·, elinde tutarak 
Dolmabahçe sarayından çıktı. Nezaretin yolun•ı 
tuttu. 

Mevleviler o geceyi Harbiye nezaretinin av 
!usunda hazırlanan mahruti çadırlarda geçir. 
diler. Dedeler kısmen İstanbul Mevlevihanesin
deki arkadaşlarının yanına kısmen de Bekir A 
ğa bölilğünün boş kısımlarına yerleştiler. lki 
gün sonra taburun tekmil hazırlıklan tamam
landı 

Erzurum Kadirllerinden milrekkeb diğer 
bir gönüllü taburun Şama müteveccihen yola 
çıktıklanna dair saraya ve Harbiye nezaretine 
bildirildiği gün, Dolmabahçe sa.rayı önünde, 
Sultan Reşadın huzuru ile yapılan bir resmi gc· 
çid hareketini müteakib Mevlevt taburu zabita
nı padişahın taht saçaklannı da öptükten sonra 
Haydnrpa~aya geçtiler, hazırlanan trene bine. 
rek Suriye cephesinin yolunu tuttular. 

Tren, Haydarpaşadan kalkaren cepheye giden 
gönlillli mevlevi taburu yine İstanbul tekkeleri
nin ecyhlerf, hususi mı:zıka taknnları ve deı-Vi§Jc. 
riyle devlet ricali, vUkela ve hUkümet erkanı ta. 
rafından uğurlanıyor, neyler blitiln hızlariyle (Sa
ba devri) ni çahyorlar, Veled Çr>lel-1 de mevlevl 
taburunun zabitlerine rütbe tf'vd ed.~or.:u. 

Bu rütbe dağ?tış gelişigüzel olmuı:tu. Çelebi 
hazretleri rasgelene yılzbaşı, koln~ruır, binbn~ı 
rü tbelerlnl veriyor: 

- Sen binbaşISın ! 
- Sen de kolağası! ,. 

•e,·cihini alanlar, uzun etekli hayderllerlnln altın. 
dan ucu görünen, çamurluğu ta{;Jora çarpan birer 
J,ılıç takıyorlardı. 

Mevlevi taburu efradına 11i1Ah veıı1mcmişti. 
• Jo Sinan dede ltıhç tnşımağt da kabul etmemiş, 

nin tevcih ettiği yih:baKılığı sade unvan hn-
. _!!l!!1!.afnznya çalıemrntr. 

Katar, neyler, kudilr:ılcr ve: 
_:"HJI dost! .. 
Hn.ykır,~lnn arasında Haydarpaşa bumunu 

• 1!ş, • r"i)•lann' Ilzerindc nkarnk Pozantı isUka. 
metinde yol:ı. koyulmuştu. 

Mevlevi t.nbnnınun hareketi srrasmda lstan_ 
bulda. çok garib bir vaka cereyan etmiştl Talat 
p1§anm bizzat sebebiyet verdiği bir yanlışlık yil
zlln;?en, 1stnnbulda, Ycdikuledekl mevlevihanenin 
na:;:.bi R('şid efendi ismindeki dervir:ı, işkenceye ta. 
bi bulunduruluyordu. Hadise şundan ibaretti: 

Mevlevi taburunun tr>§kilinl kararla.ştırdıklan 

zaman. ittihatçı sacayağı bunların brutında kendi a
ralarından bir teşkilatçuıın bulundurulmasını dliştin 
mllşlcr, Tafilt paşa eski bir tedai ile habrladığı 

l!"Fid Efcndi:'i. ortaya atmış, onun ara.ştınlmasını 

ernrrlml ti. 
Reşid efendi 45 yaşlarında bir mevlevi dede. 

s.lydi. lstanbul Yedfüule mevlevilınnesindc nakib
:lik ediyordu. Du adam, daha lttihat ve Ternkkl. 
nin tc§ekkillU sıralarında, Selfınikte bulunurken 

- Nel~r söyledin Allah a~kma? 
- Biliyorum ki Necdet senin~ biraz 

m~~ul oluyor. lkide birde sana geliyor. 
Vakia bu ge1işlerinde neler söylediğini 

bilmiyorum ama muhakkak olan bir nok 
' .a var. O.ıunla konuştuktan sonra keder· 

:eniyorsun. Binaenaleyh doktor ikide bir 
l: ... senin kar~ına çıkmasa daha iyi eder. 
Ta?mrrür eden ni~am ~ağlamlaştmr. 

H A 

Talat paşayla tanışmış, o zamanlar genç ve hara. 
retli bir komiteci olan Talat paşa rind me§reb, nük. 
tedan RC§id efendiyle az zamanda sıkıfıkı dostluk 
peyd& etmişti. 

Reşid efendi ile Talat paşanın arasındııki bu 
samimiyet, muhitin muhabbetini kazanan mcvlc. 
vi dervişinin do ittihat ve terakkinin tcşckkUlün
de geniş ölçüde yardunda bulunmasına scbeb ot 
muş, mevlevi dervişi tariklnln men'ine rağmen her 
hususta yardunlarda bulunmuştu. 

İttihat ve terakkinin silah tedarikinde vasıla 
bulmak, gelen sililhları emin ellerle komitacılara 
vermek, lttilıat ve terakkinin mason tahlifi şeklin

deki ycmininl andıran merasimde bliyUk roI oyna. 
mak şeklinde olan bu yardımlar Seliıniktekf fttl
hatçılann birçok müşkülleri bertaraf etmelerinde 
mühim Amil olmuı.ıtu. 

Hareket ordusunun İstanbula gelişi, İttihat ve 
Terakki merkezi umumisinin Sclılniktcn lstanbula 
taşınışı, Meşrutiyetin ilanı, 31 Mart vakasmı mll
teakip Abdülhamid.in hal'i sıral.mnda da yine Ta. 
Itıt paşayla. beraber ve el ele çalışan Reşid efendi, 
inkılap bittikten, her is mayna olduktan sonra Ye
dikule dergiıhma çcldlmiıı, dedenin tevazuunu, 
mukdimliğini tanıyan ~eyh Abdülbaki efendinin 
babası onu nakipliğe ~yjn etmişti. 

Reşid efendi, kL":ı süren bir komiteci yaranlı. 
ğından sonra tekrar tekk('sine knvuş:'Dak bahti. 
yarlığı ile burada ncyceğizlni üfleye üfleye zaman 
geçiriyordu. 

lşte, bu sıralarda Talat paşa dahiliye nezare
tinden sadarete geçmi~. iktidarı eline nlmı§, umu.. 
mi harb patlamUj, Osmanlı imparatorluğu bu yer
siz davaya fisebilillah karışmış, işlerin düzeni bo. 
zulmuş, iş (cihadı mıtkaddes) ilanına dayanml!}, 
gönllllil mevlevi taburunun tcş('kkülü iııi akla ge. 
lince de sadrazam, te!]kilatçılığı sebebiyle bu es
ki dostu aratmı§, buldurulması için emir vcrmi§tJ. 

Reyd efendi, bir akşam mevlevihaııenin geniş 
meydanında demlene demlene Mıırmnranın serin 
rüzş-armı bağrına cekcrck yanık yanık neyini Uf. 
lerlı.cn iki PollB :memuru mevıcvthane kapımnı çal
dılar. Açan ayakçı dedeye sordular: 

- Burada bir Reşid of endi vnnnış ! 
- Nnklb Re!'id efendi mi! 
Polis biraz .sertçe knrşılrk verdi: 
- Ben naklb makib bilmiyorum, burada Reşid 

efendi var mr, yok mu? Onu sö~ Jel 

- Vaı·. RPşid efendi var cma o tekkenin na _ 
kibi! 

- Vaktiyle Sclnniktc bulunmuş ınu bu adam? 
- Galiba evet! 
Memur kağıtlara baktılttan sonra söylendi: 
- Tamam! .. O olacak. Çağır buraya o Reşid 

efendiyi! .• 

Ayakçı dede içeriye girdi. Meydanın ucunda, 
pencere önünde yanık yanık ney üfliyen Reııid de. 
deye seslendi: 

- Destur yahu! ... 
Reşid efendi başını ç"vir~i. kapının yanında 

elleri önUndo kavu .. tl .. u'muR .duran ayakçıya karşt
lık vcrdl: 

- Hayrola eren·,..~! 

- Sizi iki polis ~~·or! 

8 E AŞ K V 

Nakleden: 

Eminim ki evinin bahçesinden bi· 
işik e\'İn bahçesine geçip mahzene 

iniyor. O ev mahzenin tam üstüne 
dü5üyor, bunu 17 haziran ara~tır 
nasında anladım. 

Papazı takip edelim, daha doğ·u· 
,u pe~inden yeti~meğe çalı~a! ım 
• :ünkü vakit ilerledi. aat on ikir 
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tı ve mahzenin helezonlu daracıh 
merdiveninden inmeğe başladı. Ta> 
basamaklardan sessizce inilebiliyo. 
du. Komparsa cesaret geldi. Birincı 
kat mahzende küçük bir lambanı• 
ı§ıJında, ikinci kat mahzene iner 
merdin!ni ö:ten kapa~ın kaldırılmı~ 
ılduğ•ıııu gördüler . 

'>eş geçiyor. Papaz bizi ca u.lar er Bu kapa!\tan içerı gireceği ~ıracı~ 
'<iımharbiyc inin toplandığı yen.. -~omp:ırs ilk defa endişeye düştü 
~ötürür. Sonrasını o zaman düştinü- Xorkuyordu. Hasımlarını bu kada 
•üz. '·olayca yakalayabilmesi tabii ola 

- Kadın ne olacak? -nazdı. Kendi ayağile bir tuzağa m 
- O da ictimaa iştirak ediyor, rnşuyordu? 

:)yle olmasaydı şimdiye kadar ev- Tabancasının kabzasını sıktı vt 

len çıkardı. Son defa 17 haziran ge- ikinci merdivene daldı. ilk ba '>ama! 
;esi Sbkağa çıktığı \'akit evine sa· !arda korkusunu yenmeğc muvaffa~: 
ahleyin döndüğünü unutma ... lla) 1 :ıldu. Galip gelmek hırsı korkuya 

ii ileri... Jstü gelmişti. Ayak ucunda, on be 
- Yanımıza arkada§ alsak... ~ün evvel baştan aşağı araştırdıp 
- Acele etmeliyiz. ÇQk vakit nahzenin dibinde, aşağından gel«""ı 

caybcttik. Ayrılmamız da olmaz. ışıkla aydınlanmış bir delik göri.ı 

;ünkü bir daha biribirimizi bulam.:ı lüyordu. !çerden konuşma ~len 
11amız tehlikesi \'ar. :elmekteydi. 

/imdi onları orada imdat gelinct 
'adar mümkün mertebe fazla al~ 
laktan başka yapacak iş yoktı.I 

Haym c;öyleniyordu: 
- Endi5ınıde belki biraz 11 

c ,·orum. Fakat ortadan kartı 
-:ıa~ i' tımaıinin kuvvetlerıd·~ 
i~ lemem de liizım .. 
Alman zabiti üniforma ırıı 

niş ,ayakta idi. Etrafında J)2f 
:ıyyard, madam Lö!<ör ve .. ıJı l 
ırında kadar üç er!'ek vardı. 1\ 

Jars bunları hiç görmı.-mişti. iç~ 
len biri asker ta\'ırlr idi, za "it 0 

:ı p~k muhtemeldi. 
IIayrn devam etti: 
- Tayyar.ecinin. Kompars 11 

' ı~ !an gönderilen bir casus o 
·ı ihtimalini dü~ünm~:=yız. Bu l 
iirde Komparsın geldiği gu~ 
:?ri bana o'an :.~P~1elerı sarı~ 
niş, günlerim sarılı demektir. 
Yüzba~ı Lorandan, çavu: pıı]t 
.l'i birinin mevcut olup 01111 dl 

:mı öğ:-cnmesini, böyle bir .' t 
..arsa fotoğrafını Ltemcsini rıe3 

lki Alman ihti~·atla. papazın evi· 
:ıin önüne geldiler. Kapı kilitlen· 
:nişti, fakat Konradın maymuncu· 
{una mukavemet etmedi. Evde de· 
rin bir sessizlik ''ardı. Dahili teş· 
kilatı bilen Kompars tereddüt et· 
meksizin koridoru geçerek Konrat· 
la beraber bahçeye çıktı. 

Kompars yirmi basamak daha ir. 
i Konrad ~ ~:r.dcydi. Ac:ağıda z· 
>il düşündü. r;ansız cac:uslarmı bir 
baskın verip silahlannı almak ~, erım. 

Kompar~m tanımadığı 
ki mümkündü. Fakat eğer kalaba· .lan biri iğikli: 
hk iseler buntan daracık merd\ en· _ Peki efendim. 
den tek sıra halinde yukarı çıka:- ı· -~ 

- Fakat belki cc,·ap gc ırıv· 
mak imkansızdır. Bu adamların her 'rndar ben tevkif edilmiş o! 
si cesurdu. Ya!mlandıktan sonra za· Ju takdirde direktiflerim şunla~ 

Kom_şu bahçenin kapısı açıktı. O· ten ölüme mahkum olduklarını bil· r 
Artık himayemi güremiyec:ck"' 

teki bahçeye geçtiler. Çimenler üs· dikleri için ölümden korku'arı ola· ed 
tüne basarak gürültü yapmadan bi· maı, içleri~den biri ötekilerini kur· ve kendisinden çok şüphe ~ 

ııkı bir tara--sut altında bul .Af 
nanın etraf mı dola~ıp arka ma gel· tarmak uğruna kendisini feda ede· rv 
dile.r. Bir kapıyı daha maymun- .. ~ silAh.lı bir tek Almanın üzerin~ Japaz Gayyar diğer arkada~la ıjl 
cukla açtıktan sonra binaya girdi· atılmakta tereddüt etmezdi. ~m raka':ınmasına sebeb olll ~1' 
ler. 3unun için şimdi muvakkaten ~ 

Ortalık karanlrktı. Gözlerine alışın Te· eddüde mahal yoktu. lki ki~i mi5 olduğu faaliyetini o zaman 
ca bir koridorda olduklarını anladı· kafi değildi. Kompan-, arkadaşının rurette terketmesi lizundır. 

kulağına fı~ıldadı: Fapaz ce\·ap verdi: lar. Ses sada duyulmuyordu, Bina· 
da kimce yok .gibiydi. - Git sokakta rastgekcc~in ilk - Anlıyorum, itaat ederin1· ~ 

J{onrad endişe ile sordu: 1evrlycyi ça~. 
1 

- Yüzba51 Loran burada 
_ Mahzene buradan inilebilece· Üçüncü kat mahzenin kapağı. 'ur \'e Fransaya insan kaçırma t<'' 

merdivenin son üç basama~ının al· rinde yüzbaşı Gayyardın emı'~-.t 
1inden emin misiniz? fi.'' 

tındaydı. Bu üç taş basamak. olduk ne göre hareket eder. Bütün il~ 
Zabitin koluyla işaret ettiği isti· lan yerde dönüyor ve altındaki ler yakında öteye geçmiş ~11111 kamete baktı. Ust katlara çıkan ge- mahzenin kapağını mükemmel su· Binaenaleyh genç yaştaki SJ\1 

niş merdi\·enin altında bir kapı ara· rette kapatıyordu. Kompars 17 h:ı· düşünmeğe ba5lamadı.Bir firar 
lıktı. ziranda mahzeni araştırdığı vakit nı \'e tayyare sahalarına kadar c 

Kompars mırıldandı: bundan hiç şüpheJe:ımemiş, mahze- !lir yol tesbit edin. 
- Mahzenin kapısı işte bu ola· nin derinliğinin 15 metreem ibaret Fransız zabiti: 

cak. Buraya kadar yolu bulabilir olduğuna inandığı için de derinlik - Peki efendim, dedi, kol:ı~· 
,in değil mi? bakımından sondaj yaptı.mağa lü· i~.. el 

- Evet. Devrireyi mi çağıralım? zum görmiyerek yalnız dı,a:!an - Ca~usluk i~lerimizc ge1ıf1l"'· 
- Harır. Acele etme. Ben mahze.. sondaj ettirmişti. malü.ınat meııbamda artık berı 

li baştan başa gezdim \'e bir .şe}'' Yere yüzükoyun ratarak delikten unmuyorum diye bu teşkilAt.~ 
bulamadım. Toplandıkları yer çok a~ı baktı. mahvolmuş sarmayınız. Bu ı, d 
~srarengiz bir mahzen olmalı. Dev· Demir merdivenle inilen aşa· den geldiği kadar yeni baştan t 
·i~·c ile beraber geldiğin zaman be- ğiki mahıen karpit lambasilc aydın· ldrnttandırmah. Civardaki du~ 
1im izimi bulamaman tehlikesi var. latılmıştı. Münakaşa kesilmiş, şim· askerlerinin harekatı yeni geı:;J 
fabancanı bana \'er. Gel §imdi pe- eli .bir kifi kumanda eder bir tonla rin hangi kıtalara mensup oldtll'', 
jmdcn.. konuwyordu. Kom::ars, Haymm kuvveimaneviyeleri etrafında ~:r.ı 

Kompars. arkadaşının tabancası· c:esini tanıdı ve se\'İnçle ba~ırmak· mat toplanabilir. Bu da az bır > 

ll aldı. Serbest hareketine mani o· tan kendini güç ıabtetti. Düşman -chjil • 
. an !;putunu çıkarıp }'e:e bırak- lannı toplu bir halde •yakalamıştı. (Devamt t•cır:._, 

E HiS ROMANt: 60 
ESEN MUZAFFER 

m~ul bir memlekette güzel olacağı ~ 
nedilen bir seyahate ba§lamak isti~·~rı ! 
cu gibiyim. Gideceğim yeni rnuhıtırı '1 
güzel olmasını istemiyorum. Yalnız orJ .f 
da bugün yaşadığım kadar serbe t ) 
şayabijmeliyim. 

- Sen bugün adeta bir kabuuan \J' 
nu gibisin. 

- Doktora ni~a:ilanmamdan da bahset· 
tin mi? 

şey bana anlatılamıyor. Fakat b~ anlat· 
madan da anlarım. Ruhunun h:!r l:ö:~ .. inı 
ezherden bilirim. 

kat :.•~hire gü1mekle iktifa etti: ~~y hatmmden gcçm.ıy.ordu. Fakat bugün 
lstdcbali düiündüğüm dakikalarda, gü· 
nün bilinde 'bir göJıe kadar serbest yaşa· 
mak ürni:ii. gelecek zamanın karanlık se· 
ma mda beliren bir yıldız oluyor. Bunu 
SC."ldın gi.zlemwı. Ati benim 1'in kiil 
renkli bulutlarla dolu hazin ve soğuk 
bir ıökyµzünc benziyor. K~ renkli 
bir gökyıiizü, mavi bir t.E'k yeri kalmıyan 
bir .sema, •• 

- Doğru Necla, ruhi halimi 

- Tabii. 
- Demek Necdete yaptığı şeylerin yan 

lı~ olduğunu söyledin. Bu ad:!ta onu azar
ı~ .... "lM d-m~ktir. 

- Şüphesiz azarlaclun. Necdet a:arı 

iyice hak etmi~ti. 
Bchirı:'nin birdenbire canı sıkıldı, öfke· 

u.~::-:eli: 

- Benim işime ne karı5ıyorsun? dedi. 
- hlerine neden mi karı'iıyorum . .Şuna 

ba1c hele. Ben, senin ab1anım adeta. He: 
i5ine İ'a::ı~ak boynumun borcudur. Sa· 
adetin içın elimden ge1eni yapacağım ta· 
bıi. llcm son·günle.rde .sana bir '§erler ol· 
dl' . .!':ccd0 ti görür görmez öfkclcniror, et· 
rafına s;a.tmağ:ı başlıyorsun. Bunun sere
wni j ıra SÖ)'ler ıniSn' 

- Her şey ~y'rnmez. 
- Ya öyle mi küçtik hanım. Demek her 

Şimch d~ ala}' etm~x sıra ı lldıire} e 
gelmi~ti.: 

- Mademki her şeyi biliyo.r un, biJ· 
me.dilderini de zekin.!a bulu}10rsu.,. O 
halde benim ağzım:.ian dinlem:-ğ. ihtiya· 
cm yok. 

- Alayı bırak, ravrum. Cideli söy'ü· 
yorum. Bu ~n günlerde hakil.at:n de· 
ğiştin sen. Garip garip hikCırı· .. r 
anlatmağa ba5ladı:1. Nih:ıt mob::~~ı i,,-
temiyor ui~·e bir zaman üruldü'l. ~~ı:ra 
onu .başka bir k:1iınla g&dwn d•ı·" gün· 
!erce ~endin. Bütün bunlar Niha"lı ç:rk 
ı:;ev.diğini gö~terir. 'ic;;ııiluıı hu kn :a.. ~ 
sevdiğin halde !"ecrletle a'aka:far olu.u· 
nu anlayamıyorum. 

NeclA bu sözleri EÖylerken R ... "·-e ... ın 
yürline dikkatle mua~·ene ediyord'J. F~-

- Demek mobilya~ardan bahsederken 
fcndeo bir ş~r:er ~izlediğimi hesap ettin, 
oylc mi zava.lı • 'edn? Fakat aldandın. 

B211 değil eşyamı aklr.manı senden rica 
ettiğim gün hatta bugün bile ne mak at· 
la hareket cıt:ğ:mi bilmiyorum. lnsa:l an· 
la~ı!maz bir muamma .. Anladım de.ın&· 
t~ çc,k ac.ele edi~·orsun. 

- I<'akat geçenlerde bu noktaı11 ilk de· 
fa t.ana açtiğın \akit de bu işin bana çok 
fo\·kalid.e görünrüğ\;inü gizlemem'~ttm. 

E\et .. I3un-a ben de bilıyordum. 1 !at 
ttı "enin b~t cJ·ctin karşı ·ında ben d~ dü· 
~uodGm. Acaba bu ta::-a,•vurdan. NıhaUa 
o1aıı niş1n'anmamm çabuk bozulacak 
b'r ~er o A, ;una inandığım mamı-ı çı

kar mı d'ye .. 
Ha\ ~ın ,, .. n .. ... ı ı;r; il' d .. 'a :!." ,,. 

tı~m \ 1 1 it ben de Mrle dü~ü-miı -. 
- S:ına o tc!dıfi ) aparkcn tö::, 1c bir 

Nec'~ düşijn.celi bir ta\•ırla; 
- ş;ntdi tereddüuerinin manac:ı anla· 

~ı'dı. ddi. Henüz SC\:gi hifiit'f'inden kati 
0 1a:-ak f!min deiibul. Ed~me mescleii 
n1 artık ıdü~r~ili)u un. Körükörüne 
11k tvllbe d•)ğ'ln hisse kapılmıyorsun. ben 

. d~ btı.•!.e oln :mı tftirnrdum. 
- ~.,,,, itiraf etmektefl -:ekinrni)•ea· 

f;m !'~la. '\'eni arıulanmı dii~iinmek 
l~ ;Jif m anlarda. t:ıca\ \'U~arımm ne ol· 
du~;.ınu b~n <1e kc;,tircmiyorum. Tıpkı 

tam l.elimeyi buldun .. 

- O halde Behire, itiraf et ki "i~ 
cıkta Necdet bey.e rastgeldiiim ra:~it 

1 
şüncelerimi açıkça söylemekle ~et 
yaptım. Şimdi sen vaziyetini siık~"J!t 
ve kimsenin müdahalesi olmadan "1~·6i"' 
etmeli, dü~nmeli ve kararını v~~ il 
Bu sırada Necdetin :seninle görüoar 
zerind~ tesir 1yapması c.'.liz değildir. 

.. !'~ 
- E\'et. Bu mesele hakkında 1\- ô' 

dm, ne de Nec.1etin tesirine kapı~oı3 JJf 
yalnız başıma bir karar vermeli)'tf11· e~ 
huStısta senin aTkada~lığından istifade~ 
rnek her vakit mümkün .. Yalnız b~tt 
hisleri bırakalım. Bana biraz Ncc~ 
bahset. Ona. bana karsı )'aptı~ı lll ,.,. 
Jenln dcjnı olmadığını ihtar ettiğiztl ' 
sana ne dcc'Ji? 

(Devamı var) 
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Yazan: MtUJt?Ea1fifeır M~Gılttt.\Cın 
' 

• Köse Mihale· kin 
baktı: 

ıralJ, 

çılan gözlerle 
sa-

işi başından aşan adanı. 

Miray: 

- Bey geliyor, galiba .• 
I>edi. 

-E ... ett .. 
Filhakika nal .,esleri otağın 8-

ır· .. 
~nde durmuştu. Hizmetçiler ve 
obctçilcri.n koşuştuklarını duyu. 

~~rlardı. Kapının açıldığı ve hiç 
ır §ey konuşmadan Beyin ,otağı· 

na gir..ı·ğ· • • • ·ı '\ll ını ı ıttı er. 
Ve iki dakika ge~memişti ki de· 

~·l'lki iri yan nöbetçi Miray ve 

~:.~l~a Mustafanı:ı oturdukları 
uge girdi ve: 

h -T3ey rr.crak buyurur 1 Sizi 
d~turuna bt-k Iiyor !. haberini ver· 
ı. 

'-- t.liray v~ Mustafa o er hal ayağa 
11<1ll:tılar. 
d' l{ııılca Mustafa sıkılarak efen. 
ısinc: 

h - Nasıl emredersiniz, ben de 
lııura birlikte geleyim mi?. ıdiye 

'<>rdu. 

- Elbette .. 
it' Önlerine düşen nöbetçiyi ta· 
ıp e<lcrek Köse Mihalin huzu· 

tuna çıktılar. 
l{öse Mihal, Jakabma rağmen 

>'liıünde seyrek sak~lları olan u· 
ıun boylu, zayıf ve asabi, fakat 
•on derece dinç bir ihtiyardı. 
lı J{Urkünü çıkıırauş. kollan srva. 
t Sepkenleriyle sedirin üstüne o· 
~tnıu§, gayet dil§kün bir tiryaki 

~d~~u için hemen uşakların ge· 
~:1gi uzun ve büyük lillcli çu· 
~unu uzun nefeslerle tüttür. 

rı-~lı.tcydi. 
~.1· 
'"'ltay, ve Kızılca Mur..tafa c-

1.l'ıcn etek öptWer. 

tı Nöbetçi derhal dışarı çıkmış· 
" 

't l<öac Mihal gayet sert bakı§lt. 
ol~ı.r, hadit ve şcdi.d bir adamdı .. 
h ıcrı bakışlariyle her ikisini de 
al'ıttle ıüzdü: 

bıı - Bre çocuklar 1 dedL Sabahın 
i . taatinde beni görmek isteyi. 
~ l\ıı ne içindir? Hele oturun ba· 
~ıtn ... 

8(l llı:ay ve Kızılc. M ust.afa Kö· 
tt ldıhalin karıısındaki minderle· 

Oturdular ö . 
lacl ncc Kızılca Mustafa söze .\)aı

ı: 

tr- Benim velinimetim r dedi... 
end' lth '.nı Mirayı her halde tamr .. 

\i "'alı rana bilirsiniz? Bizans hü
b~ 'lıdarıa l\ndrenikoıun 'Bursay 

İl:~ın için memur ettiği gizli kıta 
}'i h·~lllandanı Ahi1os nam ~imse· 
tır ~nkara teslim clmak için gc. 

t?ııştir. 
l{ .. 

çııbuo~ae Mihal hiç kımıldamadan 
kc gunıdan uzun bir nefes çe· 

rck. 

;; l3iliyorum ı • 
'~ 

~~~-iT -Ki----tab--evi 
Un ve yarın tercüme 

külliyatı 
41.50 5 ca sen 

t1 
,2 Dö Profundlı; 

GUnün hukuk.! ve tçtlmal 
._3 

01esele1en 
Eflatun 

~'\ 

4 S Gizli harpler 
, 6 Disracelinin hayatı 
o '1etafizlk n~dir? 
t8 \> ent adam 
<I{) 

1rsiYeUo tesirleri 
5o Politika reıscfcsl 

~tetik 

Kr. 
50 

7~ 

35 
75 

100 
~ 

'10 
7f5 
7~ 

2~ 

610 
Bu a 

r.. tl"fn!n fiatı 610 1ı:uruştur. 
<lf'P11tn1 
te alantnra )1izde 20 iskoo-
l.s:•:ııır. Kalan 4 .88 turşun 
bakısı llrueu P~lıı al cnarak mUte. 
Ilı 8 Yda birer Ur.a ödeıımek 

eı:o u 
~ laksite bağlanır. 

Kızılca Mustafa sozune devam 1 dilekte bulunmaktı!'. dedi.. Sa· 
Henry Maks·wel bn.ııkasmm me. 

murlnrmdan Pitmann Mat dokuı 
buçukta ~e!inin kE.tibesiyle birlikte 
daireye giı·diğini i;Örünce hayret 
c>tti. 

ile: ı nırım ki bizim Kızılca Mustafa 
- Efendim §evketlü hakana devletli maiyetinizde hizmet ey-

böyle nice hizmetler gt>rmüştür ... 
Bu itimatlartna güvenerek siz 
velinimetimize diğer bir hizmet 
arzına geldiler. Meseleyi acil ve 
mühim telakki cyk.ı;l!ği cihetle ve· 
linimetimizi gece rahatsız ettik, 
özür dileriz 1. 

lor. Kendisinden Iznık Tekfuru 
Grcgorus üzerine hareket edilece. 
}ini öğrendim. Mü!aade buyuru· 
!ursa bu husu&atta maruzatım var 
dır .. 

Şef kısa bir: 
- Bonjur Pitnınnn 1 
Diyerek süralle onun yanından 

geçti. U:enardnki ) nzıhancsinin önU 

ne oturarak kendi&ini bckliyen 
mektup ve telgraf yığınına gömül
dll. Dedi.. 

Köse Mihal keskin ve san renk
li gözleriyle Miraya bakıyord..ı: 

- Hepsini biliyoruz! dedi. 
Sonra doğrudan joğruya Mira 

}'& hitap ederek: 

Köse Mihal kaşlarını çattı: 

- Demek olur ki Kızılca M us· 
tafa bizim işlerimizi size fa~ eyler 
ha 1. dedi. 

Fakat sonra güldü. 
- L6tife ederiz, evlad ! Sen 

-naruzatmı söyle bakalım .. dedi .. 
Dileğin neclir?. 

~tis Lc~lic, bu bankanın bir 
senelik Mtibosi idi. O filmlerde 
söstcrilcn hwıusi ktı.tibelerin hep· 
sinden güzeldi. üstünde gUmUş 

renginde s<ıde bir elbise. bawıdn, 

altın renkli tUylU siynh bir §apka 

''ardr. 

- Hacetiniz nedir. söyle, de 
likanlı ! Seni dinleri.~!. 

O vakit Miray: 

Miray, Köse Mihale birdenbi. 
re "tutuşmuş olan ve kin &açlılan 
gözle baktı: 

- Kölenizin hacetim sizden bir 

-G. 1: tb.o sheep (~ ın.a!e 
anlına!: tho ram or tup. 
when ca!!lratod: thc wetr 
her; the femolo aıı.ilnal: 

the cwe; thc youı:ıg anL 
m-.I: the lnmb, nursery 
l~ngııage: the }>aıı·larnb) 

ü. A: 4as Schaf ( dns miin~ 
liche Xier: der Schafbock, 
Widder, du verBchnittc
ne mlinnliche Tier: der 
Scböps, Hanımel) 

7. ırn,•t Ce1kcğl: teke) 
a sa.kal 

7. f': lıı. cbevre (le m6.le: le 
bouc) 
ıı la harbe 

7. t: t.lıc gont {thc mal" ani. 
mal: the buck, the he..goat 
or bllly-goat; the female 
anl.mal: thc she-goat or 
nanoy.g,,at. tlıe dam; thc 
young ar.imal: the Jdd or, 
!rom one to two years, 
Uıe go.ıtling) 

ıı thc goat's beard 
... A: elle Zıege (da.s mann-.. 

llche Tur: der Ziegen-

bock) 
n der 21iegenbart 

8. IAl'ŞAı.· (ada ta,§&nl, 

ehli tn,·şan, di5~ !.,~ "!~k 
tav§nn) 

3G-1 

(Devamı rnr) Bu sabah onun bUtUn benliğin

den tatlı, l'UlllU§llk ,.e ayni znman 
da mes'ut bir ı;;ıltı sızıyor gibiydi. 
Bu sabah, her sa.bnhki gibi hemen 
yazı makinesinin bulunduğu yan
daki odaya gitmedi. Şefin masa.cıma 
yaklaştı. Şek kendi.sinin tarnfmn 
vanncaya kndar orada durdu. 

Nihayet şo! onun bnş ucunda dur 
duğunu glSrünce: 

- Ne var ? dedi. Bir eey mi 
bckllyonsunuz? 

Bu sözleri ~öylerken ona sabırsız 
sabırsız baktı. 

Genç kız tıakin bir tebessümle: 
- Hayır, bir §OY yok 1 
Dedi ve oradan uzaklaştı. Mister 

Pitmnnnm yanına g lince: 
- Size Milter Mak.lıvel yeni bir 

kfı.tibo bulunması lfı.zım geldiğini 

spyJl)rncdi mi? diye f!Qrdu. 
- Evet; ia bürosuna haber ver. 

dim. Nerede iso b!rl gelir. 
- Ben yerime &dam $Ollnccyc 

• kadar i.§ime devam ~decfğim. 
Dedi. Şapkasını çıkararak 85il 

ve yazı makinesinin bulundut"U o
daya geçip makinenin baftnn otur. 
du. 
N'evyorkta borsa saatinde bir ban
gcrin nasıl çahştı!;rı bakikntçn görill 
mcğc lflyik bir manzaradır. Bir ta

raftan t~lgraf makinesi c:ısiz kL 
ğıtlarm Uzerinc bir takını rakamlar 

m 

8. P: le llUlln -(İe laJıin do
mr.stic; Je m(l.)c clu lapin 
<lt du livcrc: le beuquin) 

8. t: the rabbit, the domestic 
or tamc, rnbbit (pet·na· 
me: the bunny; the male 
animnl: tho buck, the 
nıale rabbit; the female 
anima.l: thc doc; the 
younı; anim al: the rnck) 

8. A: dııs Kaninchen {Ha us· 
kaninchcn, Karnickr.l. der 
Stallhase; das mannliche 
Tier; der Rammler, 
Bock) 

o. nımt (t•hli kedl, eY kool
bi, pi~astakJ res'm: Anka.. 
r:ı. kedisi, crl•ei;l: erkek 
kedi) 

9. ı·: ıo chat (le chat domcs
tiquc, ci - contre: un an. 
so:-a; le mal: le matou) 

9, l: the cat or domcsUc cat 
{of ten, espccially as a 
ca!Lname: puss, pussy Ol" 

pussy-ca t; in tlıe picturc: 
an Angora, or Pcrsian, 
cat; the male animal: the. 
tom or tom.-cat; the fe.j 
m'aıe ani.mal: the Uıbby' 
or tabby-cat; the young 
animal: the kitten) 
f whisker == the br.istle 
on thc faec of ıı cat; 

• 

Çeviren: SlUJAD [Q)~~~f Ş 

yazıyor, diğer tıuattan masanm 
ilRttindeki telefonların hemen hep. 
si o.yr1 ayrı konu5uyordu. 

Bir tnmftan da, bir takmı bnğı
np ça{;rıran, yüksek seslo, ellttini 
kollarını sallı,yn snllıya konuşan 

müşteril~r içeri girip çıkıyorlardı. 
Makswcl bir ca.nbu mahareUy. 

le kah telgraf alotıne sıçrıyor, k!h 
bir telefondan diğerine ko§uyor, 
klı.h kapmm önüne gelen mUı.ıtcri

lerle münakaşa cwyor, mUthi§ bfr 
sürnt içinde her eeye yetişiyor, her 
şeye ulaşıyordu. Bu sırnd.n ltnpmm 
önünde kahve rengi kndüo elbiseli 
ceviz büyUklüğU.nue .yeeil boncuk. 
!ardan bir gerdanlık takan l:r genç 
krı peyda oldu. 

Pitmnnnla bi~cyler konuştu. 

Pitmnnn genç kızı şefin masasına 

kadar götUrUp nazik bir sesle: 
- Boş olan katibelik I:h:e talip 

sanm önUoda doğrulduğu vakit kan 
ter içinde kalmış bir va.ıiyctte bu· 
lunuyordu. Saçla.n nlnınm Ustüne 
dökülmüş ve terlerle alnma ya~:ış. 
mıştı, kulağmm arkasm.dJı kalcnı1 

duruyordu. 
Yazıhanesi, pencerenin ~·anında 

idi. Pencere açıktı. Dışarıdın içeri 
leylak kokusu geliyordu. Bu ko· 
ku ona. Mis LcsUe'yi hntırln~tl. O 
zıunau yan yüksek bir nesle: 

- Ona hemen gidip ei.ın :. soı .ı. 
ynn, dedi. Sonra y•Jlc vakUm olmı
yac:ak. 

Ve hemen bitişik odnra girdi. 
Genç kızın ma.sasmm önüne kadar 
gnlerck orada duı du, 

Mis Lcslie on:ı. tntlr bir tebessüm 
le gülüyordu. Yüzi.. hafifçe kızar .. 
mıştı. Gözleri SC\•gi dolu bir ba..krı-
la ona çevrilmişti. 

Mıı.'kswcll: 

olan var. - Mis Lcslie, dedi. GörUyorsu· 
Dedi. Maksvcl başını kaldırdı: nuz ne kadar az vaktlın \'ar. Şinıdi 
- Hangi kı'ıtibenin boş olan ye. dC' size hasredecek yn.lnız: bir da. 

tine diye sordu. kikam bulunuyor. Gayet çabuk site 
- Dün slz s8ylcmiştlnl.z yat Mis bire ey sormak istiyonım: Beniııl 

Leslicnin yerine birini almak iste. knmn olur musunuz? Size bu güne 
yordunuz. kadar kur yapmnğa vakit bulam.'l., 

Makswell'in sesi birdenbire sert- dnn. Adet bö~lcdir. Fakat vaktim 
leşti. olmadı. Kusuruma bs.kınayuuz , • 

- Pibnann siz akhnızr oynatın~ Yalnız iyi bJ!iniz ki sizi ~ılgm gt. 
sınız, dedi. Ben ıni Mis Lesllo'yi bi sc\1yorum. Cevabmız "evet,, o
savma.k istediğimi söyledim? ÇıL !ursa beni dUnyanm en JJlCSUt ada... 
dırmaymız; bizim adama ihtiyacı
mız yok. Mis Leslic bir senedir bu
rndndır. leindcn memnun ve dnha 
Uıtediği kadar da burada kalacaktlr 

mr yapacak. 

Genç kız yerinden fll'Iadı. Göıle.. 

ri iri iri aı;ılm1atı: 
- Fakat blrficyler anlf!JnryoJWO! 

Mndmnzcl beyhude yere buraya Dfyo bajhrdı. 
kad;ır zahmet etmi§ler. Burndıı. ~ - Niçin bir §eyler llnhmuyorsu· 
yok. nuz? 

Boynuna ce\iz bUyOkJUğllnde ye. Size zovc<'m olmak ister müı.ini% 
.şil boncuklar takan genç kız kapıyı dlyo fiOruyorum. Sizi seviyorum 
§iddcUc arkasından vurarak çıklı Biliyonıunuz, bir Claldkn vnktlın var 
gitti. çabuk cevap vcrinlı: .. Şimdi 31ne to 
Pitmıum muhnsobcclye: başlar. Gaıilyol'6unuz ve ~te telefon 
- Şef gUndcn güne snptbyor! dl çalıyor. Beni ç:ığ:rv.cak1ırdır! P1t-

yc s6ylendi. , mann, Pitmann ! telefona cevap ve .. 
Şefe gelince o yeniden aynl şid. ,, rlıılz; hemen gclcceğintl söy1eyin1z 

dctıe S31I§mcığa koyulmu§tu. Kim- Karon olmnğn rnzı olmuyor mu
seyi gözü görmiyor, harap olacak 

1 
sunuz? 

bir halde çnlışıyordc. 1 Katibe gayet garip bir hal aım:r.,-
Nihayet tam öğle UstU elinde bir tı. Evvclô. hayretten donmu~ gibi 

takım listeler ve mektuplarla ma_ (Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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L\lmanya, Lehistanı 
nuha-sara. edebilir mi? 

Hitlerin diktatörü 
aşçısıdır! 

( llıı~lıım, ı JJ i" le, - Bu meseı~de eğer yok, diyor, 
bilmediğimiz 1,u şey varsa o da 
şu: Acaba için::iz.den bu hikayeyi 
ar.lataca'< biri kalacak mı?. 

16 • 8 - 939 Çarşami>B 
12.30 Progı·am. 12.35 Türk nıi1'1 

ği - l'l. 13 Menılckel saaat ayarı.,. 
':ın-; , . ..: ıneleoroJoji haberleri. 13·1 

· ı 1 ~füzik (Karışık program - pı.l 

1 

'(Baştarafı 9 uncuda) 
Görülüyor ki cenuptan bir 

çenber hareketi teşebbüsünde 
sıôVakyanm hiçbir askeri kıyme 
ti yoktur. 

Şarki Prusya 
Şarki Prusyanın vaziyeti as • 

kerl bakımdan Slovakyadan da. 
ha basittir. 
Burası mükemmel irtibat yol. 

ları bulunan ve kati derecede .. 
müstahkem olan, az nüfuslu bir 
orman ve göl havzasıdır. Şüphe 
siz," büyük bir müdafaa. kıymeti 
vardır. Fakat bir taarruzdaki 
askeri kıymeti pek az olacaktır. 
Şu noktanın hatırlanması la . 

zımdır ki, harpten evvel, yani 
Şarki Prusya, Almanyanın Dan 
~ig , Zorun, Grudziadz müdafaa 
[~istemi ile irtibat.ta bulunduğu 

7.aman bile, Alman erkanı har. 
biyesi burasını Rusyaya karşı 

bir harekat üssü olarak ele al. 
mamıştır. 

Almanyanın Şarki Prusyada 
nskerl bir muvaffakıyet elde et. 
mesinin yegane sebebi, Rus ku 
rnandanının hataları yüzünden 

4 ... 

bir kısım Rus ordusunun bozgu. 
... ~ ~ dı na ugraması r. Bununla bera • 

her bütün umumi harp esnasın. 
da Şarki Prusya bir taarruz üs 
SÜ olarak kullanılmış değildir. 

kan olmadığı anlaşılır. 
Almanya ile irtibatı bulunm~. 

yan bugünkü Şarki Prusya, ihti 
yacı olan maddeleri yalnız de . 
niz yolu ile bekleyebilir. Deni. 
zin de kapanmak ihtimalini dü 
şünürsek, görürüz ki, Şarki 

Prusya bütün ihtiyacını kendisi 
tedarike mecbur olacaktır. 

Almanyadan büyük bir yardım 
ile ve kendisi de en son gayret. 
!erini sarfederck, Şarki Prusy.ı 
yedi ila dokuz fırka asker çıka. 
rabilir ki, bu kuvvet geniş hudut 
!arının müdafaası için ancak ki
fayet eder ve b:r taarruz hare _ 
ketine geçemez. 

Şarki Prusya kendi başına k;:. 
lınca, nüfusunun yüzde 25 i de 
resmen Leh olduğuna ve rcs • 
men bildirilmiyen da ha bir çok 
Leh bulunduğuna göre, Lehi.s. 
tan buraya bir taraftan Augus. 
tov ve Suvalkiden, diğer tat'af 
tan Torun ve Grudziadzda.n 
kolayca hücum edebilir. Bu iki 
istikamet, göl mıntakalarım 

şarkta ve garpta bırakarak, Kö 
rıigsbergde birleşecektir. 

Alman ordusu Pomorzeyi ya. 
rıp geçse bile, önünde Vistula 
vardır. Burada nehir 1000 met 
re bir genişliktedir ve Tczevle 
Grudiadz arasında, yani 45 mil. 
lik bir mesafe dahilinde köpıi.ı 
yoktur. 

Almanyadan ajTı bulunan 
küçük Şarki Prusya eyaleti Le. 
histan için, Poznan üssünün Al. 
manya için teşkil ettiği tehlike 
den daha az bir tehlike teşkil 

etmektedir . .Poznan merkezi doğ 
rudan doğruya, huduttan 60 
mil, Berlinden de 95 mil uzakta 
bulunan Brcslavı tehdit eder. 

Bir harp takdirinde Lehist:-ı _ 
nın, Almanyayı istikbali ıçın 

mühim bir müdafaa kıymeti o. 
lan hayati mıntakalarında bü _ 
yük müşkülata uğratacağı şüp. 
hesizdir. - (Polish lnformation 
Buletin, Va~ington.) 

sivil polislerden biridir, ıder. 
Hakikatte Kannenberg; sivil 

p0lıs deği~J:ı ama, Hitlerin haya· 
tını mllh:-.iaı<' edenler.den biridir: 
Hitlerın <ı§ÇIRıdır ... 

Alınan diktatörü onu çok se~ 

ver. Geçen sene Romaya gidip, 
Musolini ile görüştükten sonra 
Mtinii1c clondüğü zaman Kannen· 
berg ele: c-.nunla, şişman vücuıduna 
r;.ğmen, utun bir seyahat yapmış. 
tır. Fakat Bitler buna mukabil 
onu, Münihte Çemberlayna: 

"- Herr Sepp Kannnebcrg, be· 
nim diktatörüm, diye takciim et· 
miştir. 

Amhal bu sözJeriyle muharebe· 
yi kazanmcıra kadı;.r çarpışa • 
::aklarını, icap e<derse hep bera
İ'ıer clecekkrini anlatmak iste • 
mişti. 

Göring propaganda 
yapıyor J 

(Başlarafı 9 ımcu.da) 

19 Program. 1!1.05 Müzik (V·1 

müziği _ Pi.). l!l.30 Türk rnüı;· 
<Fasıl heyeti). 20.15 Konusına (11.•1 

talık spor servisi). 20.30 · Memlc~ 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji 1 
bcrlcri. 20.50 Türk müziği: 1 - ı.P 
lif asa - Hicaz şarkı • Niçin şer 
s"her zarı, z:ırım. 2 - 13e<.lriye Jlr' 
gör - Hir:ız ş:ırkı - ~Hiınlezic :ı~~ı· 
la. 3 - Lilti C :ığa • 1 fic:ız ş::ırkı • fı' 
tur zeman ı;ccl. 4 - Nefise _ Hirıı 
k:1r şarkı - Se\'erim her güzeli. fi 
Osman Nihat - Hicazkar şarkı • • 
zaif göğsüm içinde. 6 - Osman ;-. 
hat - Kürdili hiC':ızk:ir şarkı • ~ 
yıl yüreğim. 7 - Selahaltin Pınoı 
Kürdili hic:ızk;ir ş:ırkı - Ne gelen '' 
8 - ~Ju~a Süreyya - Kürdili hir~ 

Uyku güzellik 
kaynağıdır 

notörlü bonı'·:ı.~dm:ın tayyareleri
Hakikaten Hitler, yemek hu· :ıin en mükemmelidir. 

kar şarkı - Gün doğmayacak. !) 
~lulıaner şarkı - Niçin mahzun tı. ll~; 
k:ıı·sııı öyle. 10 - n<'driye Hoş~iiı Cıkı 

su~cnda, aşçısınm hiç sözünden 
çıkmaz. Kannenberg, .doktorlarla 

( Ba:ı ta.rafı 8 incide) sıkı bir temastadır ve Hitlerin ye. 
bunun güzellik muhafazası için ilk m<'k)erini onların tavsiyesine göre 
kaide olduğunu da biliniz. 1 hazırlar. 
Arasıra gündüzleri de uzanarak 

istirahat etmeğl kat'iyyen ihmal 

e~eyiniz. Bu gündüz istirahatleri
ne ba§larken yüzünüze hafü bir 
krem tabaka.sr ~ürünüz. Bir çeyrek 
saatlik süktln ve i.sitrahatten sonra 
kendinizi bambaşka hissedeceksi _ 
niz. .. 

1000 beygir kuw~~inde olan bu 
ki m:>tör sayc~i:~de tan aattc 
140 kilometre siirate çıkabilir. Bir 
i·a•,'ahnı)a 2500 kilometre yapar. 
Yaı 1 ltc:':·adan ka!kıp Ingi!terenin 
.arn ~.ahiline kadar gider ve mü:;· 
!;ültt..;1 · ılarak ltalyaya :!ö er. Hal 
buki He 20 sistemi tayyarelerin ce· 
vele. ı ::al:ası ancak 1500 kilometre· 
dir. 

Muhayyer şarkı • Oahara bak. 21.3 da 
f\oııuşnrn. 21.45 Neşeli plaklar • 1 ca 
2 • .50 Müzik { ni yasctJ cumhur J)~~ r~. 
clo'iu • Şef: Ihsan Künvcr): 1 - ~ıe 
yerbecr - Mnrş. 2 - A. Thorn::ı~ 
Hamlet oper:ısınclan orplıclic ar.ı» 
sı. Cfarnctte Si. B. için. 3 - Beil• 11 

- Norma operasrnı'n uvertürü. 4 ' ~İt 
Oskar. Slrauss - Vnls rüyası ((aııtr Cıı 
zi). 5 - Gounod • Fausl operasıııır \ 
baleli. 22. ıo Müzik (Opera ar~·ttl9' 'ıı 
rı - Pl.). 23 Son :ıJ:ıns h:ıberleri, ıı )'t 

raal, esham, tahvilat, kambiyo - rı~ la· 
kut borsası. (Fiyat) . 23.20 Miit' ~İt 

İtalyanın üç nıotörlü S. 81 ~iste- (Cazb::ınd • PJ.). 23.55 - 2! Yarın~ d~ 
mi bombardıman tayyareleri ise program. 

'Ilib·er kuvYetlerinin en mü' '1mel; 17 • 8 • 939 Per§embe di ı 
<a:;ıhr. Bunlar 12 kilometrelik bir ~~ 
sahayı iki dakikada aşar ve bu müc 13.30 Program. 13.35 Türk miiı'ı I~ Lehistanınt Rusların 1914 te. 

ki hatalarını tekrar edeceklerini 
farzetmeye hiçbir sebep yok • 
tur. Bilakis, Şarki Prusyaıiın bir 
~arruz üssü olarak kullanılma • 
sına mani olmak için bütün mad 
di, manevi ve coğrafi üstünlük. 
!erden istifade etmek ihtimal
leri pek fazladır. 

1914 te bile Şarki Prusyaya 
asker sevkinde büyük müşkülat 
la karşıla§ıldığı hatırlanırsa, bu. 
gün ayni vasiyetin Almanya ta 
rafından hailedilebilmesine im . 

Uykusuz geçen &eceler, tuvnleti
nizdeki .:ihmaller yüzünden yüzil
nüz buruşmuş, C'ildiniz kalınlaşmış
sa yumurta beyazı veya. sarısıyla, 

~m toprakla yahut balla yapılan 
Alman ordusunun Şarki Prus maskelerin eski güzelliğinizi ver -

yaya yardım için Pomorzeyi şi. mek hususunda size çok yardımı o. 
malden yardığını farzedelim. Al Iacağmr unutmayınız. Bugün hazır 
manlar şimali garbi istikametin güzellik maskefori de · vardır. Bu 
de Köslinc veya Stolpa doğru maskeleri biraz ıslattrktan ve bir 
ilerliycceklerdir. O takdirde mu. parça pudra serptikten sonra yü -
taarnz ordunun sağ cenahı By. zünüzc takarsanız derhal yapışır. 
dgoszcz havalisinden gclece:~ Maske kuruyunca mcsamatı sıkış. 
Leh hücumuna maruz buluna • tmr. Buruşukla•·ı iı.ale eder. Sabah
cak ve tamamile bozguna uğra. leyin maske)i çıkardığınız vakit 
mak tehlikesi ile karşılaşacak. kendinizi on sene gençleşml; bul~:ı::-

Kannenberg, Hitlcri'n eski bir 
ahpabıdır. Hitlcr, 1923 de teşeb
büs t'ttiği hükumet darbesinden 
sonra Münihtcn kaçmağa mec • 
i.ıur .. ::-Jdı.:ğu :r.aman şehir civarında· 
!<:i bir eve caklanmıştrr. Burada 
bir zsi olduğlmu bildiği halde, da. 
mı ahında sctklayan aıdam onu 
d;ilia evvel ne görmüştü, ne de ta
rııyordu. Hitler, Kannenberg is· 
min1eki bu aşçının iyiliğini unut· 
mamış v~ iktidar mevkiine geç
tikten ı;crra derhal aratmış, bul· 
d·.ı:tmuş ve kt:ndisini aşçxbaşr yap 
nııştır. 

Nelsonun bir sözü 

Mısırda, Napolyona karşı bir 
muharebe hazrrlayan amiral Nel. 
sen, harita başmda erkanı harp • 
!eriyle plan hazırlamaktadır. Bir 
aralık, subaylar~an biri: 

- Muharebeyi lCazanmzt di· 

ği (Fasıl heyeli). 14 Memleket s3~ lı: 
iet zarfında 100 kiloluk 14 bomba ayarı aj:ıns ve meteoroloji haberJtJ'I- ' 
atabilir. İtalya ordusunun bu tay· ıuo' _ 15.30 Muzik (Dans roiiı1• 1\. 

··arclerden ':h'' tengin olması la· ği - Pi.). 

m~:hr. Çünkü 15 · .. ! 1938 k 
"'lnya harc!\atı esnasında bu ço~c 
pahahya mal olan tayy~"elerden 

ı20 si İspanya ~malarında görür:-

18.30 Program. 18.35 Müzik (1'0 
çük orkestra • Şef: Necip Aşkın) 1"' 
Franı Lehar • Yals. 2 - Zichrcr ' 
Eşkiya opcreliııılen potpuri. 3 - JJI" 
libes - l\opclya halesinıkn be11ck d~P 
sı. 19.10 Türk müziHi (ince saz ror 

Denilebilir ki Almanya !talva ile lı). 20 Memleket saat aprı. 20 Tefli 

b. k • 'tt'fak ..,ı.,.:ı· ' ~1. 1 !;il. 20.40 Ajans ve meteoroloji ~ 
lr as en. l 1 '\'i'tltl,e auçff. Ş- 'b_trlcrl. 21 ·nırk mUzipi: 1 - fi 

panyadakı Italyan tayyarelerıı1l!" peşrevi. 2 - Lemi • Rast şarkı _ ,.,,, 
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tır. ,.. sunuz. yor, eğer .... faikiyctini gördükten sonra ısrar el- rııu cana aşıka hic ülfetin. 3 - uJ 
meğe ba5lam1~tır. :\lchmct - Rast şnrkı - Öyle y:ıkdıo ~ kal.mıştr. Sonra. ağhyacak gibt göz.. 

ıeri"dolmu~ ve nihayet ne olduğunu 
anıimaz bir gülümseme ile kolla-

·~ rmr şefin boynuna dolamış ve: 

• • * 
Almanyanm "Kan akıtmafön 

~afe ,, lakırdısı ile Lehistanı pa. 
.ıiğe düşürmenin ihtimali yok . 
tur. Onun için meselenin askeri 
bakımdan tetkiki lazımdır. Bun 
da her iki tarafın müsavi bir 
şerait altında bulunduğunu gö. 

· - ':'"mdi anlıyorum, demişti. İıi
.lerc okadar daldm ki herşeyi unut
tun. Hcnry biz seninle dün akşam 
saat beşte nilc&hlanrp evlenmedik 
mi?. Hiç hatırlam1yor musun?. rüyoruz. 

. t' r 
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HAYVANLAR 
Planş 5,7 

( Mevaşi} 

F: Anlmaux domestlques (betall) h Domes• 
tlc Anlmaıs (Anlmals) A: Haustlere (Vleh) 

l. BOl"NUZLU HAl'VAN- ıı 
J ... AR (hayyanah bakari

yc) (öküz, planştakl re. 1 

sim: inek) ı 
a meme 
b dürt meme ucu: meme. 

ler 
1. F: le bovinc m. (le bceuf 

domcstiquc; ci - contre: 
la vachc) 
a le pis 
b le trayon (les quatrc 

trayons: les mamelles f.) 
1. t: thc ox or domestic ox, 

the word ox signifying in 
thiR cac:ıc any boYine ani. 
rnn 1 : t he picturc rcprc
~cnts cow 
a thc udder (thc b:ıg) 
tı thc lr.at (thc ilu;;): all 

the ten t.3 togethcr: the 
te:ıts [ O:"t """ also the 
11\ale of the cow, Pspcci· 

ally when castrated; 
cattle (pi.) = oxcn and 
cows colle<ıtively] 

1. A: das Rind (Hausrind; 
hler: die Kuh) 
a. da.s Euter 
b die Zitze ~er Strich; 

alle Zitzcn: das Gcsiiu
gc) 

2. BEYGİR (dilji: kısrak,"l 

kısrrla~tırılmış C'rkek:} 
iğdiş) ' 

2. F: le chcva.1 (ei - contre: 
!'etalon m., le cheval en· 
tier, l'entier m.; la fe_ 
melle: ıa jument; le mfılc 
chatrc: le hongrc) 

2. t: thc horsc (nur~cry 

tcrm: thc gcc.gcc; here: 
thc stallion, also whcn 
kı>pt for breeding- r~Jlnd 

the sire; the castraled 

Bu sütunlarda birçok defa yaz _ 

dık: Her akşam yatarken yorgun 
gözlerinizi banyo etpleği de unut
mayınız. 

Tuvalet yaptığınız srrada boy • 

Nelson surayımn sözünü kesi • 
yor: 

1'1AŞ1T RIZ:\ 
'ıı ·ıkş:ı ın Tepebuşı 

IJahçesi nde 

Ş·ı hald(' \.öringin beyanatı ac;keri 
')ir hakikat değil, bir propa'!~n-fh 

, .. :sıla~ı olm·,~ oh··""· Çünkü Al· 
man tayyareleri. müttefiki ltalyan 
tayyarelerinden daha aşağıdır. 

nunuzu da ihmal etmeyiniz; yüzü- ı ,, 
nüzü yağlarken ve masaj yaparken 1 

boynunuzu da bu masajdan mah - j 
rum bırakmayınız. 

r Sorlarıfülan ııfanJ 
Yotlvil 4 perde 

beni. • - Lemi - Suzinak şarki ' 
Yoler hiçranlı sözler. 5 - ?\e) ı~ıP 
Rıza - Suzinnk c;arkı - Çalrlırıp çoı· 
~ın. li - Hcfik Fcr,nn _Suzinak şar· 
kı. - Caıııın kimi islerse. 7 - Suzill~~ 
'i37. seııı;ıi<,l. 8 - ll:ılk liirküsü - ss· 
lı:ıhl:.ın kalktım. 9 - Halk türküsli' 
Crfolıyım ezelden. 10 - JI:ılk tiW 

(Fransızca "V" d 7 ··ı · l k) kihü. Ekin ekdirn çöllere. 21.40 J\O" u,, en ı:ı asa o ara ıı 
ııusma. 21.55 Ncc;eli p!Uklar • · 
22 .ITaft:ılık po~l:ı kı;tusu (Ecnebi oil' 

• 

PLANŞ 57 n 

male animal: the gelder il 4. F: le ml!1ct (la mule; le 
or gclding; thc female a.. batard de l'anc et du ehe_ 
nimal: the mare, also ,aı:ı va!) 
mother of a horsc called 4. İ: the mule (a cross or 
the dam) hybrid between he.ass 

2. A: das Pferd (hicr: der and mare) [hinny = off-
Hengst: das wcibliche 
Tier die Stute, das ver
schnittene miinnliche 
Tier: der Wallach) 

3. EŞEK (mcrkeb) 
a yük 

3. r: l'ane m. (l'anc domcs
tiquc, le baudct) 
a. la charge 

3. t: the ass or domestic ass, 
the donkey (coll. dicky or 
dickey, sornetimes: Nrddy 
f bcing a diminulivc of 
Edward] and, in Scol
land: cuddy or cuddic; 
thc male animal: the he. 
ass or jackass: the fe
male an imal: the she·ass 
or jenny; tbc young ani
m al: the foal) 
a the burden (here: a 

pnnni0r with contC'nts) 
ı. ,\: der Eı:.cl <Hnuse.scl, 

ıfaR Cir;ıuticr) 

:. dic Tı a;;lııst 

4. .,. • ... ,?> ',,1.' • ·~ ~r. 

it~ atm yavrusu) 

spring of she.ass and stal
lion] 

·1. A: das Maultier )die Mu
le; ein Mischling, Bastard 
von Esel und Pfcrd) 

5. DOMUZ (<-hli cloıruz di· 
şi ve erkek domuz) 

5. F: le coclıon (le porc. le 
cochon domcstique; la fe
meııe: la truie; le male: 
le verrat) 

5. i: thc pig or domestic pig, 

th~ hoJ (nursery trrm: 
pig-g:-··wiggy; the male ll

nimal: thc ho~; thc re. 
male anirnal: thC" sow; 
thc young animal: the 
sucking - pig) 

.•. A: das St:hwein <Hsııs· 

scbwein; das weibliclıe 
Tier: •lif' Saıı chs rniinn_ 
lichc Ticr: dC'r Eber) 

G. J\O\'UN ( <'rkı-~i: kor,, 

ılan"zlık. i~<fio; koyu.,) 
6. F: fa hrebi-; ne T"'ı>.ı ... ı .. 

beljı>r: le male chalre: le 
mouton) 

363 

lcr<lc). 22.30 ~lüzik (D:ıns müziği' 
Pi.). 23 Son ajans h:ıbcrlcri, zir:ı:ı 1 ; 
esham, lah\-ihit, kambiyo - nukll 
borsası (fiyat). 23.20 ~lüzik ccııı· 
b. _ Pl.). 23.5:> • 24 Yarınki prof 
ram. 

Yabancı RadyolardaJJ 
Seçilmiş Parçalar 

11r'Ofıram 1'iirld11I' snali ii~eri~ıt 
•e ö{Jlrılcn rn11ra/;i s<rut. olarcık verıl• 
mi~lir: 

7.50 
9. 
!). 

9.15 

~.15 

.35 
111. 

t l. 

OPEH.\L,\R \'E SE::\F0::\1 
JW~SERLEHI 

Lonılr:ı: Senfoni konseri. 
Londl':ı: Gninli kon'>cr. 
Slra,Jıurıc Haydn. .. 
llanıh11r11: "''er HolzıJlrb 
C~l:ın:d111r.r). 

Pr:ı~: Orkr-.lrn konseri. , 
htokhıılın: lle('lhnvrll, nrnh•11 

f,\·irrr ,." hirçok Avrup:ı is• 
·ı;ı 

l:ısyonl:ırı: Luerrre mu.;ı 
festinılinıll'll nnkil. ,. 
R:ııl io n;ı,.is: "Bcy::ız k:ııtııı 
( Roielıl i<'tl). 

H. Ed<'I kulı·'i: "nrkı. piyano· 
S. l~ı n .. tl:ıpr,f(': l.rh:ır'ılan nr~·ıı· 

lrır. 

l O. \'ar'.;;onı: Choııin. 

1ı.t5 Rornn ıırıınu: Orız. 
t 1.20 Fr:ınkfurl: Rr<'llıovrn pro!(l'· 
11.20 Toı·iııo ıınıpu: f\rııı:ın. 

12. l\rrl 111 il ' rn n ıl.) : ScrcnRt• 

11 \FIF :ıll'Sll\I 
rı.ıo ~lilııih· r:'!lı-ıırrli lllll'iiki • 
7. rlrrliıı: ll:ılk rıııı-.il.:i~i. 

7, ırnrnlııırı:ı: IT:ırir ork<''ifr:ı. 

•um \'ıır·•nv:ı · Orkr'>l r:ı. ~:ırkı. 

10. Rnrıı :ı tırurııı: "~lrloıli •
1 

Rilm". 
10. Tori110 ı:ırıııııı: Jt:ıfif nıuc;ikİ. 
11.to Bre,ıa,·: Jl;ıfif ıııu!Siki vr. ıı:ırı' 

lıa rnları. 
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~tadaie: 
Ahrardan bir zat 

Sıhhıye 
Hultisi 

Vekili 
Ala taş 

T elki1derde bulunmak üzere 

r .............. __ .................. _. ""-•·n;.-1 
T ilısil hıfzıssıhhas; 1 

Dün Sıvasa hareket etti 

Yazan: M. DALKILI~ 

B
İZDE köylU çocuklsrı, ekH.rlya, solak benWi, s .. ka, çe. 
limı;lz olarak asker ocağına geUrler. Fakat ordudan köy. 

leriııe yıığı:t benlzU, kanlı ca.rtiı, gürbüz dönerler. 
Bu \'akli bizde DIC!Jhurdur> 

i 

Ankara, 19 (A. A.) - Sıhhat ve 
içti.mat muavenet vekili doktor Hu-
lusi Ala taş, Karsdeniz sahil vilayet z İ r a at ve k İ 1 i Bunun sebebi, ~Upheı.lz, cehli içinde kötil bayat şartları a• ! 
!erinde tetklkat!a bulunmak üzere rasından ordunun kucağına gel~ genci, orduda, sistematik , .e 
bugün trenle sıvasa hareket et • Akçakocada son derece dikkatli tecrübe ölçUlerl\ilzerlnc kurulmut fldk ,.e dJ. 
miştir. Sıhhat vekili bu seyahatin • namlk bir terbiyenhı kucaklama!ndır. 
de muhtelif mahallerde yapılmakta Akçakoca, l:S (A. A.) - Ziraat Ordu muayyen ölçülerle muayyen kalıpta insan yaratma, ln-
olan hastaneler i.n§aaunı ve bu vi- Vekili. Muhlis Erkmen, refakatinde sanı ikmal etme slatemlerlyle l~ler. BU\ sistemler , ·a.uti Tiirk 

!ayetlerin sıhhi vaziyetini gözden Bolu vailsi Naci Kıcıman ve orman ferdine göre ayarlanmıştır. 
geçirecek ve ay nihayetine doğru umum mUBUril Fahri olduğu halde, Orduda hem bilgi kllllllrü )&ratıhr, h~-n sıhhat kllltUrU. Der 
deniz tariki ile lstanbula gidecek- bugün saat 10 da Akçakocaya gel- ferdin zeka, karakter \ 'C sıhhati en kıııa :ıarmmda (Türk normali) 

s:~OZ~I~AZADE Bay \"elid tir. miş ve halk tarafından istikbal e - denilebilecek muayyen bir normale irca olunur,. 

3 

Düşündüğüm gibi: 
----- ~ - ----
Dün ya harıtasının 
değişmesıni kımler 
temenni edıyor 1 
Dünya haritasını"1 değişmesini 

kimler temenni ediyor? 
Her halde Türk milleti değil. 

Türk milleti dünyanın buıünkü 

haritaıını, bugünkü vaziyetinde 
muhafaza etmek, bugünkü hudut 
ç;.&ıilerini istilacılara geçilmez ka
lt:ler haline ıokmak, milletlerin is.. 
tiklili mevzubahs ol:.ınca, bugün -
kil sulbü çiineyip JCÇmekte te -
re<ldüt etmemek azmiyle kurulan 
bir cepheye maddi ve manevi bil. 
tUn kuvvetleriyle girmiı bulunu· u~ ıe ıle hır ıki defa konustum: dilmiştir. Ziraat vekili hllkümet llalbukl ordudan sonra yegane ııhil orJ;ad-: ~ bir cemiyet o. 

hatır Uzun uzadıya değil. ancak hal. Sır yolcu tayyaresi konağında bir müddet istirahatten lan mekteplerimizde hal tamamlylc akıtJlnedlr: yor. 
lleQe SOrtnak için birkaç kelime. Her sonra köylerden gelen halk mU - Çocuk gürbüz, kanlı canlı girer, tahsil denM!nde solup sa-1 Türk milleti umumi harp sonun-
OkUd rıse ıtıerak edip razılanru da Tutuıarak deoıze düttil meuillerinl kabul ederek Akçako- ranr, çellmslzlefir, sıskalqır. \ da naııl temiz göğıünü emperya • 
<la ç Uğu~ olmamıştı. Yeni ikdam' Kopenhag, 15 (A. A.) - Ham- canın meyvacılığı ve bilhaasa fm - Çocuğun bedeni tekemmtUü ,.e tahsil hrfzıssı.'lrıası o kadar. Ilıt savlete siper ettiyse ve nasıl 
ca, ~rı ılk başmakalesini okuyun burgdan Kopenhaga giden bir 1n - dık mahsulll hakkında köylünün henplanmam11tır ki, mekteb smınanndakl bilgi lnklş U:larlle çocu· i bütün dünyaya hür millet oldu • 
raıc ŞllJıdiye kadar dc\'am eden me- ;iliz yolcu tayyaresi, Stol"BOrm köp dileklerini dlnlemiıtir. tun bedeni \"e zeW lnldpflan arumdald nispet hiçb~ zaman a- i ğunu tanıttı, taıdik ettirdiyse ya-
til ... ıılı~ıına dövündüm; m~ğer ne rUsll civarında aiev içinde denize Saat 13 te belediye tarafından yarlı dejfldJr. Çocuk zckica artarsa l>ed<"nce düşer, b''e\leace ar. I rm aa yalnız kendi milli iradeaile 
1.::~11Celı ~·aza ı B'l h lUşmilııtUr. Yaralanmış olan pilot verilen ö.ı.le yemegın-· de bulunan tana zekica düıter. Çünkü tahsil slstemlml:ıde hentiz', (\'&aati çizdiği kendi hudutlarına değil "'li 14_ J nnış .. . . ı mem so e • 
~ti"". ?u derece tatlı mıdır? ma kurtarılmıştır. Fakat makinist ile Muhlis Erkmen ıehlr bahçelerinde Tllrk ferdi) no zekica, ne karakterce, ne sıhhatçe öl~ülL~ aJıU'" ı bütiln milletlerin kar§ılıkh hürme. 
~)eti ınsanı gülmekten kırıp ge· :lört yolcunun akıbeti meçhuldür. meyvalar ilzerindf' bir tetkik gezisi lanmamı,tır. \ te mecbur olduktan ıiyut hudut· 
cı <>r. Lisan t .1 H Bunların boğuldukları kuvvetle yapmıı ve saat on beıte Düzceye Tllrk normaline göre bir tahtdl ve terbiye slstemlmlz yi•tur. lara aaldırmağa cesaret eldecck o· 
\a~·ı 1

' or a - orunu 1 e a · tahmin olunmaktadır. Pedag Jf it 1 r1 • • \''1tq n t_e!~erlemelerini andmyor. müteveccihen hsreket etmiştir. o m essese e mis bu huııu"ta hiçbir tecrübe hLbU lan ıstılacılara; muklvemet göste. 
l'l C'~~. Ercüment Ekrem "Evlıya 3 4 8 · d çıkannamı,lardır. \ E ren haklı müdafaalara müzahir ol· 
ta "'1:;11d • ·1 E )" Çel b' • in r a YO Tahsil slst.emlmh benUz tereUme de\"rindedlr \"C muht~f ı· mafa karar vermi~ görünüyor. 
ti~ ·;.~=s~·~zar~ı:r:05um~~ Abone ücretlerını ödemedı Yatak ücretlerinde ~lletlerln tahsil sistemlerinden bumakabp de\'llrilmlıttr. ~ Bunu da ıon zamanlardaki açık 
dtıiıı ı; fakat onların taktid ol· Senelik radyo ücretlerini ödeme lenzilAI Son zamanlarda aile büalan ve öiretmenlerlmlz arumda ve dürüıt aiyasetile, ittifaklarile 
~il rıu bildiğimiz için zevkimiz pe!-> hakkında verilen son mllhlet de f mekteblerlmlzln öğleye kadar olınaın etrafında milnlcaşalara ta- 't bütün dünyaya tanıtımı bulunu • 
lliı 1 ~~t'tnezdi. Halbuki Velid. esk dün bitml§tir. 27800 abonedeD' 3-4 Ankara, 11:> (A. A.) - Haber al- • hld oluyoruz. Dernek ki tahsil hrfZL~sıbhuı, dahs doğrusu sente- ı \ yor. 
"'1ıı ~zaıı kasdile kullanmıyor; 0 oln kadarı taksitini ödememiştir. dığımıza göre, İzmir fuann& gide. İİ tik bir maarif alstemlmlzla dolmasına doira bir kaygu duymak. il 'rürk hudutları dahilinde mille. 
~ 1~~1 olduğuna kani, ciddiyet Bunlar bugUnden itibaren bulun- cek yolculara bilet ücretlerinden tayız. ~ıruzin bu asil kararını bilmemcğe, 
hı...-"' t Paralıyor, terkipler yapıyor dukça mahkemeye verileceklerdir. devlet demiryollan idaresince yapı Akıama kadar hareketaı:ı den Japıua bir Türk ~la kadar • l~u tecahiil ~~m~ğe hiç bir mev· 
1~~ C'r\<. Yalnız bir kısım abonelere ihbar- lan tenzıııı.ttan ba•k '-'ataklı .... me u d ild 

l
• ~~up secili secili söylemeğt • - a .J va • yorgun dü~mU~ ,.e zehlrlenmlı dlia1aıuıı hiçbir tarafmcla bir tab· İ CL-. z n eg ır. 
~""' ı nameler geç teblig· edildig"inden 7 onlar idaresince de yatak ücret ıı ğu im ı ~ Tilrk millet" ne d ~, vı • şte birkaç mi-al: ' • s çocu görü ez. Türk çoenğa melekeleri artık hiçbir işe )'&· : ı, e onun 
tı; bunların daha birkaç gu··n mühleL !erinden • ..n • ..ıe .. 11: tenzı"llt " pılm • d "tt f"kl · · :_ıd d"" ,.,., J o.:- l>U .J a a ramaz bir halde akpm yemeğini de üstüne yiyerek dersine çalı1-

1
• os an ve mu e ı en ıçmı e un-

llrr,, Yet.esasen imanları Jıayvan· !eri vardır. aı temin edilm1'tlr. &•..;ta da b" t bedd:n L-kJ 
ffttı 

1 
"''""" hassal idrakin b fr ııt- mak mecburiyetinde kalırsa o tedrici bir zeblrleameye mallk6m. ya .,... an ır e '"ıuç e. 

lııP 
11 
Gbii11t&lılir. idrak demek tefek- dur. y~n ve bunun biı: zaruret olduğu· 

:11ıo11 tttıekur. Mütefekkir olan Jıu .ar olduğuna inanmıyoruz. O, gök· Yoksa sizin i ğiniz, taraftar ol- Ttlrk çocalana mekteblerlmblıı tabtdl n terbiye ıılstemlerl· nu ka~ul edenler vardır. Bilaki: 
ııı.tı~~: lııe mutlak ııurette lıiirriytfr .en \'ahiy ile nazil olmu~ birtakım J•.ığunuz •·- .• . .. ı.: .< kendiniz le zeki, karakter ve ~ normale getirebilmek için, her feY• oolat bunu kabul et:nedilderi için 
"'flfe "· Si: cebbar ve :alim lıılkıi- ..ıa!dkatler bu!u:-ıdui,'Ulla kanidır, çindir; • :ı§kalannın sert. tçe di.i- : den en·eı, ta hakikati uluna11J1Z: böyle bir, teıebbüs karımnda 80 -
"4J.t~l'ftı. ba:ı feriler/, hıir dıi11111 ah t ~ J ·· -::ı. k · hak · ,= d,.~,... r u oy e go.,.UAme ıster; o ı· ;ünmesıni yasak cc.._ . . uıek irindir. Her memleketten ~k Tllrkl.nde tahml hıfzıssıhL••ı, t-.a..1_ nuna kadar mukavemet etmeg· c 

O/ollr -... en ve arık ıö11ltdlkltrlndnr " n.... c:ucm 
11q ııqı. ~atarırıclnrı tııtup da :iıııııı · .rntlere inanmı: .ınlA~. onların dı· Müstebid.erin de bir nevi hürriyet· : pro~rammdaa daha mukaddestir. karar veoni§ ve bu mukavemetı 
lloıoı, "'ler."" balmwu111 ııe bıınıw:. ~ınd~1 dü üıunek i tiyenlerc iıie dü · ri v rdır: her h.tediklerini yapar· ........................................................... __ ... ._ .... 111 bil& tereddllt ıbir harbe kadar u 
"''4' ~lata nıütuısir olırwuın ••• ı\"cı· ;Undükfetini ~y"temek hllhiyeti.fr lar. Onlann hürriyetine mani ol- y f Z Ö a~ inat gösterecek yekpar• 
""'ctQ tırıoı Bty nıtrlııın11111 da. "" ;!eğil, yaşamak hürriyetini bile çolı. :nak, hürriyet aleyhinde bir hareket usu iya niş Bir tayfa bonuıdu bir anlatmaya ulaımıı bulunuyor 
4 ,. •trnanıe itti ha: ttliğim i: nıt~· ti;. ür. EL ... _ . o4LJdc \'clid Beyi din Jeğildir. hasta Karadeniz boğazı dışında bir tay· tar. \ 
tı, .,1 btııı~rcıtarı (Ne mümkiirı : 11/111 f k · "nd 00v l 
tııııı,,t" r::eı; v e elıeıli Juıkikuti < ılw &iyecek o!ursanız ded. ti dinden ayı· Velid Bey makalesinin bir yerin- ı Satiyc suilstrmallnden mev- a aza netıce~ı e gu muştur. Dünya harit;p.sının defiımeainı 
~il) üe tııcıtıl olumımıuacağı Jc.ıl.i :amazsınız, kadını çarşaftan çıka· de şu satırları c .. sıkıştırmış: "Hüı- kuf bulunan eski Denizbank u- Kaza Ateş Mustafa reisin 6 ton· temenni edenler,, Türk milleti de -
ıt, ,11"'- 11tci: ve brliii tıir sımlfe ifu ramazsınız, ,apka giyemezsiniz, :-iy<'t ve matbuat hürriyeti esasları- mum müdürü Yusuf Ziya Önlş, luk Yılmaz motöründe vukua geL ğil, TUrk milletinin dostları öe • 
ıı, ıı;,.11 lduenıut bir clü&tırrdıır. lliı ra .. m,. azanda cigara i_çem. ezsin.iz, .onun nm hükfunet şekli ile hiçbir alfilc_ ası dün adli'-·eye getirilerek ağır ce- miştir. lil, bilildı onlan

1 
n menfeatlerine ''p ıı tıda veya bi:inı bildiğimi: lıi,· .J M t.. r zd Ağva •tı ~ •Qtıdu. iclrük ve Jııirriyeti11 kııı•· ıtı .~atlan?ı artık hıçbır fazıletı kal· yoktur;bu, herşeyden evvel mıllet za mahkemesi kaleminde lstlc· o or ımanımı an ya aykın menfaatler besleyen v: 

~•ctq, tılılrtıt, ebedi lııikimiuefi bu mamış bırer efsane saydığınızı söy· erin terbiyei siyasiy~si meselesidir. vap edilecek ve ayın 24 Unde a- hareket etmiş, ~ece yansı saat dünyanın rahatını bozmağa çaba -
rıı,fllı'°hoııe bir eda ve bu kt1clııt liyemezsiniz. Velid Beyi dinli)'e<lek Yukarda saydığımız memleketlerin ğır ceza mahkemesinde muhg- 23 te Riva der.ileu mevkide sa.· Jıyan totaliterlerdir. Ye bu harita 
"oııı,' bir ııiıla ile auult111ııe111!1tiı J.u:-.:<ı ..• ~ bunlar Ş>yle dursun. ko- (yani tam bir hürriyet bulunan kemesine başlanılacağı tebliğ e- hilden 6 mil açıkta seyrederken değifildiğini bir zaı;uret olarak 

1"111,,.;'de en lıaldr lılr fudiıı ı11t1 u::tuğunuz dili bile yazamazsınız memJe!,et!~rin) ekserisi hükümdar- motörün bumunda iş yapmakta o- efkan umumiyelere yutturmag~a 
'"'•ıı 1 'ahıiutsi11e lııilaimet td.ııi '""\ · · b' d ı - ı.. • al ki · <lilecektl. lan Şilenin kızıl<'a köyu .. nden Meh e et '"' sızı ır u ~ ın.uc,;a, ı.:tJ arınız . lı a idare oıuı~ ...... Ne demek iste- Fakat tevkifhane mUdUrtu. teıebbüı edenler de, ancak bu to-
\'"ıi u:atacak olursıı..... ağa ba"::ı!~ ınız ve ağa '.;ı .')alannı· diğinizi anlıyoruz, Velid Bey: cum· ğUnden mUddelumumlliğe geler. met birdenbire denize yuvarlan. taliter devletlerin pek kuvvetli o. 11_ederim ki bu . a:.ı .... ~ı kelırne mıQtır Moto"'r durc!urularak saat bi :\n ağa babalan gibi ya~mala huriyetçi olmamak hürriyetini de bir tezkerede Yusuf Ziya Onişin :1 • • lan propaganda te§kilitlarmın üc-
~~ da. ~:i:~:d~:~:d:::.·~!1 .. ~ ~: mahkQm eder. Hürriyetlerin başm· istiyorsunuz: yann hürriyet taraf· hasta olup te\'kifhane hastanesine terce araştırma yapılmıg, fakat retle tutulmuı ajanlan olabilir. 

ııı•~· J J ia vicdan h:irriyeti, eski kitapların tan olmamak hürri~·etini d~ isti· gece karanlığı arasında tayfayı ııı~, -:"flYeti metheden bir vazı '-'az J yatırıldığı bildirilmiştir. bulmak mUmku·· 1 t Türkiyede ıatın almacalc; bir 
~ •st J J ıaricinde yalnız aklımızla düq .. ünf'" ,·eceğiniz gibi... n ° amamış ır. Iİibl._ .~iş ve bunu, kendisinin h•\ Duyduğumuza göre Yusuf ZI- HA.dise hakkınc'.a alakadarlar • tek Türk vicdanı bulunabilece.iine 

) ~"'Sıı .. ,_.,_ 1 >ilmek hürriyeti vardır, Velid Bey. Sumllah AT AÇ ya Ön işin hastalığı nğırcadır. k ihtimal vermek istemeyiz, ~--: .. ICS'"b-ı ali sandığı lisan <ı ca tah ikat yapılmaktadır. 
diı~ ınuvafık görmüş. Bittal>ı En bilyük fikir ldü§llUlnımızı 
d) "\111\, fakat ona Velid Bey ve)·a bile klalaletle, anlayışsızlıkla it • 

Vtt~· fakat ona Velid Bey ve Caddelerde cinler top 111 - .en~•- dljl zaman gayet soğukkanlıhlda töyle ham ctmeği, onu satın alıntnıı bir 
~il""" l::fenc1i de diyebiliriz; çünkü oymyacak l J\.U_,.-.~ dJyecekler: vicdan olmak töhmeti altında bı -
claıı ~· l~iş asırların insanların - Size zahmet olacak ama, liitf<'a şu rakmağa tercih ederiz. 

GAZETELt:R DablUye Vekiletlnln noıı-•. ı F k t d"" h · d k 11\ı.....:; veya Efendi diye bahset· ..... a Anadolu • Ramell yakası de· clgaramı söndürür müsünüz!... a a unya arıtasın a pe ya 
~ '"llıi çok yerinde, çok isaltetli bir kara· -•- a1•-c1a kmd bi t k b ~ ~ ·· u · ~ "' Ya!ak etmi~·or: bu dille ya· uu. ..... o bir tünelle bağlanacak... • * • a r a ım te eu.uu erın vu -

"it J nur yazıyorlar: •- k b ı k ~ili ttı·.ı:ıarririn de, bugünün in· Bu.im gazetelerde yeni bir tlln<-lden S u u masını mu adder, zaruri ve 
kan ~n olduğunu iddiaya im· Vekilet belediyeler tarafmdan ~·k ko. daha bahsediyorlar: Urallo ilerliyen inşaat mı. faydalı gibi göstermeğe yeltenen-
v .. ,:t •. 'Oittur. nalmamıı n aydmlatılmamıı sokaklarda Valui İstanbul belcdiyeslnJn bet se- ? ler bulunursa onlara iunu ıormak 

" d b _ bulunan C\'lerden ten\irlye resmi almmuı ilk zaman mı • · t · 
•ı n... QCy neler sö'-·lü~·or? Kendı ne programında Karnköydea Taksime 0 " .,, ıs enz: 

voı h..... .J J kanunun rabaaa münafl oldajanu bildi· kad D \J.ı:'IK\J gautelerde ayaen fa babe- "B bedd lini ~ 8enedenberi dü~ündiıkle· ar gentı bir caddenin açılması ,·ardır. u te ülleri kim istiyor?,. 
li'...l .. rerek böyle sokaklardaki ederden ten\'lrl· rl okuduk: 

'tt•ı.:~ trnekten menedilmis ·, faka: Fakat belediyeye bir müraqat \'akl Bunu sen ide bizim kadar bili • "-· """ - ye retıml almmamıun lüzumunu teblli NJ. - A\•rapadan Jteffrllen tahta parkele-
"l~Un<iüklerini serbestçe yaza· yor... olmuı; KaraköyUn Taksime bir tünelle rln tcfrl,Jne başlanılan Atatürk köpriisll· yorıun. Südct mıntakası iJ&al e -
~. Qıa. ı,. Zaten hürri)·et lazı:n· Vakıi karar milkemmeL Fakat ban· bailanması teklif olunma,. nün lnpah Müratle llerl<"mektedir. dildikten sonra neıredilip bütün 
lllb ... --.tbuat hum"' · ~·etı' lazımmıs. l tanbul halkına ne mutlu ki şlındl de B .. _ dünyaya dağıtılmı• olan harita, 

,,,.~ J • dan sonra karanlık sokaklardaki nlerln u -beri okuyunca. bu köprüye ne :s 
>~ .. ~ncak hürriyet sayesındf kiralarının caddelerden daha pahah olma. imar plinlan \'aıutaslle hayli tünel geçi- \'akit ba,ıaıuldıiJnı merak ettik, gazete bunu en düşüncesiz baflara 
lllat ilt oı~ırlermiş, v.s. ; :'."\amık Ke- masınm önüne naınl g~lleeekf yor!.. kolleksiyoaunu ~tık. Tam iki sene enci dahi açıkça öğretmedi mi? 

il\~ ~apoleon da bunları söyle- Zira, timdi bu sokaklardaki edere "' • • ayni aya baktık. Şu haber ,·ar: Bu haritadan öğrenmedik mi ki 
~tti ~· Velid Beyin maddi kuv· hllcumu ~yttdln r... Ne hacet ? . . . .. Atatürk köprilsllnün lnıtaatı sürat- totaliterler 1939 senesi ıonbaha -

1-'ı~ir it ıt olsa imiş, Napoleon'un: Caddelerde clnl<"r top oynayacak (ejer . 1 STANBUL balkmm galiba yine le llerlemf'ktt-dlr!... rrnda Lehiıtanı istila, 1940 yılının 
~İirlU b~ı~ ergeç mağlüp eder.. hakem döğmeyl billyorlana!!) yangmlardan pek gözll korktu. • • • ilkbaharında Yugoslavyaya hücum 
k .• !iıip ,~Yük. büyük levhalar ha~- • • • Baksanıza, !ilpnta!}ında bir anaya etmek ve 1940 yılının ıonbahann-

'· t ...... bugün dün~·avı ve ı... ....... rı · L 1_._. Kardeş kardeşet... da da Bul0 aristanla Yunana· tana '1a ""Pi J " "'"'~ T il u naıı bot bir sandık atmıl}. Dlier bir zat • 
~"an a, ~la ve tayyare ilE Une er da ayni yne t'lgarasmı atmıı, sandık ta- KOX\"ADAK.l l't'Zllcealne cinayeti Q· akın yapmak emelindedirler. 1941 

ltrini 'l.a. Sürü.:: gibi idare ede~i!z::ek· B tR zaman Boiazın Vaküdarla Ru- tuflllut... ' kodunuz mu! yılının ilkbaharında Avrupa ha -
ltlclerı nnecıen zavallı müstebitlen meli yakaillı ara!!lrna asma köprü Bu ate,ı gör«-n halk teli~ dllşllp he· Kürtoğlu köyünde bir tarlanm pay c· ritasının Fransa, Belçika, H~\lan 

~~lllız r \e: "Hepinizin pirin;z, ü~· kunılmHı pro~leri \'ardı. Nihayet. bir- men ltral)'<"yi ça~rmışlar. ltralyc tam ta- dilmMll ııırasmda Şeyha \'e HaAan isminde da, Danimarka ve İsviçre toprak-
'"''tl~ sÔ~~elerle tecrübeden sonra çoklannuzın hayalinde karalan bu köprü· kını y<-tlşlr, bakar ki yanan anada bir iki kardeş ka\"Jtaya tutuşmaılar. larında değipkli.kler yapacak ve 

liiı d} ÜYor, ibrl't alın .. dermi; . ıere: sandık. Sandıtr söndllrilp döner... Ruan kardeşini tabancayla yarala- 1941 sonbaharında da Almanya 
lttat1:ıı.ıa: hürriy~ti severiz. biz <le _ Kalak a.'1111&... Bizde bazı A&ym zatlarda da ıallba mış, BOllr& buna da do~"lllam", bir demir- Sovyet Rusyanın haritasını tadile 
~ hllr : hür olma ·ını, vidanla· Dt"nlldi!... hl~ insaf yok. le karnını de,<-rek öldllrmllş!.. teıebbüs cinnetini &öaterecekmiı. 

~ita.ıa llta ını i,tcriz. Fakat E Şimdi de bir tllnel modHr nr. Neredf'y"c itrah·eyl bütün taknnlarllc Tuh! Bu cananr kart1eş a.."'1 o,an b· Bu harita bl~ &fretmet!l mi kı 
:-ti}et de_ Velid Beyin gerçekteıı tnıı;lll:ı gazetelerinden biri baber nr• faiıranlar görttc-jlz. nndq deifl, alçakfa kannd~lş!.. bu sıralarda kcndisile beraber git-

e, \ıcdan hürriyetine tara '· mlşti: itfaiye yıldırma süratlylc bop.mp gel· Mim {Lt21f.tn $0y[ay_ı ,eviriniıı 
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Trakya manevralarını Endişeye lüzum yok! 
• • 

nıçın yapıyoruz 
Tezvir makineleri çalışıyor. Do. yecek bir sarahatle talılH etmiş Balkanların hakikati, )ine ,.o da-

lapla.r d<tnclürülüyor, Fakat bunla.- olmalıyız. ima Bulgar köylüsUnlin de gayda • 

Hava tehlikesine karşı bütün ha 
zırlıklar bitirilmiş ·ve tedbirJer alın · 

mıştır. Komisyon dün de bir top 
lantr yapmış müdafaa te::ibirleı · 
hakkında halkı tenvir etmek için sı 
nenı.üardan da istifade edilmesi ka 
rarlaşmr5tır. A}Trca srğınaklardak 
inzıbat işine de çok ehe.:nmiyet ve 
r ilmesi için tedbirler dü~ünülmü 
tür. 

jğrenmez alamı (tayyare tehlikesıJ ı dir. Manevra esnasında, vaıi 
;mri verilecektir. Alarm, Beyazrt ve ~tecilerin kendi vasrtalarilt · 
'.;alata kulesindeki canavar düdük .ll'St~ dolaşabilmeleri için muııfl 
erile ilan &li1ecektir. Bunlar ötm, .-niktarda filama Ye beyaz bazııht 
ıe başladıktan sonra diğer me\'kiler •- ·i'.ecektir ... 

rm hakikatin örtülmesine 'kflli gel- Zira. Balkanların 1 numaralı düş- Iarmda haykırdıf,rı ebedi terenniim
mediğl görülerek 1talyan !kafaları· ma.ııı olduğunu Arnavutluğa teca· dür. O da, Balkanlarda ancak Bal

.mn kudreti mikdarmca yeni yeni \."iizle io;pat etmiş otan İtalya ken- .kanlılanıı sulh ıa~k '\'C nimetleri ya. 

!eki bütün düdükler de alann ih· 
;arına i~tirak edeceklerdir. Aynca 
ılarm h1berinin mahalle ve soka; 
,._ ... ·ı~:İn" kadar ya~·ıJması için :,, 
:ki< ~L motosikletli polisler tavzi 
·c·ıD"Jşt~r. 

tezvirler, dolaplar yaratılıyor. disini Balkanlı bir de\let sayarak, pmalandır. 
Türk ordusunun ağustos mane.vra- matbuatına, Balk2.nlarm ortasına Balkanlaraa Balkanh olmryanla.
la.n, dünya. alem biliyor ki geçen fesat \'e tez~\ir bombaları atmayı ra sulh rüyası elbette J.i haram o. 
seneki gibi '.l'rakyada yapilıyor ve emretmiş bulunuyor. Feli&t ,-e t.er._ la.caktır. Halbuki İtal3an matbuatı 
bu, bugU.n blitün ha,.<ımetllc ba.§la.. \ir ki, dünya yüzünde misli buhm· İtalyanın daha şimdiden en büyük 
mış lmlnnuyor. İstanbul mefruz maz bir tip olan (Makyan•I) 1 ya- Balkan de\·Jeti iddia.<lmı Amanıtluk 
düşman tayyarelerinin mane\Tala- ratmış bu memleket polltlkasmm taciyJe ıbirlikte kuşandıklarını glz

rm devam etti~-i günler içinde bir yegane kahraman olduğu sahadır. Iemiyorw. Bu iddiada bütün ltal
gün yapacakları akını önlamel< l~in Filluı.klka tta.Jyan malbuatnım yan emellerinin bugün belirsiz, fa
hazll'Janryor. Ta.m manasile, bütün en başında tez\ir \.'C iftiranın 5ea- kat yarın yılanlaı)aeak k~ük kurt
haldkn.tiyJc, ya.buz \'C ~lnrz yur- metil sesi olarak Gayda denilt-n a- lar gibi şimdiden kaynaşmakta ol. 

Hava hücumları sıra~mda he. 
tarafta kaym:ıkam \'e emniyet il.mı. 

leri bizzat ç.alı~malara nezaret ede 
ceklerdir. 

Dün yaF ılan tdtiıı 
Dahilıye se.eı:0emK w.oum mi. 

lürü Hü.xL._ .. Jin, Vali rnmı\'lfl 
.• IuzaHer, vilayet seferberlik müriiı 
ü Nail ve it~aiye müdürü lh-=a 

Alarm haberinin tarrare taarru 
.;undan takriben yarım saat e~·e 
lan edileceği tahmin olunuyor. A 
'arından sonra halkın yapacağı iş 

) andald vaziy-etlerine göre ;Qeği~· 

. n~ct~dir: 
Evk!rdeki halk, ev sığmak, mah· 

~n \:e bodn.unlanna, eğtt yap 
nıi!arsa, bahçe ve arsalardaki sı 

~ .Jınaklara gireceklerdir. Sipeı 
:rğmak yapmamış o1anlann evleri· 
;.c cıvaT olan açık sahalarda seyrel 
m ıha~ gfalenmeleri münasiptır. 

dunu yabam•ı taarruzlardan :koru• dam öttürülmcktcdir. dnğu aşikardır. .:~rntaka!ardaki hazırlıkk ı tefı, 

ma.k tedbirlerindeki mclckealnl art- Bu adam, Atalyaıı siyasi matbu.. Bulgar do&1larnnız da., a.ı-a.mızda ~tmişlerdir. 

tırmak maksadile yapılan maoen-a.... atının bir MakyaveU olarak, Türkc hl_cblr mesele olma.d~ için her
lan İtalyan propagandacıları Bal- gerek Suriyede ve gerek Balkan- hangi bir şüpheye düşmcksldn bu 
kanlarda bir fesat mm"Zuu ya_parak larda teca,·üz .emelleri atfetmek gi- hakikati görecek liadar uyaoıktu
gftya. dost Ilo1garlara ka~ı alınmış bi krimlnel bir dü~üklükle iftira- lar. 

Teftişlerde görülen noksanlar et 
.annda derlı:ıı emirier verilm;~tır. 
Beyoğ1untla zehirli gaz, l.:ıt:ınbu. 

ja yangın, Beşikta,.-;ta da inhidan. Sokakla:da bulunan ha~~tan ev· 
·eri yakın o1anlar süratle m~skenle 
.·ine iltica edecekler, evlerinden u· 
-:akta olanlar da en yakın ~ığrnak 
ara gireceklerdir. 

bir hareket pbl giisteriyorlar , -e larda bnlonma)-, gfiya. bir politika BuJgar dostlamnıı da. Romm, · şaretleri üzeri ne tertibat alı:l:?:! 1· 
tır. Du ~~ ~t!er h;wa hücum.ı &.!ne· 
r._:erinde ~it erlilen bina'~t üıc 
'İne konu':;.::ak ve bunları g'iıcn me 
murlar tl~rhal, korwıma ~~dbirler 

onlan kendi tarafalnna çekmeye 7..annctmcI,tcdir. \'aman 'Ve Yngosalv dostlarun1Z 
sa~rlar. O TUrkc ld Balkanlan ge~ilmcz kadar Balkanlı olduklarına inan-

ma-
nevralanmız, 5üpheslz, her manev
ra gibl mahiyeti münhasıran askc. 
ri olan manevralardır ve generıiJJe
rimi7Jn do sarih surette ifade et • 
tikleri ~hile biraz daha büyük 
mlkya!lta. tutulmu~, fakat mutad 
ma.nevralından ibarettir. Fakat sırf 
askeri mahiyette olan manevralar
da mntfalm siyasi bir mana. aran
mak istenirse, bunu herhangi te-x. 
'ir Te mugalatalara meydan "'ermi-

\'e yıkılmaz siya.cıi ve nskeri bir Ma· 
jlno hattı haline koymakta ve sul. 
hü beton istlhkaml:ınn hakikati ka.. 
dar yalçm bir 'hakikat lıa1indc ilon
durmakta en ~ri \:e en mUli bir 
mimar dehaı;n ~östermcktedir. 

İtalyan matbuatının bu mefse(Jet 
politikasmm asıl bombardıman he
defial teşkil eden Bol~ar dosUan. 
Dll7, kenaı mlllt gaydalarmm yara
tıcı sesini elbette ki yabancı ,;ay<la

Jarm ldı'll ve öldlirtlcti sesine t~rclh 
etmeyi lıüirler. 

malda a.<ıla Jıata etmlııı olmıyacak

lardır. 

Biz Balkanlarda tecaYilz emeli alacaklardır. Hava hücumu tecrü 
şö)1e dursun, onun mlidafaası için belerinde vapurlardan ka~aya çıka 
kanımızı döKıneğe ahdetmiş bulu. ca.k ha!kın \·aziyeti de te3hit edil 
nuyoruz. miş, Galata<la Yeraltı camii. Emin 

Sığınaklar dolmuş olabilir. yahut 
~a~ı kimseler Slğmaklara iltica hr
:atını bıtlamazlar. Bu gibilerin so· 
·~ak ke~rlarında, duvar cüpl«ind€ 
:asılalı bir şekilde gizlenmeleri la 
ı:ımdır. 

Dcnlleblllr ki bugün Trakya. ma- önünde Mı~ırçarşısı ,.e iske!ere ç; 
neuala.nmrzda. pathyan top sesleri var diğer birkaç yer sığmak olara1; 
Balkanlarm ancak Balkanlılann el-

ayrılmıştrr. Alarm işareti verildikten sonrc 
duğunu bütün diinyaya blr aera da-

Pasif müdafaa komi~yonu dünki.i seyrüsefer duracaktır. A1elfunum na 
ha. ilin etme'ktcdlr. 

teftişlerini Beyoğlu, Bejikta~ ve Be ~il vc.srtalan, düdükler ötmeğe baş· 

Cavit V. yazıtta yapmıştır. ayr . ;, olduktan yerde duracaktır 

Milll Şef bu sabah 
manevra sahasına gitti 

INGILTERE 
9tlyUk kara manevrelerine 

hazırlamyor 

Öğleden sonra komisyon te!mır '" :çlenndeki halk, bu vasıtaları he· 
layette toplanmış ve ha 1a hücumu men terkederek ya civar sığınaklara 
denemelerinde emniyet funirlerinir <koşacaklar, yahut gizlenmek sureti· 
vazifelerine dair bir talimatname ~-: dağılacaklardır. 

hazırlıyarak alakadarlara tebliğ et· Sı1Yın:ık mahall · ( 1 adam 
. . V 1. . . ,.. ·ı f f ~ erıne az a 

mı~tır. a ı mua~11nı J.v uza er_ stın :ilmm=sına miisaade edilmivecektir. 
Lon.dra, ıs (fı..A.) - EylWde hanrlıklar :,e mü~araa t~bırlerı .\.faksat halkın toplu bir halde bu· 

kara o~dusunun yapacağı büyük ha.~ında dun yemden şu ızahatı unrnam"'" .J. E . t A-: 1 . 
( Baştarafı 1 incide) 

de Başvekil Refik Saydam ve Ma.. 
arif Vekili Hasan Ali Yücel ve 
kendilerini karşılamağa gelen 
Trakya umumi müfettişi General 
Kazım Dirile refakat etmekteldir. 

İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
Doktor Lutfi Kırdar Cumhurrei -
simizi tcşyl için Silivriye kadar 
gitmiştir. Vali saat on buçukta 
şehrimize dönmüştür. 

İsmet lnönü ve maiyeUeri Ba
baeskiye kadar otomobilJe yolla ... 
nna devam etmişler ve dün gece 
buradan Babaeskiye gönderilen 
Riyasetieumhur trenine ora.da bi -
nerek manevra sahasına gitmiş -
lerdir. 

Trakya halkr, yollarda toplana
rak Milli Şefimizi b:.iyük tczahü • 
ratla karşılamaktadır. 

Edirne, 16 (Hususi) - Büyük 
manevralar bu sabah şafakla be -
raber başlamıştır. Şu dakı.k~ 
Kırklareli mmtakasmda bulunan 
or<lular şiddetli bir harbe tutuş -
muş bulunuyorlar. 

Programa göre, yarm buradaki 
kuvvetler El:.lirnenin ~imali şarki • 
sinde taarruza geçeceklerdir. 

mesi için Almanya, İtalya 

- basınuı mah gibi · Fransanın ce. 
nup kIS'tmlarını, İspanyayı, şimali 
Afrikayı, Suriyeyi, Filistini ve 
Yunanistanla Türkiyenin de mü -
him bir kısmını vaa:letmek cüre • 
tinde bulanmuştur. 

Elbette biliyorsun, :;:,;'.. ,,--.;.,-:-

biliyorsun da ne diye ikide birde: 
"Milliyetperverliğ"n zaferi,, diye 
dünya haritasınrn ta:lil edilmesi 
imkanını Türk efkarı umumiyesi -
ne sempatik göstermek istiyor _ 
sun.?,, 

Böyle bir sual kat<jısında kala -
cak, boyle bir cüretkar acaba ken. 
disini müdafaa edecek nasıl bir 
mazeret t.uı.c..k, aasrl bir muga -

- fWpıdıll'fflll:ı• .. ,.,...ri s:wıl 
temize çıkaracaktır! 

Suat DERVtŞ 

Mareşal Çakmak dün gece mai
yeti ile beraber Edirneye gelmiş 

ve geceyi şehrimizde g~irmiştir. 
Mareşal manevra halindeki krta

lan yanında bir çok kumandanlar 
olduğu halde teftiş etmiştir. 

Manevraları takip etmek üzere 
davet edilen asker mebuslarımız · 
dan birçoğu Edirneye gelmişler • 
dir.Bunlar arasında Nafıa Vekili 
General Ali Fuat Cebesoy da var. 
dı. 

Vekil, bu münasebetle Edirne -
.nin nafıa işlerile de meşgul ol _ 
muş bir kısım yol ve köprüleri tef. 
tiş etmiştir. 

Manevralar dolayrsile Edirne _ 
mizde büyük ve neşeli bir faaliyet 
varQır. 

Sovyet - Japon ihtilafı 
alev lem yor 

• u..ıTl..lr. mnıye dllur en.ne 
manevraların hazırlıkları faaliyet· vermiştir: ~.:-ılcere1t.r yazılmış, sığınak mahal· 
le devam etmektedir. Umumi " • l\fefruz yabancı tayyareleri-

Ie.·,,nde izdihama meydan verilme· 
barptenberi ingilter~de bu kadar 1 nin şehrimize gelmekte olduV;unu m~i için şimdiden tedbirler ittiha· 
asker toplandığı görülmemiştir. haber alma vasıtalarımızla ö1:rreni .. 31 istenilmiştir. Vapurlar, alarm 

SON DAKiKA 
Güpegündüz 7000 0 dolar çalan haydutlar 

Longbeach, - Nevyork devleti - 16 (A. A.) - Silahlı iki haydud, 
çantalarında takriben 70.000 dolar bulunan iki banka memurunu 
güpegündüz soyduktan sonra otomobille firar elmi'.Şlerdir. 

Polis, haydudlan civar devletin arazisine geçmeden evvel tevkif 
edebilmek için elinde bulunan bütün kuvvetleri harekete getirmiştir. 

Sahil muhafaza tayyareleri araştırmalara iştirak etmektcdırler. 

Şımali Çinde lngiliz düşmanlığı 
Hong - Kong, 16 (A. A.) - Chckiai ajansı bildiriyor; 
Tiençinden alman haberler egöre şimali Çinde İngiliz ahyhtar

lrğı şiddetlenmiştir. Tienc:;inin etrafında bütün gümrük hudutlarına ve 
yolların birleştiği noktalara Japon memurları konmuştur. Bunların 

vazifesi imtiyaz mmtakasına sokulmak istenilen biıtün İngiliz malla· 

·şaretini duyar duymaz yolcularını 
:!n yakın iskeleye çıkaracaktır. 

Ha\•a hücumuna karşı müdafaa 
tecrübesinin nekadar müddet devam 
dect>ği şimdiden kestirilemez. Tay
yan~lt·. şehir üzerinde uçarken, ba· 
zı yerlerde yangın çıktığı, bazı mm· 
t~ka!a:-da binaların yıkıldığı, bir kı 
mı semtlerde elektrik, su, havaga 

:i tt":i~~~ır:m tahrip edildiği farzo 
:unarak bu yerlere muhtelif ekip~eı 
ı5nderılectok. bu ekiplerin çalışma· 
arı kor.trol edilecektir. 

Şangbay, 15 (A. A.) _ Tiençın. rını müsadere etmektir. 

de bulunan btitün İtalyan ve Al- Salzburg görüşmeleri bir ihtar mış 

Ekipler, her mmta!canın emniye· 
.mirinin idaresi altında bulunacak
ır. Amirler, mrntaka!an dahilınd< 

~uku bulacak muhtemel ha:3ara• 
.1uvacehesinde bu ekipleri vazife 
andirerek vaka mahallerine sevke 
lec~klerdir. Nerelerde ne şekilde man gazetecileri, Tokyodaki mer -

kez bürolarından Mançukoya ha -
rekct emrini almışlardır. Gazeteci
lerin aldıkları bu emrin, Mançuko 
arazisinde bulunan Sovyet • Mongol 
kıtalannx geri püskürtmek için kuv 
Yctli bir taarruzun pek yakında ya
pılacağından ileri geldiği sanı!.mak
tadrr. 

Londra, 15 (A. A.) - Daily Te
legraph diyor ki: Öyle haber aldık 
ki İngiliz hUkümctino dün akşam 
Moskovadan genel kurmay müzake 
relerinin terakkisi hakkında bir ra. 
por gelmiştir. Bu müzakerelerin 
müsait bir hava içinde cereyan et
tiği anlaşılıyor. Fakat intibarmız 

şudur ki, Sovyet heyeti murahhasa 
sr anlaşma esasmm İngiltere ve 
Fransa tarafından derpiş edilqiğin-

Berlin, 16 (A. A.) - Salzburg görüşmelerinin son bir ihtar teş. ıasarat olduğu, renkli bezler a~ıl 

kil ettiğini hatırlatmakla beraber Alman matbuatı Alman noktaina- :nak suretile alarm esnasında bellı 
zarının garb memleketlerinde yanlış anlaşılmış olmasından şikayet )!acaktır. Teftiş heyetleri, bu mu 
etmekle iktifa eylemektedir. . ı ıyyen mahallerde bulunarak teşkı. 

Deutsche Allgemeine Zeitung diyor ki: · j >lunan ekiplerin faaliyetlerini tet 
"Pari~le Londra, Dar.zigin statüsü meselesini müzakereye hazır ·j~< ve :wksanlan tesbit edecekler 

bulundukalrmx bildiriyorlar. Fakat Paris gazeteleri Polonyanın hakla- 1 lir. lleride bu eksikliklerin tamam 
rmın muhafazası lfızmıgeldiğini tasrih ediyorlar. Bu hal, demokrasi- annı:-ıs•na ve pasif müdafaa hizme 
lerin icab eden neticeleri istihsal c tmektcn henüz uzak bulundukları· .ınin · aksansız görülmesine çalışıla 
nı gösteriyor. Bu vaziyet ise, Polonyanm tarzı hareketini sertleştir. ·aktır 

mekten başka bir işe yaramaz. Demokrasiler dalına Polonyanın hak-1 . . . 
!arını öne sürdükleri halde Almanyanrn ve Danzigin haklarından hiç IIakıkatte tay_:.ar~lerden hıçbıt 
bahsetmiyorlar. Garb devletlerinin 1939 da 1919 daki zihniyetle :ey atılacak degıldır. Bunlar fara 
mi hareket ettikleri keyfiyeti suale şayandır.,. ~idir. Halk telaşa düşmemelidır 

H d d k d 
' 

\.'laksal halkı ve pasif müdafaadc: 
u u u ~ p a 1 ar :alışacak vazifedarları bu hizmete 

Varşova, 16 (A. A.) _ Oppelıı <Silczya) dan bildirildiğine göre •e riayet olunacak prensiplere alış
Alınan makamları Rybnik mıntakasında hududu kap:ımrşlnr ve tel<>- tırrnaktır. Ciheti askeriye tarafın· 
fon muhaverek!rini kesmişle>rdir. ian aktif müdafaa tedbirleri alın· 

den daha geniş liaUar üzerinde a- Diğer cihetten Alman polisinin yukarı Silezy3daki Polonyaiılarm · ı~tır. Muhtelif mevkilere konulan 
raştrrrlmasmr teklif eylemiştir. nasaportlarını geri aldığı bildirilmektedir. Alman makamları bu \'esi- .:o Vt ağır makinelitüfeklerin ata· 
Söylendiğine göre, Sovyetler Bir- kaların kontrol edilmek üzere alrııdrğrnı ve yakmd'l sahibclrine iade :al{ı hartuç ve manevra fişekleriniı 

ilği bir Avrupa harbine mtitcallik <:dileceklflrini söylemekteyseler de şimdiye kadar hiçbir pasaport iade -cslerile halkın endi~eye kapılma 
meselelerden başka bir Rus _ Ja - edilmemiştir. masr lazımdır. 
pon harbi takdirinde İngiltere VC' Ru t<'dhirlcr, Polon yaya <;alı~mafa gitm<>ği 5.det' erli nen A iman Hakem heyetlerimiz, ittihaz edi-
F'ı ..... bir hattı har~kel Silezyasrndaki Polonyalrlan mutazarrır clmektt>dir. ÇilnkU, bunlar 'en tedbirlerin ne dereceye ka:iaı 

ittfhu f'ldeeeklerini de müzakere pasaportları olmadığı için bundan sonra memleketten ayrılamı:vacak- kusursuz tatbik olunduğunu, mm· 
etmek arzusundadır. lardıl'. t~k~l::ıry rlola<:::ırak tesbit edecekler-

Bütün resmi ve hususi müesst 
erde korunr.ıa tedbirleri alır,,ııtli 
ıürük fabrika ve müs.~eft 
ıücum sırasrnda memurları 113 

iar etmek üzere düdükler koJ1lll 
.ur. Düdükler ça1ar çalmaz nlffl' 
.ar derhal iş \'e güçlerini bıra1'3 

.ar ve binaların en alt katına 

.:ek!erdir. Vapurlarda da bütiifl 
ruruna tesisatı ve müfrezeleri ~ 
tanın emrinde bulunacaUır . 

m~-gün binlerce kişi taraf 
tş dolı:ıyısile ziyaret edilen :Jdl 
Jinasrnda henüz bir tetl'.Jiı -atı 
.nıştu. Hava hücumu :;J ası 
.nahkemeJerin işlerini brrakıP ' 
:aknuyacakları belli <:!eğildir . 
;uz pozt:ınc ve a3lıyede butuıı 
.arın hava hücumu sıra.111~8 

tattaki büyük salon \e koridOl' 
ınecekleri anla~ılmaktadır. 
Ha.kın ha\a htlcumu tecrıJ 

:ini ranı1; anlayarak hala 1 

::>-Ut hcTecan ve telaca duo:ttlğJ 
- > > 

:ülmektedir. 

Dün de hemen her tarafta I~ 
tarın önü halkla dolmuştur. J3İf 
kimseler sanki haftalarca ederıP 
;ıkannyacaklamıış gibi cvlerill1 

zak ve ekmekle doldurmağa ~ 
mışlardır. 

Bu yüzden akşam üzeri bl 
Jmnlarda ekmek kalmamıs, ~ 
lığı dağıtmak i~n zabıta ~ücıaJI" 
re mecbur olmuştur. 

Beyazıt ve Gedikpa~a fırın!~ 
kepenkleri indirilmiş w kaptl ~ 
birer zabıta memuru ikame cd.:ır, 
oir hadiseye meydan veıilıiı"'. 
temin edilmiştir. 

l li!n gece ekme~;siz 
r.hı,, şıkayet edenlere 
yordu. 

Bu sabahtan itibaren tırııJIS. 
ihtiyaca kafi ekmek bulundıJ ~ 
cağı temin edi!iyor. Hallan tel~ 
meden sadece günlük ihtiyacı 
ekmeğini tedarik etmesi !azı~ 
Lüzumunj::ın fazla ekmek ,-e 
depo etmek için ortada hiçbir 
beb yoktur. 

Birçokları da ordumuzun yal'~ 
cağı tayyare hücumu deneırı~ 
~asında. şehi.r dahilinde bul~ '3~ 
ıstemediklennden İ5tanbul cı' A 
n~:.i sayfiyelere gitmeğe kail\~'" 

lar<lır. 1. 
Hava hücumu nihayet bir 

><>nra sona ermiş ve normal ~ 
,aşlamış olacaktır. \"ali ve t:>e! 

reisi LOtfi Kırdar bu buc.u~11 

:nio:tir ki· 
~ . . ~· 
"- Manevra münasebetıle tı 1 

~m lüzumun(}a:ı fazla ekm~1' ~ 
rik için fırınlara ba~vurdul\1 

:1 d M .. ~ '"ctılt ,,( uy um. anevra munasc ~ · . ., 
.)llacak havai taarruz tecrübe51 (İ 
. b. .. 1 d !\fil .a ır zamana mun rnsır 1r. • J)lf 
r .ı e:nasmda dahi fırınlar açı1' / 
untcaktır. Her zaman ekJTlel< 

1ı,ıı 
·ık eci1--bili.. Telaşa lüzum yoJ\I 

Bu sabahki içti rrı8 
11' 

Şehrimizde bulunan patıı ?ı'° 
Vekili Faik öztrak bugün de• ~ti' 
va hücumu deneme5ine kar§• ol ' 
runma hazırlıklarile meşgul .,et 
muş ve alaka.darlara talimat 
miştir. .. ,,ıı 

Bugün saat on birıde vıl~Y ~i' 
vekilin riyaseti altında mühııı> 
toplantı yapılmıştır. ~ 

Vali, muavinleri ,.e korı.ı iÇ 

ha.ıırhk komisycnu azalan bO 1"' 
timaa iştirak etmişlerdir. 1'0P ·rıt 
trda bütün tertibat gözden geçJ,, 
miJ. tayyare hücumları esn•5~,,ııı 

bi ıerı da hallan sığınma ted r 1'I'~ 
infza:nla tatbikı ve t-ir karı~ı '",,I' 
meydan verilmemesi için e 
kararlar almmı~tır. 



.......__! AGUSTOs - 1939 

Ye ı Berim Büyük Eıçımız bu 
sabahki Semp~onla şehrimize geldı 

Hüsrev Gerede 
Japonların 

büyük 
bize karşı besledikleri 

sempatiyi anlatarak 
Japon ımpaıratorunun: 

•• Türk millet1ni çok sevdıklerini ifade 
ettiğini, aramızdaki bağhhğm ehemmiyetinı 
h~aretle tebarüz ettirdığini ,, söylüyor 

~ Berıin bUyük elçiliğine tayin ola.] hüsnil ifa ett.l,ğiıiı iç-in takdirlerini 
,.. ıı. Tok:;"O elçimiz Hüsrev Gerede beyan etti; Tıirlt milletlni çok sev. 
p e z;veesı bu sabahki ııemplou eb- dik1erinl ünde ederek aramızdaki 
~·le tehr.imize gelmiştir. bağlılığın ehemmiyetini hararetle 
~ lisrev Gerede Sirkeci gnnnda tebarüz ettirdi ve tekrar görüşmek 
!{ Y'lnı>ecleri eski scf~lerde.n Galib arzusu izhar etb1er. Bundan son 
r eııı.au, Operatör M. Kemal, Uca- dernce mütehassis oldum. 
-6.~. 0dası crkfuundan Şerafeddin Biltün Japo:n milleti, çok eev.diği 
~lndar ve diğer birçok zevat ta- imparatoru ctrafmda toptanmı!jt.Ir. 
l>a lndıuı k~an.mış ve doğruca lmparator hazretleri, f~vkalade de-

rk Otele gitmi,ştir. ,ğerli, )'Üksck görli§JU bir :htlkilm-
ııı. Buyült elçi keııdisilc görüşen bir -d:ı.rdır ve bUyilk bir nUfuz sn.hibi
ı..~llrririmizin suallerine ccvab o- dir. Tokyodan ayrıldığım ıSır.alarda 
-aıt iunlan söylemiştir; Berlin Bil) ük Elçili.ğiııe tayinimi 

- Tokyoda memleketimin mü. oilıniyordum. lki ay mezuniyetle 
~ olarak Uç buçuk sene kal- geliyordum. Yolda ye.ni va.züemi 

f 
· Bu müddet içinde vazifemi i- ög-rendim. Bu itibarla bir mcktub-' .. , ıçuı Japonraw dalına kolaylık Iıı .imparator hazretlerine arzı veda 

tol'dr.-o.un. edeceğim. Japo.nyada bulunduğum 
h ~ta imparato;- hazretleri oldu- müddet .zıır.üoda bir çok dosUar 
bu ~alde Japonlar Türk milletine kamndnn: Bu dost .muhitin,, benim 
~ l~ bir sempati besliyorlar ve i- gibi halefimin de vaınfcsini kolay. 
lilıı ll'ti.llct arıı.mndnki an'ane\1 ve ta l!l§tıracağına eminim. 

1~ ~ostluğun daha ziynne kuvveL Japonya ile ticari milnasJbetleıi-
1t d.iribncsinl istıyorlar. Bu husus- miz inki9af etmektedir. 
~rr;ttiğim gayretin çok tyi br- Japonyndan çok mikdarda pamuk 

'l' dıguıı kaydcdcbllirslnlz. lu eşya, çay alacağız, Japonlar da 
llı.iı 0k.Yodan ayrılırken şahsonda memleketimizden pamuk ve d(ğer 
ta.hletiJntte ka~ı büyük dostluk te- mah.sulfit mUbayaalarmı arttıracak-

.} Uttert yaptılar. laröır. 
llt apon imparntonı beni hunırlan- Japonyanm mllıver devletlerine 
'b!r kabul ederek ha.kkmıda büyük iltihakından ve aralarında askeri 

teveccUh gösterdi; vntlfemi bir ittifak yaptıklarından maliımn.
tmı yoktur, Yeni bir harb çıkacağı-

Ha · · k 1 na. ihtimal vermiyorum. Mna.mafih 
r1eıye ve muna a e bunu 1tat'! olarak kestirmek imk!n. 

~· V8kİUertmiz . i!l2!dtr. Yo~da vaziyet! •. sakin ~ör-
it nıilddct daha şehnmizde -düm. Berlın büyiik clçılığine tayini-

kalacaklar mi Reisicumlıurumuz :Milli cfimi-
13u hah .. - d'&' . .. zlh hıikıffintıa ' bl1ytllt bll-' i~lveccüh 

l,l sa ogren ı.,ımızc gore, eseri addediyorum. Bundan fevka-
\> ~?İt.iye Vekili Şükrü Saracoğlu 
~Ünakale Vekili Ali Çetinkaya 
~ bir mrıddet şehrimizde ka -

lAde :memnunum. 
.Almanyada cvvc.lco bulunmuş. 

tum. Ora.da birçok tn.nıdıklamn 
~aldardır .. --= var ve almancayı biliyorum. Anla-

~Oosevelt ailesinde 
bir adet 

~n.tsT!YANLAR, yaş gUnlc
l'i.ıı. rini kutl:ırlten masanın ilse
~~ kaç yaşına girdilerse o kadar 

Yakarlar. 
6<ı ~erikan cumhurreisinin evi bu 
\> ~te bir isli.sna te§kll eder. Ruz. 
~ tlıı ailesinden k!msenin yq gil

' de ~ birden fnzla mum yan
' • çunku, Ruzvelte nazaran in -
~d 21 yqmcla tam kemale erer. 
tJ<;~ a:1 sonra. artık bize büyüdüğü
~a~ U hatırlatmaya kimsenln hakkı 
~Ur ve yaşımız artık yalnız bizi 
~adar eder. 

~ ... ~uııhcaiz ya.§ gUnUnde ylııni bir
' fazıa mum yakmamak aleti bil 
~( :ı. otuza yaklll§:ın genç kızlnrm 
~na gider ... 

şacağmırzı umuyorum. 
BüyUklerimlzin emlrlerini aJdı'k

tan sonra yeni vntlfeme başlamak 
üzere Bcrlinc gideceğim.,. 

Berlin bü)ilk elçimiz, Tokyodan, 
çocuklarına baktırmak i.izere bir 
Çinli kadın getırmirıtir. Hllsrev Ge
rede bugUn hariciye veldlimizJe gö
~ecektir. 

Suriye fevkalade 
Komiseri 

Marsilyaya vardı 
Mar&ilya, 15 (A.A.) - Fransa. 

nın Suriye {evkaliide komiseri 
Puaux, bu sabah Beruttan buraya 
gelmiştir. 

Puaux, Suriyede bilhassa Fran
sız • Türk anlaımasmdan ve Ha -
tayın Türkiyeyc ilhakın.dan hasıl 
olan vaziyet hakkında alakadar 
nazırlara malumat vermek üzere 
Pariac gitmektedir. 

cı~~nbul C. Müddeiumumiliğin· 
~stanbul adliresinin açık bulunar. 

ttı ~h ve ücretli mübaşirliklerira Emir Abdullah 
lia orta mektep mezunları arasın 
hn~ıntı~an1a münasipıerı atmaca Tetkik seyahatine çıktı 
lı~n ısteklilerin memurin kanu· Bağdat, 15 (A.A.) - Kral na-
!)a9 a. Y~ızıh belgeleri hamilen 22·8 ibi Emir Abdullah yanında baş • 
irııtı~unu saat 10,50 de ) apılacal vekil Nuri Paşa olduğu h:ılde şi
b r andan bir gün C\'V~linc kada 'llal vilayetlcrirııd: üç hafta süre • 
İsl.iğ~lckç: ıle adiiyc ence.meni re cek bir tetkik seyahiltinc çıkmış -
~uracaatları lazımdır. tır. 

Akhisar belediye riyase1inden: 
üt ~30 adedi devir 50 peryot 4()()1231 voltluk G4 K V A, takatında 
'fha!ı mütenavip cereyanlı açık model iki yataklı gereken bir al· 
1 l.:!t:~r ısin eksiltme yapılarak 3 ağı.ıstos tarihinde füalc o1unacaktı 
a~·a 1 er tarafınd::ın yapılan teklıfle gô,;terilcn "bir ay mü:ld .tın yc:lı 
ı. .ti ·~tkarılınası bildirilm~de belediyemiz~ de bu yedi ay müddet ka· 

unarak yem ba~tan kapalı zarf usulile ihaleye çıkanlımıitır. 

~ - İhale 21-8-939 pat:ı.rte~i günü saat on birdedır. 
4 - Muhammen bede1 1870 liradır. 

l 1 ahk~Ur<>ti müracaat 2190 sayılı ı..-ar.unun ~apalı z::ırtıııra muteal· 
ı tatbik olunacaktır. (634f)_ 

H A 8 E R - Ake1UD Poataııı s 

~~@~ı~~ıBilimiıiJjll 
Amerikadaki müthiş şimendifer suikasti 

Trenlerden intik·ar11 
al r11ağa ye11ı in etr ı ı iş 

Şüphe üzerine altı Almanya 
Külliyetli mıktarda 

kauçuk ahyor kişi tevkif edildi 
Kr~:a~a!!tes~~ g:;;, ;ım=: Bunlardan biri, iki sene evvel şimendifer 

IÇERDE: 
* Dün Al.manyaya 12 vagon 

elma ihraç edilmiştir. 

~::rd:~:~:rı0:::naı!~~~e~ kazasında bacağını kaybetmiş * Stajyer posta telgraf memur
lanmn asil me.tl1Ur ~atını kazan
maları için dün Beyoglu ıx>sta tel
graf merkezinde bir İmtihan yapıl
mıştır. lmtihana yüz kisi ginnictir. 

bunların bu ayın sonundan evvel """ b • d 
Almanyaya tesliminde tsrar göster sagır ır a ~mdır 
me.ktedir. .Ağustosun başmdanberi 

1n 
Reno . Amerika - 15 (A.A.) -

Almanyanm giliz piyasal!lTmdan Evvelki gün Şikagodan hareket 
Donclur adında sağır ve 
bir adam da vardır. 

dilsiz ' o•~ * Dahiliye vekili Faik Oztrak 
dün vilayette meşgul olmuştur. 

aldığı kauçuk mikda:rı 3000 ,tonu eden lüks treninin yoldan çik· Enkaz kaldırılırken yeniden iki 
ceset meydana çıkmış, bu suret. 
le kazada ölenlerin sayısı 2t e 
çilmuşt:ır. 

. ~ Gazi ~?iye enstitüsüne ginnek 
ıstiyenler ıçın bu ayın 18 inde ya
pılacak imtihan 25 eylOlc kalını:.tır. 

geçmiştir. 
Londra piyasaları ayni müddet masını intaç etmek cürmü ile şüp 

içinde .Almanyaya 7.500 ton bakır heli altı kl§İ tevkif olunmuştur. 
\'e 5.000 ton kUl'fiUD Lalml§tır. 

Frankoyu 
Avlamak için 

Romada hazırlıklara baılandı 
Roma, 15 (A.A.) - Eylülün 

son haftaları içinde burayı ziyaret 
edecek olan General Frankoyu kar 
şılamak ve izaz eylemek için ha
zırlıklara ba§lanmıJt.Ir. Bu ziyaret 

esnasında birçok mühim büyük 
tezahürkr ezcümle Napolide bir 
bahriye resmigeçidi, Romada bü. 
yük bir askeri geçit resmi ve ayrı
ca bir folklor bayramı yapılacak -
tır. 

--<>--

Yugoslav Başvekili 
Dostluklarını ilerletmek için 

~usoliniye bir telgraf 
çekti 

Roma, 15 (A. A.) - Yugoslavya 
B~vekili Svct.koviç, Musollniyo 
gönderdiği bir telgrafta, Yugoslav
ya milletinin, ltaıyan - Yugoslav iş 

Bunların arasında bunda.n iki sc. 
ne evvel bir tren kazasında aya. 
ğmı kaybeden ve §imendif erlcr. 
den intikam almağa yemin etmi§ 

Dizel motörii ile işliyen mezkUr 
trenin inşası için iki buçuk mil. 
yon dolar sarfedilmişti. 

A o liifil@) ifil o c§.) IF 
MacaTistan üzerine 

tazyiklerini 

* Büyükada motörü Haliçte li
man idaresinin 293 numaralı mav
.nasına çarparak arkasını p~a
nuştı:r. 

* Türk armatörler birli~· idare 
h7yeti reisliğine İsmail 1-fuıa De
nıza?n , ~uhasebealiğe Hüseyin 
Avnı ~-c katıpliğe de Rıza Sadık oğ
lu tarin edilmişlerdir. 
. * Yeni barem kanunu dolayısile 

vılayct bütçesine belediye memurla
rı ~ç~n.26000 ve illanektep muallim· 
len ıçm de 56000 lira zammetmek 
icap etmektedir. 

* Yüksek mürakabe heyeti mület 
tişleri Sümerbank milcsseselerinde 
tefti§ler }-apmaktadırlar. 
* lstanbul ithalat gümiiiğü bas

muayenc memurlarından Mazhar 
Kopenlıag, 15 (A.A.) - Natio ı yi yapmak üzere bir gösteri§ rl. Ersöz bir derece terfi etmi~ir. 

na.le Tidenole gazetesinin bildir- cati suretinde telakki etmek ge. * Yerli ~la! satan müe~sesclcr 
diğine göre~ İngiltere Polonyaya · rektir. hakkındakı tetkikle'!" bitirilmi~r. 

arttırıyorlar 

iki yüz kadar bombardıman tay. Macaristan, Alman-ltalyan DIŞARDA~ 
yaresi vermiş ve bu tayyareler askeri paktına gırecek mi? ~ l\fat?.r a~ansı •. ~~manyanm Ma 
bir kaç gün evvel Laland adalnrı . canstan uzermde ültırnatoma .kadar 
üz.erinden geçerek Polonyaya git. Berlın, 15 (A.A.) ...._ Hnlcn dayanan bir tazyik yaptığına dair 

... H Bnvyerada Dr. Frlckin .m.Jsafirl bazı ecnebi matbuatın .nesriyatını 
mıı»~r. t k . ckt :. lara'k bulunan Kont Osaky şe- e zıp Ptm edir. 

Varşova, 15 (A.A.) - Polonya refine, yarın akşam, Salzburgda * Ç.örçil Strasburga gelmiştir. 
makamları ekserisi Alman olmak Leopoldkrcon şatosunda bir zl- ~saGordamel~.1b~umand~ru ge-

uzere.. 25 gazete ''e mecmuanın f t ·ı k .ın:1. 41 ın ı e bırlikte ur gün • ya e ven ece Ur. Alman ve istihkfunlan gezeoektir. ll' 

satılmasını menetmişlcrdir. Me. Macar siyasi mahfilleri Kont O- • Fransada yaşıyan yirmi bin 
nedilen diğer gazeteler arasında saky'nin B. Von Ribbentropla kadar Polonyalı eski muharibi tem
iki Moskova gazetesi, BratistHl- yeni bir görilşme fırsatını daha sil eden kalabalık bir grup, halkın 
vada. :in.tişar eden rusça bir gaze.. bulacağı kabul edilmektedir. alkıslan arasında Champs - Ellyse' 
te ve Pariste Çekçe çıkan bir ga.- Fakat diğer taraftan Berlln- den geçerek zafer takma gelmi~ \'c 
zote bulunmaktadır. oradan meçhfil askerin ba~ı ucunda 

deki snlnhlyettar mahfiller, Al- }:anan mşılenin atesini yenilemiş-
Londra, 15 (A.A.) - Danzig manyanm Macar tadilci taleple- tir. 

vetıend.irmek, der.inJeştinnek iste - meselesi hakkında "Times,, diyor rine tam bir mUzahercti muka- *Bir kaç zaman evvel bir kazaya 
d.iğini bildirmektedir. ki: blllnde iki memleket arasında kurban giden Skalus denizaltı ge-

birliğini arttırmak ve umum! re -
fah ve beşeriyetin terakkisi 11ğııı.u 
da bir enternasyonal emek birliği
nin teminini istihdaf eden ga)Tct. 
!eri ahenkli kılmak için, İtalya ile 
olan dostJuk milnasobetlerlni kuv -

İngı'liz hükCımetinin vaziyeti misı' ti'pın' de ~-·olf d_: __ ,._ n askeri ve ekonomik bağlann • wu:v' =<Uu be· 
katiyen sarihtir. Eğer Polonyalı. misi dün Portmu:ıthda denize indi-

Manevrada lar için kabul edilir muslihane kuvvetlenmesi için At..,ıınyn ta- rilmiştir. 
Bir araba devrilerek beş bir tesviye sureti bulunabUirso rafından Macarlstana teklifler * Osloda parlamentolar arası kon 

asker öldü bundan Polonyanm dostları her. yapıldığı hakkındaki haberleri feransı dün 35 inci toplantısına lbaş 

Selanik, 15 (A. A.) - Kavaklı 

civarında motörlU blr alay manev
ra yaparken arabalnrdnn biri dev
rilmiş ve beş asker ölmüştür. Dört 
asker de yarnlanmttıtir. Mes'ullyet
lerln tesbiti için tahkikat nçılmt§· 
tır. 

Vazifeleri ba.~mda ölen beş as
kere büyük cenaze merasimi )'llpt-

lacaktır. • 

-0--

Bir Amerika nazırı 

Romada 

tekzip eylemektedir. lam.ıştır. Üniversitenin büyük sa· 
kesten ziyade memnun olur. Fa . ı .:ı~ ıl ı Havas muhabirinin iyi babcı onunua yap an açı ıs celsesinde 
kat Polonya, Danzig statüsünün kral uel'aht b" 1

- yük' sek t alan mahfillerden öğrendiğinE> • • 1 ve ırço.ı> • · ıeva 
bir taraflı olarak dcğiştirTimes; hazır bulunmuştur. 
t~ebbüsüne karşı gelmek mec _ göre, Macaristanın Almanya - t - * Dr. Göbbcls, Alfierinin misafı
buriyetinde kalırsa. Ingiltere ' nlya nskert paktına girmesi ri olarak bir hafta kadar kaldığı 
derhal miltaamz aleyhinde p 0 _ pek müstebad değildir. Venedikten dün Berline dönmilc: 
lonyanm yardım:na koşacaktır. Son Rlbbentrop - Cnsnky gö· tür. 
t-""lterenin Polonvı11 hakkmdn rUşmesinln havn.sı hn.kkrnda, * Rumen· Macar anla.sınası mu-
.l.U6' ,, - cibincet Tisza nehri üzerinde Maca-
esase.n şüphe götünneyen tan.h. gayet manalı bir surette şöyle ristan odun sevkiyatma dün öğle-
hütleri, ihtiyatkilr garanti yeri, söylenmektedir: den sonra ba.slamıştır. 
ne kati bir ittifak §eklinde tan. Bu görUşmeden sonra, veril"' * Domei ajansr, Japon • İngiliz 
:t.im cdilmeğe başlanmıştır. miş herhangi bir ultimatom ve- müzakerelerinin yakında ve belki 

Tiıncs, Polonyanm ltalyaya yahut nota mevcut olmamakla de 16 ağustosta tekrar blşlıyabile
mürac.ı.at ederek tavassutunu beraber, Macaristan bizden ne- ceğini haber vermektedir. * Ruzvelt, bu sabah Tuscalosa 

Roma, 15 (A.A.) - Amerika istediğine dair çıkan haberleri ler bekleycbneceğinl, ne knza: k r u v a z ö r il ile Kanadaya 
birleşik devletleri nazırlarından tekzip etmekte ve asıl 1Wyanın nacağını ye ne kaybedeceğim gelmiş ve öğleden sonra gemide bir 
Farley, öğleden sonra buraya gcl- Polonynya tavassut tcklüindo öğrenmiş bulunmaktadır. Yaca- çok Kanada siyas! ve askeri ricali· 
miştir. bulunduğunu ve Polonyanm da rlstanın her halde yolunu cızmlş ni kabul etmiştir. 

Resmen bildirildiğine göre Farle- cevaben, Beck ve Smigly - Rydz olduğundan şUphc etmiyoruz. * Biri Southport ·e diğeri <le 
yin bu seyahati tamamile hususi tarafından söylenen nutuklara Londra (Hususi) - Buraya Lancshirede olmak üzere dün ~e 
:nahiyettedir. l\Iaamafih Farlerin hiç bir şey llave edcmiyeceğini gelen en ~on rnalfımata göre, Londrada iki otelde infilak olmu~ 
bazı ltalyan namlan ile görüşmesi bildirdiğini yazmaktadır. i\lacarlstaq Uzerine olnn tazyiki _tu_r_. -----------
,.e Vatikana kabul edilmesi pek Daily Eh-press gazetesi, müza. Almanlar bu hafta içinde fazla. Elastiki maden 
muhtemeldir. kere yolu ile bir anlaşmaya varı, laştıracaklardır. Almanlar Ma-

--o-- labileccği kanaatindedir. cnristnndan mihver devletlerine ALlMLER m\ltemadiyen yeni 

Sovyet Rusya şark ordusunu Manchester Guardian, vaziye, uygun bir siyaset takip etmesini madenler kc§fediyorlar. ee· 

k 
tin sükfmet bulacağına dair or . le:tcmektedir. k1 madenler Uzerinde de ufraiıyor-

ta vıye ettı tada hiç bir al!met gözükmediği. lar. Bu çalıamalarm neticesi olarak 
Moskova, 15 (A.A.) Biribirini ni kaydediyor. Aynı zamanda Almanlar ken- ortaya yeni bir madde çıktı. Fakat, 

itmam eden haberlere göre, Sov. News Chronicle de şöyle yazı • ji ordularının Macar toprakla- bu ne madendir, ne de n~batt bir 
ytt hilklımeti, dış Moğclistanda yor: rından murur ederek Lehlstanı, madde: ikisinin ortası. 
vukua gclgıekte olan çarpışmalar !tidal yolunda yapılan telkin.. Knrpntaltl Okraynnsı cephesin- Kaucukla cellğin kanltmlmamı-
sebebiyle, uzak şark oJPdusunu ter bizi ne kadar memnun ederse den vurmak istiyeceklerd\r. dan husule gelen bu eIAJ!tı1d mad-
mühiru surette takviye etmiştir. etsin Bitlerin uzlaşmalara asla Macarların bu fedakarlığına de, sanayide ve in~aa.tta çok i,e ya. 

\
Yalnız takviye kıtaları, Ural dağ- riayet etmediğini hatırlamamız karşı Romanyadan olnn 'istek- nyacaktJr. Bu ıtıstlk çelikten biJ
larmın şarkındaki gunizonlardan 1 zımdır. Bu telkinleri Berlinden !erinde' MacarlaTa Almanlar hassa. yay gibi lleUer yapılablle -
almmııtır. geldiğine nazahn, nihai hamle- yardım vaadedeccklerdir. celrtir. 
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Bugünün mühim meseleleri 1 

Man.ş tüneli n ·çin 
bir türlQ açılamıyor 

, 
1862 de İngiliz kraliçesi 

razı oJmuştu; kendisini 
Fransaya rahatca 

Viktorya, Manş tünelinin açılmasına 
deniz tutan kraliçe, bu suretle 

geçebileceğini düşünmüştü 

Busiln ''M~nş denizi,, altından 
. bir tünel açmak fikri gündelik me. 
'sel:lerin Slk sık tekrar edilenlerin
den biıisi o:muştur. Artık hcrknı; 
b-.ı mes~lcye banıyor. O halde ir
gcç müş;<ülkı yenilenecek ve 
Manş tüneli açı;aı:.c.ktır. Bu Sü. 
veyş l:aııahmn . açılması kadar 
kat'iJ:r ve muka<ljerdir. 
Manş denizi altı~~a bir tünel 

açılacağına inananların başında, 

eski Fransız nafia nazırı Yive 
Lötroke gelir. Bu zat elyevm Pa
riste Sendeni civarında ahşap bir 

binada bulunan "Fransa ile İn

giltere arasında denizaltı demir. 
y~lları,, ıirketinin başında uzun 
zaman çalışmıştır. Sonra mesaisi
ni ı;ayretli arkadaşı Dotriye bı-

r. k-o'1lıştır. 
Manş denizin.de bir tünel aça • 

•:ık- ,Fransa ile İngiltereyi birlcş

t mek fikri pek yeni değildir. 

:1apolyon Bonapart Fransa ile it-

vaş değiştirirler. Bilyük harpte'l
beri Büyük Brit:.-ny;ımn harici s=
yasetini hatırlayınız. Yirmi sene 
hatta Münih müzakerelerinden 
sonra bile, Alm::.n hüsnüniyetine 
inandılar. Ancak, Almanya mua. 

hcl;ieleri resmen nakzettikten ve Gladstona deniz altında böyle 
Çekoslovakyayı ilhak ettikten son bir kanal açılmak imkansız oldu
radır ki İngiliz parli:nentosu mec ğundan, tebeşir tabakalarının ru
burı askerlik kanunu:ıu imzaladı. tubetsiz kalmasına imkan olmadı-
0 halde Londranın Manş tüneli . ğından ve ratıp duvarların çabuk 
lehinde karar vereceği günü de yıkılacağından bahsediliyordu • 
b:kleyebiliriz., ihtimal bugün çok Liberali fırkanın meşhur şefi bu 
uzak değildir.,, sözlere hiç cevap vermeclen bir 

lngiliz kraliçesi 
niçın razı olmuş ? 

kibrit aldı, duvara !'Ürttü. Bir a. 
tünele teş parladı ve Gladston cıgarasmı 

yaktı. 

Fakat bu sırada meydana çıkan 
Mısır meselesi iki hükümctin ara· 
sın~ bozdu ve imparatorluk müda· 
faa meclisi, Manş denizinde açıla. 
:ak bir tüneli memleket müdafaası 
bakımından tehlikeli gördü. Ve 
57 senedenberi bu fikrini değiş

tirmedi. 
Duvr ile Kale arasında deniz 

-

Mans dcnizin'de senenin 220 
günü fırtınalı geçtiği i ç i n, 
denizaltından seyahat ücreti va. 
pura nazaran yüzde 20 ucuz cla
cnğından, ayni zamanda Parisle 
Londra arasındaki mesafeyi beş 

saatte aşmak da bu suretle müm
kün olduğun-dar. seyyahların bu 
Y,eni yolu tercih edecekleri mu
hakkaktır. 

Tünelden' kimler 
ccccek ? 

zarar 

~l:h:ık akdine tarafta:; olan İngiliz 

Liberal Partisi Reisi Şarl Ceym:> 
:ı~. Duvr ile Kale arasında deniz 
alt nda bir geçit: kazmak fikrini 
r.örüşmü;ılerdi. o vakit bu fikri, 
fenni ve mümkün bulan Fransız 

mühendisi Matiyu, bu işin 137 se. 
ne sonra gene Fransa ve müttefiki 
İngiltere arasında :r.üzakere olu
nacağım hatırm:lan bcçirmemişti. 

Bu plan her vakit ingilterede 
iyi kaı§ılanmıyordu. Çünkü İn -
tiltrre bir adadır. Ve tayyare as. 
ı:nr'.ın evvel doğmuı insc:nlar, a
dalar üzerinde oturan milletlerin 

Filhakika Manş tüneli fikri, ii

zerinde israr edile edile olgunlaş· 
mış bir fikirdir. 1862 tarihine doğ. 
ru kraliçe Viktorya bu tünelin a
çılmasına razı olmuştu: Romancı 

Andre Moruvanın söyledikleri 
doğru ise büyük kraliçeyi deniz 
tuttuğu ve kış mevsimini de Niste 
geçirmeği sevdiği için bu tasavvu
ra taraftar olmuştur. 

altında 60 metre nısıf kutrunda Mak Donald'ın başvekil oldl!ğu 

Bu tarihten 1876 yıhna kadar ·nt 
giliz ve Fransız hariciye nezaret. 
leri bu mesele etrafında mütemadi 
müzakerelerde bulundular. Niha-

istı' .\ya uğramıyacat,:na kanidir- yet iki hükume. arasını:ieı gerek 
İıer. er.un için İngilizler, bir tü. bu tünelin açılması, gerekse bu 
~nelle Avrupaya bağlanmaktan hoş tünelin açılm~sı ve işletilmesin -
,Jannuyorlar. den doğacak beynelmilel, mali 

Fransız diplonia~larından bir ve iktısadi hatt~ siyasi meseleler 

çoğu ise, 1914 ide böyle bir tünel 1 etra~.ında .t.'l~. bır a'.~laşma. ~ldu. 
;ıçılmış bulunsaydı cihan harbinin Tunel fı~rının kat ~leşt.~ğını zan· 

çok çok iki sene devam edebilece- ~ede? . .bır ço~. ~alı ':1uesses~!er 
ğini, belki de hiç ol':l1ıyacağını id. ı~e gırıştıler. Bırısı .:arıs~e.. ~ıge. 
dia ederler. Mareşal Fo~ bu fikir- rı Londrada olmak uz~re ı~ı şırket 
deydi. Fakat 1882 den beri bu tü- kuruldu .• Fransı.z . ş~rketı, 187 5 
nelin açılmasına muhalefet eden de kanunı mercısımı ıkmal eı:lerek 
Britanya imparatorluğu müdafaa teşekkül etti ve işe başladı. Fakat 
meclisi bu fikirde değildir. İngiliz şirketi bugüne _ka~_ar .. kral-

Mademki İngilizler bu tünelin lık parlamentosunun hır tı.:rlu çık
açılmasrnr iyi karşılamıyorlar, şu ~~y~n mü~aad~sini bekliyo:: Her 
halde tlinel açılmıyacak demektir. ı~ı şırket şımdıy~ kada:, et~d, ke-

Yalnız, Fransızlar böyle düşün- şıf, pHin, sondaj v.: ~ına ınşaatı 
miyor. Bir Fransız gazetesi bu için .milyonlar '.'3rfetmişlerdir. 
meseleyi mevzuu bahsederken: C~han ha~bıne ka~a~ •. ~angat 
''İngiliz dostlanmızı biliriz, di. şehrınde denız<:ltın~akı tub,, Ü 

yor. İngilizler fikirlerini çok ya- kolaylıkla delmek için hazırlanan 
tazyikli hava fabrik::ısıhı görmek 
mümkün oldu. 

1880 - 1881 y:lında lngifü 
~rketi Abos Klif civarında tebe. 

11ir tabakaları arasında 2 kilometre 
.ızıınluğunda bir tecrübe dehlizi 
ıçmıştt. 1918 yılında bu dehliz 
,ek mükemmel kullanılabilir hal
.le duruyordu. 

Şirket bu dehlizi açtığı vakit 
içerisinde mutantan bir ziyafet 

- vermeği ihmal etmemiş, bu ziya· 

Jt!S! <le Mo'fl!ff'fl!t arıTan '! ~iTömet· ı rette tngiJterenin bntiin kibar ka· 
relik /ecrabe ti111cli 1918 ğc sapa· drnları huır bulunmuştu. Ziya. 

,t.a.llamdt. fette hazır bulunan meşhur Lord 

::esim ve mütecanis bir tebeşir ta· 
bakası vardır. Gri renkte su geç. 
mez taşlar .. işte 60 kilometre im
tidadında olan tünel bu kayalık
ları delerek geçecekti. Bu 60 ki
lometrelik yolun yabız 39 kilomet 
re.si su altındadır. 

Tünel Kale civarında Sangat. 
tan başlayacak ve Duv civarında 
Şeksper Klifde lngıliz toprağına 

çıkacaktır. Burada tuhaf bir tesa 
·ıüfü kaydetmek la;:-ımgelir. 

Bundan otuz sene evvel Bleri
yo ilk defa tayyare ile Manşı geç· 
tiği vakitte de bu y'>lu takip et. 
mişti. Deniz altında çalışma, biri· 
?irine müvazi olan 5 -6 metre ms.f 
kutrunda iki tüb ile temin edile
cek ve bu iki müvazi tüh her on 
beş metrede bir, biribiriylc birle. 
şecektir. 

sıralar.:la tünel tasavvurlarından 
.~<endisine bahsedilince: 

- Ben buna muhalifim. Tünel 
açılırsa Fransız sütleri Londraya 
çok kısa zamanda gelecek ve bu 
suretle cenubi İngiltere çiftlik 
si:tleriyle rekabet edecek. 

Dcidiğini rivayet ederler. 
Bu rivayet belki doğru değiL 

dir. Fakat bu tünel.den Ma:ış 

deıriıinde işliyen İngiliz gemici · 
Icrinin zarar edecekleri muhak· 
kaktır. Tünel nakliyatı kı~men şi

mendifcrle yapılınca bir çok ge. 
mi ve tayfa işsiz k::.lacaktır. Fa
kat bütün bunlar tünelin açılma
sına mani olan meseleler değildir. 
Asıl mesele parlamento mahafilin
de olan muhalefettir. 

İngiltere hiikümeti son aylar 
içerisinde Avrupa siyaestini de. 
ğiştirmişti. Şu halde yakın bir a
tide Manş tüneline olan an'ancvi 

Tüpleri havalandırmak ise bu
~ünün tekniğine göre hiç te güç 

düşmanlıktan vazgeçeceğini uman bir iş değildir. 
İngiliz ve Fransı:z mühendisle· lar belki de yaı~ılmı~ de~ildirler. 

rinin hesaplarına göre tünel 5 Cebelüttarık altından t ünel 
milyarla açılabilecekti. Tünel açıl 
dıktan sonra hisse senetlerinin 
··üzde 9 kar getirehileceği şimdi· 
:~n tahmin olunuyor. 

T ccrf1bf' ff1nr 1i nln arta lı /arı 

Celüttarık altında11 bir tünel a-
çarak Avrupayı Afrika ile kara· 
dan birleştirmek Cik:-i de çok yeni 
bir fikir sayılamaz. 

Süveyş kanalını <'çan Lespes bu 
fikri düşündü. Bir çok Fransız 

nıühendisleri planlar yaptılar. Fa. 
'<at bu hususta ilk hakikı plfmlan 
vapan İspanyol mühendisi Karlos 
lbanez ibcrodur. Bu lspanyol 
:man sahibi bir adamdı. İspanya 

·ahillerinde ve Fas adaları civa
·ında sondaj yaptırmak için baba
sından kalan bütün ~ervcti sarfeL 
ti. İspanyol hükümetinin bir kaç 

16 AGt:STOS - 1939 

Ses Ve tütün 
Yazan: Oır .. ~. A. 

Okuyucularımızcian 

A. B. ö. musikiye hevesli, 
hem de sesi güzel olduğu için 
sesten anlar zatlara gitmiş ve 
sesi gürleştirmek için ne gibi 
çarelere baş vurmalı, dlye sor
muş. I 1crkes türlü ti.!rlü tav
siyelerde bulunmuş. Sayın 

okuy:.ıcum•!ı bu öğt:t;eri yeri
ne getirmiş ama, hiç birinden 
fay.fa görmemiş .. 

Sesten a~ılc.yar. zatların 

öğütl~rinden fayda görmemiş 
olmasının sebebi de pek basit: Okuyucumuz cıgarasını iç· 

mekte devam etmis .. . . 
Güzel sesin tütün içmekle imtizaç edemediğini güzel 

sesliler ötedenberi iyice bilirler. Çünkü tütün <Jumanı nefes 
\K-rusunu tahriş eder, o borunun içindeki ses tellerini şişirir, 
kızartır. Bunlar da sesi bozmak için en büyük sebeplerdir. 

Tütünün vakıa bir çok §eylere faydası varılır. Bir kere 
keyif verir. Sonra kötü arkadaştan iyidir, derler. Zihne açık
lık verdiği, hayali genişlettiği de şüphesizdir. Bu türlü tesiri 
damarları tenbih ederek beyinde kanın dönmesini kolay. 
laştırmasından ileri gelir. Onun için insan, zihninin yoruldu
ğu bir zamanda bir cıgara yakıp ta gözlerinin önü n:ıavi 
dumanla kapanınca fikri açılır, daha kolay ve daha geni§ 

düşünür. 

Ancak, her iyi şeyin fena tarafları da vardır. Onun gibi 
tütünün 'zararları da olur. Tütün içenlerin dudaklarında 

kanser hasıl olacağl mübalağalı bir söz sayılsa bılc, nefes bo
rusuna ve ses tellerine dokunduktan başka .dişleri de çürüte. 
rek bozduğuna inanmak lazımdır. Dişlerin düzgün olması da 
güzel ses için lüzumlu bir şeydir. 

Güzel sese en çok dokunan şeylerden biri de soğuk su
-dur. Bu sıcak mevsimde, güzel sesini ve sesin güzelliğini 

bozmamak isteyen soğuk sudan kendisini mqlırum etmeğe 

dikkat etmelidir. Zaten sıcak su, yani sıcak su içinde ıhlamur 
yahut hafif çay, hem harareti daha iyi keser, hem de güzel 
sese dokunmaz. Bu kadarına sıcakta tahammül edemezseniz. 
nihayet serince bir su .. Fakat buz dolabında ıeJurmu§ soğuk 

su güzel sesli için hiç bir vakit iyi olamaz. 
Güzel ses, galiba aşk duygusunu uyandırm:tk ıçin, kıs

kançlıkta aşka pek benzer. Aşk kendisinden başka hiç bir 
zevke yer vermediği gibi güzel sesde keyif verecek başka hiç 
bir şeyle imtizaç edemez. Tütün ve bu mevsim:le soğuk su 
keyif verdikleri için güzel ses onları kıskanır. Bir de alkol. 
Çok alkol kullananlar arasm•:la güzel sesli kimse bulunamaz, 
güzel acaU d e a lkol kullanınca acai bozulur. Keyif veren be· 
yaz tozlar da hep öyle. 

Bu mevsimde güzel ses tozları da istemez. Çünkü toz· 
lar da burundan nefesle boğaza girince ses tellerini tahriş 
eder, şişer, kızartır, sesi bozar. Esans kokuları da, göze gö· 
riinmcz tozlar demek olduğun.dan esansların hir çoğu sesi 
bozarlar. En ziyade menekşe kokuı;u. Kuvvetlice bir menekşe 
koküsunun sesi birdenbire ve büsbütün kestiğine bile misal 
va dır. 

Deniz havası bir taraftan sinirleri tahriş ettiği gibi, 
bir taraftan da nefes borularını, kaplayan ince zarları ltızartır. 
şişirir ve sesi bozar. Deniz kenarında şarkı söylemek, güzel 
sesi bozacak şeylerden biridir. Onun gibi rutubetli, hele SO· 

ğuk hava ... 
Buna karşılık yüksek yerlerin havası güzel sesin muha

fazası için iyidir. 
Sıcaklık açık havada olursa güzel sese dokunmazs:ı da, 

kapalı ve pek sıcak bir salona birr.eııbire girince sesiu hemen 
kesiliverdiğine misaller vardır. 

© 

YAZISIZ HIKA YE : Müzed e bir hadise! 

- İtalyan karikatürü -

milyonluk yardımını da bu 
Ja yedi, bitirdi. 

·te 
uğur- leket olacak ve vaktiyle Asya 1 ıı 

Avrupa ticaretinin en btiyilk .tr·~. 
sit merkezi olaı. İstanbul gibi 1 

t Bu tünel bir takım siyasi ihfr 
lafları da meydana çıkarabilirdi. 

İspanya hükumeti bu tünelin 
mebde ve müntchasında ispanya 
ile İspanyol Fası, arasındak açıl· 

masını. İngiltere is~ Cebeliitta. 
rıktan başlıyarak Afrikaya ye· 
tişmesini istiyordu. Tünelin açıl· 

masına mani olan l"ı;ash mesele 
budur. 

Cebelüttarık tüneli açılc'ığı ve 
bu tünel İspanyol trıpraklarından 

geçtiği takdirde fspznya Afrika 
ile Avrupayı birleştiren bir mcm-

-"''' tısaden çok büyük bir ehemı1111 

alacaktır. ve 
Bu tünel, Avrupa - Afrika s' 

:enubi Amerika arasında en 1'1 

11 
1 • 1 k'I d •. . . . cllt3 
:Jır yo teş ı e (:Cer,ı ıçın 

11
• 

iktısadiyatı üzerine Süv~y~ ~ıı· 
"lalından daha çok mücssır 0 

cak. ~ 

Manş tüneli Cebclüttarık til: 
911 

,eli insanl:ırın kıtlaraı ve bu ~ 

•etl e medeniyetleri birleştirrtı~ıı· 
için tasavvur ettikleri güzel 
sıtadır. 
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denım göruşumc göre 

Niçin tenkit 
ediyoruz? 

l'aphğım bıw tenkitler dolay1Siylo alikadarlarm gücendiklcrinl 

1 
il 

l!ştr/ ~7 • ~ • S ·0Jtla rğkniyor Eşref dtnizdt 

~arımızJaZ tatiJini nasıl geçiriyorlar 
,.e beni kiüı>tülükle itham ettiklerini teessürle öğn·ndim. _ Bulgar pehlivan Teodor Banlwıf 

Ben, rengini taşonakla 3crcf duyduğum Galatas&raya mensubum. p 
Ancak bu rengi taşıyanların CD büyük hususiyeti de, evnli renkleri· a Zar g Ü n Ü yapılacak 

11eşiklaşlı Eş-,.;f nl bclll etmeleri, saniyen memleket sporu mcvzubabs olduğu ıamaıı f ı 
çok fazla hassas olmalarıdır. Ben de onlardan biri olduğum için mem- pro esyone güreşlerde 

anlatıqor 
leket sporu me\'ZUbahs olduğu zaman duyduğum fazla hassasiyet dola· 

:!::~!ah ..... ğUm ·····~ .. •con• ·•m·•··· .eklnm .. lm •·• ··- Tekirdağll meşhur bir Bulgar 
içinde kUlbUmlln dahi bnJunduğu dört klliblln milli küme maçla. ı 

: eğlence içinde geçır.yorum. Bir ay 
a antrenmanlara başlıyacağız bu 

rma lştlrak etmemesi dolayuıllc "Ana~I lstemlyonız,, başlığı altında pehl'ıvanı' ıle karşılaşıyor 
yazdığım bir yazıda ilk olarak kendi klüblimli tenkld et1int \'C bu ten· 

lddı yaparken tek duıuneem memleket sporunu, tdare ec1en1ere kart• Teodor Ban kof ısmı~dekl 
spor klliblerlmlzln azami mtaaheret göstcrmclc.rl esası, sporumuzda u a 

tah~ttan o sıkı dis. pi.ne nasıl 
eı k·~~~eceğimı düşünüyorum?! 

tam bir disiplinin hakim olması idi. Bu gün de ayni hissin tesiri al- bu adam Parnste '' Mehmet 
tında olcluğum gibi düşüncemi do değiştirmiş değilim. Ancak devletin A rlf '' nam D 1 e m Üs aba kala r 
beden terbiyesi genel direktörlüğünü kurmaktan maksadı her sahada 
oldulo gibi spor sahasında da bir lnlulafl yapmak, genı;llğl fikren be- yap m 1 ştı 

~ınUfur eden seyircılerden şıkayet ediyor 
İıl·oııen cskı futbolcusu E;· en sılkındım ... Aman ~j.u.., ... ı, ıJ~ 

Utıııe arı I:1etmc umum mii ••. uuyük bir sukutuhayaldi.. meğc 
'' llaın buldum. Kendisım ıunlar bir rüya imiş .. Yatağın bı 

~~·j ına konu~maya gele!; .ö~sine büzüımüş ter içinde kaim 
.~h bu ilce: tım. Anlaşılan o akşam yediğim ı 

h1.t &azeteciler dedi. Sorg: :i tabak pilav bana bu tatlı fakat 
ij, .. ı ~~k bıtrne~ .. Fakat lfabc. ;onu korkunç rüyayı aya:attr. 
~ı se\ erım. Senelerden Eşrefin bütün sporcu arkadaşları 
"it 

0kuror O · b" · · SaH um. nun ıçıı :ıa ır tavsıyesı Yar: Zengin olma' 
''ttıalık lfıf bile söylcmey. ıstiycnler iki, hatta fr; tabak pila\ 
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e kabul ederim. ''iyip hemen uykuya yatsınlar di 
l t~ bı~ara:~ bekleme sa ·or. 
~ ı. · S·mdi kam kamvo. _,_.,.,..""-JI 

~tır . 1" 1i • 

~ l't b.a'?ı na.,ıl geçird•ğıı 
a ı t •adı: 
t1q ~ ı\ ~·a,·:·orsak sırtü l 

~'at ~~· biz;m de işimiz r 
k~ a!nı_z pazar gı.inleı 
~L latıl oldut;'U günd 

\i~, ... ~t edenz. Ben her u. 
·~'~er, kürek çeker \'( 

•'r rırn. Sonra muntazar. 
1. l•., 
'il~ :':ı. ım. B~ .... mania 
ır. :f. tekmek en büyiı' 
,~ırn he:- <;ene 15 gür 
atır nı~·etimiz vardır.O mc 
g·~'ınaz doğnıca lzm 
'IU-tn iın. İki aydır ayağ 

denen \"e ruban \'erimli bir hale getirmektedir. O~UmUzdekl pazar gUnU Taksim 
Sporumuzun beden terbiyesi genci dlrekförlüğU kurulmadan e\'• "1adyomunda profesyonel gUreş mil 

\'elkl \'azlyctl Ue bugünkü vulyctlnl mukayese edecek bir istatistik sabakalan yapılacaktır. O giln saat 
yapılac.ak olsa genci direktörlüğün kuruluş maksadı ile bugünkU fa. 3,5 ta başhyacak olan bu müsaba
allyetlnln hcmahenk olmadığı derhal görülür. kalaroa Tekirdağlı Hüseyin ile 

Ba.sta bulunan gen<'ral Taner gibi <'ldden kıymetli bir klms<'nln Bulgaristaıih Tcodor Bankof, Ma -
hüsnüniyet \'C clddlyetlc çalışmasına rağmen acaba niçin netice alma- nJsalı Halil ile Di.ntitro Skovlç gU-
mıyor? reşeceklir. 

Çünkü, spor da bir Dlmdlr. Bir ilim olarak kabul edilen sporu 110 kilo gelen Tcodor Bankof bi-
se,·k n idare edceck federasyon reisleri bu bilgi ile mücehhez bulun- ba d W•ıd· p · t ... 

ıe ya ncı egı ır. ans o ve ~ 
madıklan takdirde almacak netice bundan fazla olamazdı Bu' maksat- rik d M h Arü · ind gU · me a a c met ısm e -
ladır ki genel direktörlüğün ilk tcsekkül anlarmda bcdrn terbi•:f'SI 1 t f"'-L>A ı rd . .. ~ " reş er yapmış ır. '""'~en sene e c 
yüksek cnstitusü lüzumunflan bahsetmiş ''c bunda ısrar etmiştim Za- Teklrd -1 p · ·ıu·· · ag ı anse gı gı zaman o -
mao \'e h~disat bu gün tck~r ayni mevzua ~rmrmc sebcb oldu. rada HUseyinle glireşmiş, hasta ol-

En büyük noksanımızı oğrendlkten sonra telifi çarelerini araya.. duğundan yenilmişti. Mehmet Arif 
rak olursak bugün için yapılacak ilk hareketin memlekctimJzdc nok- buraya Zürihlen sırf Tekirdağlı ile 
~n. bulunan spor hocalarını ha~lçten ı;:ctirmr.k lüzumu olduğunu gö- intikam maçı yapmak lizere gelmiıı
rürUz. Federasyon reisleri ecnebi olmıyacağına göre her spor r;ube· Ur. 
mi:ı: için bir ecnebi miikha ·sı getirmekle sporumuza. asıl veçhrstnl 

crillrehllinz. ikinci milsabaka da enteresan. 
1'&.ııarrufu ya~k sahalarımı7. çoktur. . TasatTU~ llk"'1e bllglde dır. Çilnkil Manisalı Halil ilk defa 

yapılaml\71 Tasarrufun yeri bina ,.c mobilya. , e lüks için sarfı lsteni- olarak bir ecnebi pehlivanla gü -
len kırk elli bin lirada yapmalıyız. Her mesleğin kendine mahsus hu- rcıımektedir. 
.,U!oılyctlcri olduğu gibi spor idare inin <le birtok hususiyetleri va.rdır. Karşısına çıkarılan Dimitri Sko-

Sıloru. başıbozuk bir idareden alarak on sekiz milyonluk bir küt- viç Balkanlarda yaptığı sert müsn
ı~ye te~mil etmek gibi büyük bir har<>ketc girişirken ihtisas için yapı- bakalar yüzUnden kaplan Iakabile 

IM.·ak bu fedakarlık almacak semereler karşısında ölçüsü olamıyat>ak amlmaktadır. 
kadar büyüktür. Bu mühim karşılaşmadan mna -

Sporumuzun clametl lı:ln de bundan başka çıkar yol yoktur. da ayni gUn iki genç güreşçinin mU 
Adil 1.URDA.KUL sabakası "·ardır. 

RANK01" KiMDiR ! 
Henüz 32 yaşında ve a.slen Bul-

gar Danglofun yetl3tirmelerlnden 
olan Bankof, geçen senelerde Paıis 
ringlerinde kendisine Türk su.ııu ve 
rerek ve (Mehmet Arif) ismini ta
karak' güreşler yapmıştır. Evvela 
Vayremde salonunda ufak güreşçi
lerle karşılaştıktan sonra birdenbi
re Parlsln en bUyUk spor salonu 
olnn Pale dö sporda bUyUk pebli -
vanlnrla gUrCfilCr yapmıştır. 

Ve nihayet kendi hocası ve bem
şcrisi olan Danglofla karşılaşmış, 
fakat mağ)(ib olmuştur. 

Bundan sonra Avrupa şampiyonu 
olan Deglan ile karşılaşmış ve bun
da da. yenilmiş, bundan sonra mağ· 
Jüblyetlcr blribirini kovalamqtrr. 

Yine geçen sene Htlseyinlt• 
yaptığı güreşte de ancnk HUscyinı-

14 dakika kadar dayanmış ""e H 
dakikada sırtı yere gelmJştir. 

İşte bu mağlUblyetinden sonr"' 
A vrupadn.ki §Öhretinden bir ha~ ı 

kaybettiğine kanaat getiren Ban -
kof bu mağlflblyctinin ac.ımıı çı -
karmak için lstanbula kadar gel -
mL5tir. 

Ban kof diyor ki: 
"- Ben Tilrklerin içinde doğ

dum ve Tllrkleri çok severim. 
A \TUpada yaptığım güreşlerle 

Türklin ismini yükselttim!,, llıaıııa ec!ırn. Bir ay son: 
a:ı 0 ta ba~lıyacağ1z. Bu r: 
~ dG\~tk~ disipline nasıl v Kızıltoprak Halkevi 
~ tatil rtuyorum. 

t \~ başınızda, geçe m aç 1 
tt, ~ nedir? 1 Ia!:ikat~n Eşrefin başından ge· 

lıtııılaın latıl ba~ımdan haya ;en vaka çok güzel... Yalnız sonu Kızıltopr~k Halkevi, Hereke kazanmışlardır. Hereke takı • 

Hereke 
\o~ ıya~ğım çok entC?'l uya o!masa. . gençlerinin daveti üzerine futbol mında istikbal vaadeden bir -

tıl'tıaıt i~tı. Ben ötedenber. l:.~refe ~geçe?, mcvsımde en .h~y~· maçı ve şarpi yarışları yapmak çok gençler mevcut bulunmakla 
tt tafy;ıneıindeyim. Her a~ :,• ı:landıgı musabakanm hangıs~. 0 •· üzere Herekeye gitmiş, muhalifeti beraber forvet hattının anlaşama. 
~~~il re p':·ango~u alırını .ug7.u :O~dwn. ~ ~a tıpkı Husa· hava dolayısile deniz yarrşlan yapı ması ve içlerinde şutör bir oyun
t lltı ~y elli bın lira ban~ ~ettm gtbı kendısının oynamadığı lamıyarak yalnız futbol maçı yapıl cu bulunmaması yü=ündcn mağ • 
~ ıJ o~ u eili bin liranı . 'd~alcff.:ı.::y maçında en çok heye· mıştır. Maça saat 4,5 da başlan _ JUp olmuş, fakat aynı zaman _ 

~ duu. Bir otomobil e\ı :aı:la~-ıı~mı söyl~i. . mış, samimi bir ha;,a içinde oy - da da temiz ve dürilst bir sporcu 

Fransız qüzücüle
ri Almanlarla 
karşılaşıyor 

IFıraınsaırnon enı kuvvetll 
takamı AOmaıryyaya gattn 

, d ll~. ~u. Benim sankı ı - O maçı, dedı, haberı_m olma· nanan bu maçta Her~keli kardeş - olduklarını isbat etmişlerdir. Kı _ 
t(tjll\ • uhakkak müjdec Jan yarıda bırakmışım. Bırde bal\· lerinc nisbetle daha ku1rvetli olan zıltopraklılar Herekeliler.:len gör-
iilcta~ kapıya koştu.rı: tını ki so~ı:aktayım. ~Ia_lbuki ben öy· Kmltopraklı ~cnçler ilk devrede dükleri samimi alakaya teşekkür 

tl\j bin ı rnışım. .e kolay ko~ay kendımı kaybetmem. iki, ikinci devrede de üç gol ata _ etmektedirler. 
tıı ot ıra ı.mbct etti ded. Bu maçta ıse tamamen şuurumu rak bir gol yiyip maçı 5 _ 1 
u tı~~~bile bindim ' · ~n ı:aybetmişim. Tramvayda ancak laı 

bıı y~e ... O mübarek para <ına ' 'ardml .• 
~~Cı b· tı>eyce güç oldu - Sizin de dahil olduğunuz en en, b:.ıt ı.e.--.:!.ı ağ .. ından hrlatar. 
ıı,""'Qıı. l>aır rorgunluktu. Ce~ ;uwetli Beşiktaş takımı na~ıl teş· eyirci spor se,·eyisei dü~iık bir in 
1' ~ Tanın bır kısmım dr. cil edilmelidir. a.1dır. Çünkü biz bütün sporcula. 
~~·a ~<lurn. Onume geçe. dunun için hiçbir şey söyliye· :anciğcr arkada5lanz. Yazıktır 'a. 

hl. datıt:sırn akrabaya boy\. .:ek ,·aziyette değilim. Fakat Hasa· a:ıi, biz'.eri birı';irimizc düşürme · ı;r lıra tın. Hem de yüze nm da iltihakile Beşiktaş yeni mev· :linler. M?"lela her maçta bir buçul 
ttıUa · Sonra hemen b• .;ime çok kuvvetli olarak çıkacaktır. a:ıt mücadele ettiğım C • .';ıtasaraylı 

~ " ::ıarn b" · • • c · d 1 q~ .'afet . ır ziyafet \er - Oyuncuların klüp değiştirme .'~•.Lut ı \'C a 1a birçokları tıL 
~ ~~lllaRtce~ıni hatırladık\ eıine siz ne dersiniz? .ü hep;i arkadaşlarımdır. Yani şL 
~iy0 nırırn. Bir çok ç.il _ Ben kendi nefsime klübümü Jİiibirlerini sahada yiyen bütüı 
. 'll<t/ ~e bir çok tekler d ~'"Zl~tirmem. Fakat bir oyuncunun .utbolcular saha -ıı:mda bir kard€ 

ı.~orı,. erıni dan'.'a kaldınn:ı ki · 1 O · · · ·• d ·~· ... rcı1 s· ~ - dür deği~tirir.:~ dokuz ay be· eme· Lı:- er. nun ıçın seyırr ·- en er 
~ •k\tlad~ 1l:ah saçlı. siya! ,! -: fazladır. Genç ve müstait bir büyük ricam e\·::! k!:1plei'ini te5y 

1dırrnak ~üze! bir kadını >~~ncu daha ziyade parlayacağı ,. etsinler (cim, bom boma) (}a. · 
ba~ı üzere yanına ~it ;ükseleceği .klübe girmekte haklıdır. şa!arl tabiidir. Fakat kaba. kab, 

adı T ~ sıra · arn dansa baş- F. ef te diğer futbolcular gib küfürleri c;avurrr.:ısınlar. Nihayeı 
~ra ~ sato~un _ka~ısı :i"';' ıcilerin bağırmalarından müşte hep:miz 7ü.!::l ,.. eminim ki er. 

ıı.;a ile i ad.ar bır herıf ehn· ı:ı. mühim bir maçı boş bir stadda se· 
bana :rı girdi. - 1<:min olun diyor, bütün hadi· yirrisiz olarak yap ınlar, en küçük 

~a ~etir ~·· Paranın yan \" e-:in asıl müsebbibleri seyirciler bir hadisenin çıkma !:1a bile imidir 
l1tt.k\11a'l ~ıye bağırdı. 11. ~ındaki aşın _klüpçülerdir. Her yoktur. 
~ ır l'a' 1 ır köseye büzü' e~·irci sevdiiti klü1Jli te.ri edebilir. , Fakrı• ~n c;cvircilerin bağırma· 

bir t~~"tı :e b~"a bütii: Su tahiidir. Fakat. ılarmı duymam. 
at ındirdi.. Bir· - Vur, kır, gebert gibi kelime- - Şu ortada kalan şampiyonlu!-

Neıet ŞARMAN 

için ne dersiniz? 
- Her sene yapılan usul tatbik 

edilen nizamname bu sene de tat· 
bik edilm"'i~·:H. Bu takdirde Gala· 
t:ısaray şüphesiz şampiyondur. F •. 
.at bu işleri masa ba~ı sporcuları 
jaha iyi bilirler. B::-:!kın kararı bil 
dikleri gibi versinler. Bize 
oynamak veya yenmek, \'eya yenil· 

ınck dli: "r . 

Esrefc mağlubiyetten çok üzülu 
m ·· :..1üz d~dim. 

- Aman su-.un dedi. Mağlubiyet 
kelimesini ağzı:ıız" almayın. Genel· 
direktörlüğün emri var. Bu 
ke!i..'llele.ri kullanm:ık yasak. 

1
• f d h k t cakt fak Fransız deniz sporları Ccderas- Fransız )'Üzücülerl için mtlkemmel 
:.c;rc a a ço · ana a • ı at . . 

1 
• yonu bu sene bırçok beynelmilel bir imtihan olacaktır. Bu münue-

amcası. olan e.: .. ~ı sporculardan Fel· yüzme tefua.slan tertib etmiştir. betle kadın ve erkek olmak üzere 

hi sık sık lafını kesiyordu. Onun.Bunlnrdan on ikincisi bugünlerde otuz sekiz Fransız yüzücü.sil Miiıı.ih 
için hep ini an!atamadı. Ben de' Almanynnm Münib şehrinde Alman şehrine gitmişlerdir. 
tc~C'k'ciir ederek matbaaya yollan-'yUzUclilcriyle yapılmaktadrr. R!'!!'mim~ l'raMTZ ~efftenni 
·lım. 11 1940 olimpiyatlnrımn nrifcsinrlc Almanyn)a hareket ederken trc -

Kadri KA l ' ABA/. yapılan bu milsnbakalar Alman ve nln penceresinde göstcrmektN!iı. 



Boyu uzatmak 
ic;in ne yapmalı? 

1nsanm boyu, kemiklerin son şekillerini aldığı 25 yzşma ko· 
dar uzar. 25 yaşından sonra boy uzamaz. O vakit boyu kısa kal· 
mış olanlar, endamlarını daha uzun göstermek için ır.:ı.kiyaj vr 

kuma~ çizgilerinin yarlımından istifa.de ederler. 
Boy ve endam mesdesi mevzuu bahsolurken bilhassa şu 

noktaları ıınutmamak şarttır: Bir çok bayanlar, sırf düzgün ve 
-./:k durmasını bilmedikleri için boylan olduğundan daha kısa gö
rünür.. Dik durmakla vücudu rastgele bırakmak arasmaa 5 - 6 
santimetre bir fark vardır. Yani ayni boyda iki bayandan dik du· 
rabilen ı:tiğerinden 5 -6 santim daha uzu ngörünür. 

Demek oluyor ki dik durmağa alışmakla her baya:-ı 25 ya
şından s<."!lrada kendisini daah uzun gösterebilecektir. 

Fakat henüz yirmi beş yaşmr bulmıyanlarm jimnastik yapa· 
rak boylarını uzatmaları pekala kabildir. 

BOY UZATAN HAREKETLER: 
l - Dik durmak, baş üzerine kitap koyarak apartıman içe· 

risinde gezmek. Bu hareket belkemiğini kuvvetlendirir. (Şekil 1). 
II- Ayakta; vücud dik; ayaklar ileriı;ie. Kollarınızı kaldırı

nız ve kollarr çok gergin tutarak dizinizi bükünüz. Diğer bacak 
ta çok gergin olmalrdır. Bu hareket her bacak için on defa yap
hr. (Şekil 2) 

III - Ayakta. Sırtı baştan topuklara kadar duvara dayalı. 
Ayak parmaklan üzerinde durarak topukları kaldırınız. Kollar 
yukarıda vücul:l gergin olmaltdlC. Her hareketi yaparken duvar· 
da daha yükseğe çizilmiş bir noktaya dokunmak liizımdır. 

(Şekil 3.~ f 
.ı~.-. () ·~ 

~il 

1 
' I ft!. 

Yeni yılın meh
tap ışığında gi· 
yilecek gece el· 
biselcri bir şiir. 

bir melodi ka-
dar güzeldir. 

Deniz kenarında, yıldız· 

larm aksiyle ışıl ışıl y-ı

nan sular üzerinde, koku
lu ve serin bahçelerde ya

yaal ene ,..eı ••Ti Wn hıMliı 

zırlanan süvar~ el~elcrini sey
retmek kadar "bayanların hoşuna 
gidecek bir manzara olamaz. 

Eğer bu yıl yeni bir g•celik 
tuvalet yaptırmak niyetinde ise
niz bu elbisenizin açık renkli, ge

nış ve ince olması şarttır.. Moslin ve tül 
elbiseler yılın son modasr;iır. Açık pembe, 
açık mavi ve beyaz en fazla beğenilen 

renklerdir. 

Bu son moda ropları süskmek için 
saçlar arasına çiçekler takılıyor. Omuzlara 
tokalar yerleştiriliyor ve elbisenin etrafın
da bir kaç metrelik bir vuval dalgalanıyor. 

--------- Daha uzun söze ihtiyaç yok ... 

Dudaklarınızın rengini degv i şti rin ~~~~;ı~e:~::~~~iz~ütün tafsilatı 
I - Gri ipekli satenden cckd. 

Portakal rengine kaçan dudak rm tesirinden ileri geldiği gibi ka
boyalarının modası geçmiştir. Hat. raciğerin vazifesini iyi yapamama
ta çok esmer kadınlar bile sun'i smdan da ileri gelir. Fakat en zL 

görünüyor diye tu boyaları kulaln- yadc, kullanılan ciudak boyalarının 
mıyorlar. Yalnız bugün henüz bo- fenalığı buna sebeü olur. Ru mev
yalarm tabii renklere yakın olma_ simde dudakalr Kurur. Deri pul pul 
SI tamamiyle modaya hakim olmuş dökülür. Hatta hazan dudak kenar. 
değildir. 
Skilamen rengi b0ya1ar, çok sun 'i 

olmakla beraber modadaki mevkii
ai kaybetmemiştir. Bu mevsımın 

moda temayülünü bir kelimeye! hu 
!.\sa etmek lazrmgelirse bütün tü. 
anslariyle pembe boyaların hakim 
olduğunu söylemek icab eder. Yü -
~ün ve elbisenin rengiyle ahenk -
tar olmak şartiyle toz pembeden 
başhyarak en koyusuna kadar her 
renk kulalnılıyor. 

Yalnız bu boyalan kullanırken 

'ludak rujlarının yanaktaki boya L 
le asorti olması ve kontrast yap -
maması lazımdır. Dudak ruju göz. 
ıie güzel bir tesir bırakmak için ha 
fiçe parlak olmalıdır. Bilakis ya -
nak ruju, pudra ile kapanacağı i
çin donuk bir mı:nzara vermelidir. 

larında esmere ç:~lc.n bir çizgi hasıl 
olur. 

Bu vaziyet karşısında her gün 
dudakları ince ''C yumuşak bir fır
çayla fırçalamak çok faydalıdır. Du 
oakları beslt>yici bir krem yahut 
tatlr bademyağıyla masaj iyi netice 
verir. Yalnız bu işten brkmıyarak 

devam etmek iyi bir netice almak 
için şarttrr. 

Dudakları çatlıyar: bayanlar dr 

dudaklarına ruj sürebilirler. Yalnı1 
ruj sürmeden evvel bir miktar ka
kao yağıyla dudakları yağlamak 

sarttır. Yalnz bu hususta kuru du 
dak boyası kullanmamağa dikkat 
cümelidir. 

[Iavsiye le r 1 

Önden düğmelidir. Yakası diktit· .. 
Aşağı kısmı biraz meyillidir, 

l1 - Bu çok glizcl rop üzeri 
kırmızı. yahut pembe renkli be 
yaz moslindir. Ön kısmı çok geniş 
tir. Ceket kısa bir Baskla süslU 
lür. Korsa pililerle süslenir. 

liI - Bu rop açık gri moslin 
den yapılmıştır. Tamamiyle p!i 
sedir .. Yalnız et~k ve korsenin 
plilcri başka başkadır .. Geniş ke 
mC'r ve bilezik şeklindeki m:.ın 

şon ipekli ~atendir .. Manşon koyu 
kırmızı ve pemb(> güllerle dolu 
lur. 

DO 
Uyku güzel 
kaynağıdnl 

İnsan uzviyeti. gündil' 
iği kuvveti gece uyuy~ 
tazanır. Fakat gençliği 111 

'tmek, bunışukları.ı çebred' 
.nesini geciktirmek için 
m kii.fi değildir. Uyuın_. 
mnda sabit itiyatlarm k 
1yuınadan evvel bazı ted 
lmması da şarttır. Gençl 
~zelliklerini m:.ıbafaza e 
venlerin ilk yapacağı it 
.cafi derecede uyumak, ~~ 
;üzellik tedbirleriru de t.P' 

memektir. 
Her şahısn 

3aat mikdarı mesleğine, 
yorgunluk derecesine ve 
'.;Ok sebeblere göre de~· 
ır~selesi de bu İfile tabii dl 
rol oynar. Kadın, güzel 
'an kısımlan içğin yaln!S 
kafi görmez, diğer tedbll'1 

başvurur. Fakat bu tedbit' 
~inde yapmak gerektir. 1 
mı- düzgün cildi üzerinde 
lar çizilmeden, gözlerin~ 
morarmadan, çenenizin bi 
zulmadan icab eden ted 
vurunuz. ri 

Evvela istirahat etıne> 
niz. İstirahat dak.üalarııı4' 

:Uaskc yüz()e kuru<luktall ~ 
bir parı;aymış gibi kal~ 

nüz on sene gençıeşıolt 
meydana ç~ 

.. 1 . . . ......3)1': yen sınır erınızı yo .. ~ 
dikkat etmişsiniz<iir. s· 
niz zamanlar omuz!arın~ 
ağırlık çöker, iğnenizi ,. 
minizi kağıdın üzerine d~ 
sarsmız. Tıpkı bunu~ ~4, 
mek yüzün adalelcrinl 
Yüz etlerinin g;ıriımesl, ) 
ruşukların başlaması deıı' 
nun için güzel kaiına1'. 11 f 
kat 'iyyen sinirlenmeyiniı'0ııf 
nirlenirscniz derhal bit 
nız ve hemen uyuyunıl._ 
uize sinirlerinizi gereıt 
5altması için müsaade 

(DenJllJ tf 

Kumral bayanlar dudaklarını a. 
ı:ık renge boyamahdır. Çok koyu 
rcnklf'r kumrall:uın güzrlliğini bo

zar. Fakat esmer bayanlar koyu 
renkli dudak boya..cıı kullandıklnrı 

vakit yüzlerine sert bir ifade veri. 
!ialbuki esmer bir kadın. koyu 
ı-enkli dudak hoyasile bir kat daha 
1üzelle ı:ıir. 

71' Kararnn::i gümiiş takrmların 

tcmizlı•mck için onları birk:ıç daki. 

ka ic;ersinc bir tutam karbonat a
tılmış kaynar suda lıırakmak kafi
dir. -· ~ Genç kızlar Yük~::·: toptıklu ayakkabı giyinmeztet t çı' 

Yıt.zm bıt.wt 

1 çnllar. Dudak 

* Bir mumun fitili etrafına ko
nan bir tutam ıt.z, hC'm m•1m ıı:;ı. 

~mı parl:ıl<laf1tırır, IH'm ele mumun 

kadınların dudakları daha uzun day..ııımasını temin e • 
ç.ıtlamasr, rüzgarla. ucr. 

topuklu iskarpin giymiş b:r genç kızın yürüyüşü ga:fe jı> 
Deriden yan yüksek topu!dar genç kızlara çok yakı~ır·i 
simde gördüğünüz iskarpinler mavi ve bcv...- keçi der 
pılmı§tır. üzerindeki toka gümü§tür • 



ASKERLiK 

Bugün Lclı ordw 
sunda süvari kı· 
talarına büyük 
bir eJıcmmiyeı 
verilmektedir. 
Lelı ordusu, sıi· 
varilerin, nıuha 
rebede diişmanı 
en müstahkem vt: 
harbe müsait yer 
Zere siiriiklemek 
hususunda bil· 
yıik yardım gö· 
1cceği k@aatin -
dedir. 

Mareşal Smigly "Ridz b"iün elli üç yaşıtidaaır. rirmi setıldetıb'eri Lelıistan orausunaa büyük bir 101 ı 
olan mare#alin asıl ismi Ridz'dir.Lehistanın istiklali ir.in çarpışırken Smigly yani "Şimşek,, ismini a 
mıştır. 

Ayda, bizim paramızla, bin lira kadar bir maaş alan mareşal çok nıiUeı:azi bir adamdır. Altı odalı bı 
apartıman dairesinde oturur ve bir tek hizmetçi kullanır. • 

Almanya dünyanın en 
hava filolarına maliktir, 

kuvvetli 
diyen 

Mareşal Smigli Ridz büyük bir sanat aşıkıdır. Kendisi de genç yaşında resme Tzcves etmış, fak~t vat(J 
nının iistikldlini kurtarmak için resim frrçasını bırakıp silaha sarılmış, ondan soma da nıesleğı asker 
lik olmıtştıtr. Bımımla beraber, boş vakitlerinde gene resimle uğraştr ve ondaki sanat zevkini, iyi bir Pı.'i 
nist olan kamı fazlasile tatmin eder. · 

4 

Alniaıifa, Lehistanı 
Muhasara edeb'ilir mi~ 

•• • g 
Propaga.nda 
yapıyor! 

Alrn~nyanın İtalya ile askeri ittifak 
akdinde ısran sebebi nedir? 

Lehistan, coğrafi vaziyeti iti. \ 111..-1ı111ı11.-ı1111..-1ı1 ... .-ı111111ı11• na bağlı olduğu gibi, cenubi Le 

bunb askeri bakımdan, Alman. Al an a ın ,, Kan histanın başlıca iki hatb, yam 
ra tarafından muhasara edile • m y n Chabovka Sambor • Lvov V\.' 

bilir gib~ görUnUyor. Zira, yu. k d f Krakov • Przemysl • Lvov hat 
kardan Şarki Prusya, aşağıdan a ıtma an za er il larile irtibattadır. 
Almanya ile askeri iş birliği e. Şunun işaret edilmesi lazım. 
dı>n Slovakya, onu bir kıskaç lakırdısıyle Lehis- dır ki, cenubi Lehistanda en mü. 

~~r~l Göring "Alman tayyare 
llJtta'' ~ünasebetile irat ettiği nu 
t \ '' Almanya, dünyanın er. 
~et~i hava filolarına maliktir!,. 
ttn ~tı. ~lare~l bu cümleyi söyler· 

~·ott~ca?a bir diplomat gibi mı 
~ın..... hır asker gibi mi söz söylü· 
-•Q\f~ ?-, 
~·a~ faksadı propaganda mı 
lıaltik .tı: yoksa inkar edilmez bi: 

};- atı sÖylemek mi? 

t"'ll~sa '>e lngilteredc ordu men· 
ı:.· tı • Al 'l "..il~ } . 1 man tayyarecı ı· 
toıtt\lr'ükSek bir kıymet vercnleı 
~"1di · liatt.a bu iki memlekette 
tt?llc. tayyare '·•wvetlerini acı acı 
.\ca~ edenlere de çok rastgelinir 
S bu tenkidler yerinde midir! 
~a~ın dı.inyanm en km ... ·etl 
~ fılolanna sahip oldUb'U bi 
~ lllidir? 
~ lllil Yada de,cım eden otuz ay:ık f;'' <:adete esna .. mda generaı 
la~1°~ulapnın hemen bütün 

, ~n A!.-nan t"V) ... . !.:rı miy· 
<litf 100 "Yanın lspanyaya ;;nde 
clerı fıO • muhtelif tipte tayyareler· 
lı~ ~ ~\:a harbinin icap1arına 
ti~ 1 1 ıçın ))ek kı a müddet içr 
ı~ ..: harp sanannm dıc:ma ı;ıktı .,,. ... ıa · 
.-..ı (i dt Yet mükemmel bulundu 
lcaı...._ • ...a Orta halli ta~ ,·arder olarak 

"Ql '-'llld" • 
~Sk· ı. 

\'ılJı .. 11 
Al.manya imparat0 · ;ı.ııci 

ıL ~-ın,.. • 
';lllişti. Aı ~ıkb· !imiz deni dedır.: 
bıl\de dt ~ıra\ Tirpiç cihan har 
~e>i ınu~ıznitı gemileri ile l ngilte· 
ltkaç a araya kalktığı zarnar. 
'-trıu ~o~afta i~erisinde lnı;iliı fılo· 

edcbıleceğini gururla id· 

içine a1mıs vaziyettedir. him iki askeri hareket noktaeı 

En mı~kemmel bombard!man tay· F'aknt 
1 

hakikatte, bu çenbeı· tanı· panige düşür- olan Krakovla Lvcx'lln Karpr.t 
yarelerı Jtalyadadır. Resımde S 81 . . •. hududwıa mesafesi 60 mil ka 

tipi tayyareleri görüyorsımıtz. gerçekten zıyade, bır goz al. mesı·ne ıhtımal dardır. 
danışıdır. Ve asıl vaziyeti arana 

dıa etmi~ti. !\lareşal Göring de bu· .ii. Bunlar azami sürati ancak 235 cak olursa Lehistanla Almanya. 
.,,Jn Almanyanın istikbalinin hava· ~ilometre olan ağır tayyarelerdi. nm bir askeri ihtilaf halinde, hiç verilemez 
!arda olduğunu söylüyor. Amira: ' ·•· '· bu tayyareler i. ·ı olmazsa ayni müsavi şerait altın 

"Himaye" arazisinin vazi
yeti tehlikeli 

firpiçin gemileri yerine Göringin ·. tecrübe meydanı oldu. Tecrübe· da bulunduğu görülür. 
.ubardıman tayyareleri kai~ ol· .er şu neticeyi verdi: Bu tan-areler Slovakya arazisi Lehistanın 

du. .nüdafaa \'esaitinden mahrum şe· cenubunda uzamakta.dır ve iki 
Binaenaleyh müstakbel harpt. şe .i·' · ·::ir .ıe t ·uibat y2pacak \'e memleketin müşterek hududu 

1· . mahv, orduları tahrip eder ı.; :uvve:mane\iyeyi tama:nile kıraca· 180 mil kadardır. Slovakyanır, 
~zam Alman bombardunan ta~ ~n mükemmel vasıtalardır. garptaki genişliği 90 mildir \'e 

rarelerinin kıymetlerini ve h>pany· Bu ikincı tecrübeden a I\' şarka doğru uzayarak Dukla 
~~=-binin ve. dikleri neticeyi tetki:, sonr 

1 
•• ~eçidi yakınındaki genişliği 45 

:nanya !ıükumeti Yunkers si tenı· mı·ı1• geçmez. 
fayda,.,ız o!mıyacaktır. k 

tayyareleri tadil ve ıslah etmeğe ·a Zylinadan Ungvarda Macar 
Yalnız bu neticeleri tetkik eder rar vererek Ju 52 ve Yu 83 sistemı hududuna kadar olan bütün a. 

: bom?'1~dı:::ıan tayya.eı~rıni __ üı razi dağlıktır ve büyük mikyas. 
·uda getırch. Bu tayyarelerın sura· ta bir askeri harekete pek az 
ti 340-373 kilometreye kadar çıka· müsaittir. Bazı yerlerde 2000 
:ıldı. Binaenaleyh müdafaa vasıta· metreyi bulan yüksek dağ silsi. 
ari\e dü,ürülmelcri veya zedelcn· leleri arasında pek az geçit va-: 
.ne'eri ihtimalleri azaldı. Sonra He dır ve bunlar da cenuptan şima 
71. sistemi tayyareler tecrübe saha· le doğrudur. Daha ziyade garp. 
.;m<> atıldı. Bu tayyareler bugün tan şarka doğrudur. Arazi yal. 
bile Alman tayyareciliğinin en ml:- nız şarkta, Leh . Macar hududıı 

;:en iki nokta:·. u ,, ,+mamak \.azım 
jır. 1 - Cumı-.uriyetçi ls:---· ,. 
lu:ıunda h_ a taarruzlarına "~ .ı 

corunma tertıb .... tı yok denecek ka 
lar iptıdaiydi. 2 - Cumhuriyetç. 
t ·panya ordu u son i. tem bombar 
Jıman tayyarelerinden tamamile 
nahnım bulunuyordu. 

1. panyada :.,,, a muharebeleri 11 
ırincite~rin 1936 da ba~ladr. BJ 
panyol 1 · ::ırbinin ba~:am::ıc:;ınır 

•·;:-düncü ayına te::ı •• ''il eder. Mad 
·it sokaklarında tayyarelere bakar 
mütccec;c:;is 1 par.yollar havadan y-.ı 

1an cehennemin manasını bugür 
jğrendiler . 

1< '- " .dımanı )"tpan l. 
\iman tayrarcsi Yunkcrs sistemin· 
je c ki ta.,,, ...... erdi. Madrittcki ı ... 
Janyol topları bu ta'T'Uelerin iiç~· 
rıü düşürdü; bir tanesini df' ic:e ya 
amıyaral... . far z<'<ieledi. Almar.pı 

'lu ç~it tayyarc:crin hiçbir i~e v:ı 
ramadığı netic:.- :-~ vasıl olunc:i 
IIcnşel 22 \'C Dorniyc 18 model· 
bombardıman tayyarelcrini gönder· 

.'mmel eseri sayılmaktadır. civarında askeri harekata müs:ı. 
Bu ta:·rareler 12 silindirli iki mo it bir vaziyet gösterir. 

törle mütelıarriktir. Makineler- Lehistan tarafından, hudı:t 
i60-888 beygir kuvvctindedir. Sa· mütemadiyen Karpat dağları bo. 

atte 350 vasati süratle uçar. Azami yunca gider ve bu dağlar da Tat 
.. ürat: 410 kilometredir. 800 kilog· rasda 2500. garp tarafında 1750 
·dJll bomba )'üklenir. Frankocu:ar şarkta da 3000 metre yüksekli_;i 
E'":-e nehri üzerindeki son muvaHa bulur. 
.::} ttle:-in: "•ı tayyarelere medyun· Yalnız ta garp ucundaki 510 
:!urlar. metre irtifadaki Jablonkov ge 

l<'c..kat haki!mti itiraf etmek lazım çidi ile yine ta garpta 500 met. 
.,0 llrse ltrılyan bombardtman tayy~· re yüksekte Dukla gec;idi nis~
-e!ui Alman hOmb.ırdımarl tayya· lf'n aşılması kolay yerlerdir. 
r"lf:'rine faiktir. Fiyat 20 modeli Bn suretle, Karpat dağlarının 
hılyan tayyareleri (Sovyct ordusu ll':idafaası Lehistan için bUyUk 
d~ hu modeli kabul etmi~tir) lki oir zorluk göstermediği hald~, 

'( Dcı·amı 14 iincüdc), bu dağlardan Lchistana doğt·u 

JablonkoY ge~icli ile Ciszyn 
mıntakası Lehistan için çok mU 
him noktalardır. Zira, Krakov 
harekat merkezi olarak ele alın 

ıltc>.:-lemek teşebbüsü şüphesiz çok 
müşkül olacak ve muvaffakıyet 
ıhtimali de pek azdır. 

Siovakyada bir tek demiryotu dığı takdirde bu sahadan Çek 
hattı ve hemen hemen bir tek (himaye) toprakları üzerine bir 
ot•,mobil yolu vardır. Bunların taarruza girişilebilir. 
ikisi de Lehistan hududundan Bu istikamette yapılacak bir 
on iki mil mesafede garptan şar Leh taarruzu iki gayeye hizmet 
ka doğrudur ve cenuptan Lchiı:ı eder: Evvela Almanyanın en 
rnn tarafındaki dağlarla ayrıl zayıf noktasına, yani daha yeni 
dıkları için şimale giden kollan Alman hakimiyeti altına girmis 
y:>ktur. olan Çek arazisine, bir darbe 

Lehistan tarafında Jablonkov indirilmiş olur. İkincisi, garbe 
la Dukla arasında beş demiryolu doğru tek ricat yolu olan Dulda 
hattı vardır ki, hududa doğru i. lgcçidi kapatılmış olur. 
lerler. Bunlar, otomobil yollan. (Devamı 14 ütıciidc), 

~ 
Birçok -"Avrupa aslicri' crkrim -gibi ..?narc(alinrdc cviiiilc -~ZYonun 

bir büstü v~ 



'1 s - 1 !ardan birinde yemeğe davet et -
~v~Li Robcr: _ mc.kllğ4nl ;i.'ltiyor. O benden baı,ıka 

Bu fY..'OC havatcbdiline gitmiye - hiç kimseye derdini açmaz, herke. 
ceğim. Zaten sen her zaman bana se karşı gayet ketumdur! Fakat 
Pari.sin ağustosla teşrinievvel ara_ analtııcak her gUn yeni bir ı,ıcy bu 

-· -- ~evnıren---: 

1 ... s~_~t .. ~~rviş 1 

Ona şöyle bir telgrafla 
verdim: 

"Cumartesi sabahı saat 
gel, beni evden ııl.,, 

ccvab 

onda 
J 

Perşemb~ akşamı tabii yine Pol 1 

lokantıısrna yemek yemeğe gittim. 
Dostum Mösyö Arman da oradhy. f 
dr. 

- Nasıl! dedim. Siz bu akşam 

Varene gidecek değil miydiniz? 1 
- Ya Bizin bu ak§am bir rande- 1 

vunuz yok muydu? J 
Ve istihza ile gU!erek sözüne de. 

vrun etti: 
- Azizim sizi atlattılar ha! .. 

Vah vah ... 
Ona eevab vermedim. Bu halleri 

canrmı sıkıyordu. İki gUn kadar, 
yemek saatlerinde rasladığnn za
man adeta biribirimlze surat celi -
yorduk. Mösyö Arman bana çok 
hiddetliydi. Onun davetini kabul 
etmem~k için bir behanc icad etti
ğimi zannctmi§ olınalıydr. Bunun 
için ben kendisini yemeğe davet 
etmeğo mecbur kaldım. 

M ÖSYÖ Arman ile gezintimiz 
ve akşam yemeği beni oldukça sık 
mıııtı. 

Ertesi sabah Jenevlyovi hakika.. 
ten büyük bir sabırsızlıkla bekli -
yordum. Tabii her zaman olduğu gi 
bi yine geç geldi. Aceleyle yürü
mekten yUzU kıpkırmızı olmtı§tu, 

nefes nefeseydi. 
- Biliyorum •.. Biliyorum, dedi. 

Yine beni nzarlıyacaksm. Ne yapa-
ynn, biraz geciktim. "Basket,, an· 
trenmanına git.miştim. Daha çabuk 
gelemedim. 

- "Basket,. mi? Bu da nesi cn-
smda çok gUzel olduğundan balı- lunur. 
scderdik. Vakıl'ı ortalık böyle sıcak Biçare yavrucak hayat tarafm
tan yan!lrkcn Parisin soakklarmda dan "nnartılmıl' değildir. Ta küçük 
dolaşmak hiç de hoşa gitmediği ya.~dnnbcri anasını ye babasını 

halde, ömrümde ilk defa olarak kaybcbniş olduğundan, Suzan ha • 

nnn? 
- Aman sen de! Bunu eimdi sa.. 

1"cmcğln sonunda, gcnt kız bt~~n lıire, lu~ndiliğinden ltirnf!a bulundu 

na anlatmak pek uzun oiacnk. Zıı- - Aman ne !ena adamsın? ... 
ten analtsam da seni alakadar eL Suzan halayla mı gezmemi istiyor_ 
mez ki ... Hem buraya ben spor sun? .• 
hakkında konferar.s vermeğe mi - Canım, sen kendi kendine bir 
geldim canım? .• Kalk bakalım ... Bu çaresini bulamıyor musun? Kosko-

u sene tcbdilhavnya gitmiyor, ve lanm evindedir. Ve senenin on bir 
\ nlmz başıma Suzan hala Ue kalı.. ayında da mUtcmadiycn çalııımak 

, .mım. Onu sen hiç sevmezsin. mecburiyetindedir. Sankl istemi" ol 
I~alb kalbe karşıdır. Bu ihtiyar sa, oldukça paralı olan bu hasis Su- gUn sen beni sezdireceksin. Ka_ylıç- ,en k1zam: çocuk dcğilain~aJ .. 

d 
. hl • 1 b 

1 
w • • decek bir dakikam bile "·ok. _ Bu ne aksilik ı.:ı,ıle '··· fı::tr. ı.-

' :: a senı ç ~evmıyor. zan a a. yegenını tebdili havaya " -'N., " v "4."'-

Benim sevgili ve kocaman arka- götüremez miydi? Zavallı küçilk - Tabii... Tabii ... BütUn dostla· nim canını seninle çıkmak isliyor 
fa!}on, cl;er sen hakikaten iyi bir dostum! Hemen c!imc kalemi ala· rm hava tebdiline birer tarafa git-
1Jsl":ı.n beni bugünlerde bir ak§am rak Jeneviycvc §Öyle bir ccvab tiler ... Yalnız kaldm ... O zamnn 
remeğinc davet edersin. GUzel bir yazıyorum: beni dUşünürsün! Seni gezjinnek 
restoranda seninle gUzel bir yemek \'azifcsi bana kaldı değil mi? 
istiyorum. "KUçUk dostum! 
Mal~m ya, seninle her yere gL Pel'§embc akşamı beraber yemek 

dcbilirim. Bunda hiçbir mahzur 0 _ yiyeceğiz. Seni evinizin köşesindeki 

lamaz.,. 
Ne gUzel bir mektub! " eninle 

hC'r yere gldebllirlm, bunda hi~blr 
mahzur yoktur!,, 

Bila ihtiyar gözlerimi kaldırıp 

kanııdaki aynaya. bakıyorum. Az 
saçlı kafamla hakikaten genç bir 
kız için tehlikeli addolunacak bir 
adruna benzemiyorum. Bana bu 
mcktuirJ yaz:ın Jeneviyevi düşü -
nürken hiddetlenlyoruın. Öyle ya; 
bu çocut. denilecek yn§taki genç kı 
zı böyle mütemo.diyen dll§Unmekte 
ne m~1ıı var? Ben otuz bC{l yaşunı 
geçtim, o henüz yirmisinde! Ne 
budala bir adamım! 

Jcnc't'iyevi ilk defa olarak bun_ 
dan on sene e\-vel Fransız tiyatro
suna g~tUrmüııtUm. 

"Alim kadmlar,, piyesi o~'llanı _ 
yordu. J~ncviyev yüksek sesle: 
"Ben h19blr zaman alim bir kadın 
olmryacnğmı!,, dedi. Halll.Sı Suzan 
da onun gibl yilksek bir sesle ye
ğenine: "Sen, senden ne isterlerse 
onu yapacaksın!,, cevabını verdi. 
Yanmuzdaki locada oturanlar: 
"Susunuz!,, diyorlardı. J encviycy 
dudaklarmı bükerek omuzlarını 

silkti. 

J
EI'.'EVİYEV beş )'aşmda)'

ken ben ukerlii;'imi yapı
yordum. Onu bazruı LUksernburg 
bıi.ııçesine götUrUrdUm. Ben ne za. 
man ya gazeteme veya gUzel kız
lnrn bakmağa dalsam, o fırsattan ,.. 
istifade ederek ilk önüne çıkan kö. 
peğe yakla§ıyor, ve okeıyarak ona 
innmlmryacak hikayeler anlatmağa 
başlardı. 

Camm ben neler dUşUnUyonım ! 

,meydanda saat on altı buçukta. 
bekliyC'ceğim. Ve beraber gezeec -
w. 1 
gız.,. 

M EKTUBU kendi elimle pos_ 
taya attıktan sonra nkşom 

yemeğini yemek için Pol lokanta
sına girdim. 

Senclerdenberi lıUtun yemekleri. 
ni orada yiyen mösyö Armana te
sadüf ettim. Bana: 

- Mösyö, dedi. Perşembe günü 
ak§amı sizi nkşam yemeğini bcra· 
ber yemek üzere Varcne davet e
diyorum. 

Bu davet canımı sıkmıştı. 
- Çok memnunum .•. Fakat. .. 
- Yok canun ! .. Fakat filan yok. 
- Öyle değil azizim Pcrşombo 

akşamı meşgulüm de ... 
Mösyö Arman gülerek gözlerini 

kırpıyor: 

- Anlaşıldı! diyor ... Bir kadın ... 
Tabü gençliğin geçmesi lnzondır. 

Fakat sevgili dostum size şu kadar 
söyliyeyim ki bir kadınla beraber 
gezmek için böyle yirmi senelik bir 
dostun davetini reddetmek hiç do 
doğru bir şey değildir! 

Mösyö Arman gitgide hid?etle _ 
niyor gibiydi. O benden çok daha 
yaşlı bir adamdır. Elll beşini geç
miş bir adam ... Ye daima bu hissi. 
ni giziemeğe muvaffak olamnz. 

- Mösyö Arman, haklısınız a
ma, bir kadınla rn:ıdevum var. Be· 
ni mazur görünüz ve bu davetiniz! 
bir iki gün sonraya bırakınız! 

O: 
- Pek fila ... Fl'k uliı ... 
Diye homurdandı. 

ne yapacaksın b:ı.kaymı! .. Rober -
ciğim, bilsen senin gibi böyle koca
man bir dostla gezmek benim ne· 
kadar ho!iuma gidiyor! 

Bunlar ne eskl geyler! Şimdi bu -"'"e !Mlra1ml... ıt'ft~tık kardeııim 
yaşında olan hattf. çocuğum bile 
olacak kadu benden kliçük bulu -
nan Jencviyev kendisini bu nkgam 

ERTESi sab:ıh Jenevlyevdcn 
bir telgrııl aldnn. Bana, 

perşembe akşamı işi olduğunu. fa -
Irat bUt.Un cumart<'tll gUnUnU bana 
hn.sredebileceğinı bildiriyordu. t?ıtlynr ı~oshımta gr.ztn UmtL beni o!du::<:n -;ı!•nu~h •.. 

- niliyorum ... Hem mcktulıunda 1 Kur etmediği i~ln beni sevdlğirl 
da yazdın ~'a ! "Benimle gezmekte zannediyordum. Onu çok iyi bir "' 
hiçbir mah::ur da yoktur!" dam bilirdim ... Ycmlmışım ..• O ııt 

Jeneviyevin yüz!.i kızarmıştı. terbiyesiz şeymiş!. Beni öpmek l5 

- Sen de bir şey anlamazsın! tedi. 
- Sen ne vaptrn ., 

, DcqI ÔYle yazarak ne ..deroek i.cı- r • _ • • 

tediğimi hiç, ama hiç anlıyamam1ş.1 - Ne yapacngım, kendısinl to ' 

B . d h t eli katından. 
sın. en senın yanm a ra a c -
yonım. Aferin Jcneviyev ... Bu pek hO ~ 

Buyurun baknlmı! Ben °hlll ken. ş~na gitti. :·~kat men~lye~; 
d. · b" d l'k 1 f d · 1 1 gostermemek ıçın gnyet cıddi b 
ırru ır e ı an ı arze eyım .... 

sesle sordum: 
- Demek benimle rahat edi 

yorsun ... Ya brışkalariyle çıktığ'ın - Hani biraz evvel onu sevı~ 
zaman? ... 

- Başkaları... Başkaları.. Onlar 
o kadar beni anınmazlar ki .. Mese
ıa yazıhanede aşağı yukarı be~ nltı 

tane bana kur eden delikanlı var. 
Bunların içinden bir tanesi bile 
tam manaslyle bir centilmen değil
dir! 

Birisi edcbsiz, birisi küstah, bir 
diğeri egoist. 

Ne bileyim ben, hepsi bir anti • 
ka... İçlerinden en çirkini de be
nimle evlenmek hevesinde! ... 

- Canım, hiç de mi iyisi yok! 

- Yok diyorum işte! .. 

- Doğru söylemiyorsun! 

Jeneviyev omuzlarını silkiyor ve 
cevab vermiyor. Ren onu pek iyi 
tanıdım. Bir şey var ama daha 
bana söylemeğc cesareti ,\'O.C. Na.sıl 

olsa ben bunu anlarım. 

G ÖZEL bir restoranm tarasa. 
eında öğle yemeğini yedik. 

Yemeğin sonunda Jeneviyev ken -
diliğindcn bana itirafta bulundu. 

- Robcr, dedı. Bu sab::ı.h sana 
doğnı !öylemedim. 

- Ya! ... Haydi içini dök baka 
hm. Demek onların içinde hoşuna 
giden, onlardan başka olan biri var 
ha! ... O delikanlıyı seviyor mu • 
sun? .. 

- Ne bileyim ben! .. 

Bilmem neden k:ılbim 

vurmağa başlarlı. 

şiddetle 

- Sen bilmiyeceksin de ben mi 
bileceğim?. Haydi anlatsana. 

- İşte. şu meş~ur atlet Andrf' 
Guy yok mu? O da bizim bUrodn 
Mhşır ... Şimdi n!lkcrliğiııi yapıyor 

nu pl"n,wmbe :Pr.ristf'ydi. tc;lcrinoC' 
lrnn11 kur ~tmlycn yalnız o olduğu 
için P"~enıbe ııkşamı beni dav<'! 
etliği zaman kabu! ettim. 

sevmediğini bilmediğini söylüyor 
dun ya! 

- Cnnım, ben ondan bahseun.I • 
yorum ki... O da bir başkası! .. 

- Mükemmel: ... Bir başkası d~ 
ha var demek!. 

- Aman Rober, sen bir şey sıı· 
:amnz mısın? Öteki sensin! .. 

Ve bunu söyledikten sonra JcnE!· 
vi~·ev birdenbire ~zanarak beni llP 
tU. Ve ben onun ötekine yaptığı ~ 
gibi bunun için kendisini tokatla • 
maıhm. 

lşte kendimden on beş yaş tU · 
~ük bir çocukla nişanlıyım. Ayns· 
ı·a baktıkça. döklilmeğe b:ı.şlafll1f 
saçlanma rağmen kendlml o kndılr 
da fena bulmuyorum. Esasen Je • 
neviycv rle böyle söylüyor. Bu 0 • 

nun fikridir. 

- Bu akşam rıi~mılım gelrcrl:· 
· on~ - f>ckı kızını. l' tmcktetı s ti 

'Jir şrırkı soy/ersin. l~ğer bir dah 
'kO' 

~ı•imize ayak basarsa sana Jıok• 
ten ve çılgm gibi c1şık olmıtŞ dt ' 

mcktir. 

(1 
1 
da 
tır 

<! 



.~ ---~ ~-IAZ:::::193~=- . 
_ satmalma komisyonu ı.anları 

(17~).Mevcut keşif ve şartnamesi mucibince muhammen bedeli 
ı~ lır~ olan Deniz harp okulu ve lise i jimnastikhanesinde yaptın 
da Deni laınırat ve tadilatın l ·9·939 cuma günü saat 1 ı de Kasımpaşa· 
tır, ı lC\azım satınalma komi~yonunda açık eksiltmesi rapı'acak· 

2 3:: Muvakkat teminat akçesi (133.65) liradır. 
k<>nıi'YO Mevcut keşif ve şartnamesi hergün iş saati dahilinde m?ZkCr 

4 nda görülebilir. 

S&J, ~. l~ekliler 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde ica;> eden ,·e
trlıktc belli gün ve saatte müracaat etmeleri. (6305) 

••• 1 
Yazlık- Tahmin edilen bedeli (43.200) lira o!an (3G.000) metre erat 
~be ~)·~z elbıselik kumaş. 17 ağu tos 939 tarihine rasthyan per 
rtıu~lu gunu saat 14 te kapalı zarfla alınmak üzere eksiltmeye kon~!· 

r. 

2 
<laıı (~ ilk teminatı (3240) lira CJlup şartnamesi hergün komisyon 

3 G) kuru~ bedel mukabili:lde alınabilir. 
, 1-. isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde tanzım e 
"'velin"' kapalı teklif mektup!arım en geç belli gün ve saa·t~n bir saa: 
lllUkab~/adar Kasunpaşada bulunan komisyon ba~kanhğma makhcı 
~5570) 

.~dirne icra-M-em-u-rl-uğ-un-d-an--:--
"\J;j/1009 

ha:e~ede. Ay~ekadın mahallesinde İstanbul yolunda mukim iken 
~'ed -~~ti m~hQJ bulum:ın 1smaıl oğlu Ali Ka~if Fülübe tarafına E· 
~ili /\~ lından altında tüccardan Halfon ,.e Tok'Clo şirketi namına ve· 
139 ta ~at Ne im :Navona Edime Asliye ticaret hakimliğinin 28 ::!· 
ı46atr ve 617 num:ıralı ilfımile borcunuz olan eıgayri masraf 

"a( ıne.,.~~~nın temini istifası için haczolunan Pa~a~aymnda Karatop 
~e 1ındeki (3) hektar ve (8150) metre ve (1) hektar (2870J 
tlttar \e (8) hektar (3655) metre ve (5) hektar (331) metre ve (81 

l:ıa (SQ0817'. metre.m~ra~baı beş parça tarlalanmzın metre murabba 
~ (21~ 5antım yanı yırmı para ve İstanbul yolunda vaki (2) bek· 
talli b· l ınetre nısıf hisse tarlam zın metre murabbaına 25 santi:r. 
lar~r kuruş on para ve meşatlık altındaki (5974) metre murabbaı 
~ir 111

• ın~tr~ murabbaına ehli vukuf marifetile bir kuru~ kıymet 
~lca edılmı~tır. Ve icra ve iflas kanununun 103 üncü madd~-.ıne 
'~ n )·~pılacak da\•etname tebligatın mahalli ikametinizin meçhtll 
'l:a:-tn ~ bınaen ilanen tebliğine karar verilmiştir. llan tarihinden iti-
~11 ır ay içinde bizzat veya bil vekale gelerek zabıt varakasını o· 
llıljği12 ve bir diyeceğiniz \"arsa gene bu müddet zarfında icra hft· 

H A 8 E R - Akfnm Pnıtast 

33 Tümen bırliklcri hayvanatının senelik ihtiyacı olan 455.000 kilo 
!rnru ot satın alınacaktır. ihalesi kapalı zarfla 281 Ağustos/939 pazar
tesi günü saat 11,30 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 13650 lira . 
Jır. tık teminatı 1024 liradır. Şartname1i her gün komisyonda görüle . 
bilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektuplarile beraber 249(> 
-sayılı kanunda yazıh \'e::;ikalarile beraber ihale günü ihale ~aatindcn 

bir saat eweline kadar teklif mektup!arını Fındıklıda komutanlık sa· 
tınalma komisyonuna vermeleri. (6160) 

*** 
İstanbul Komutanlığına bağlı birlikleri hayvanatının senelik ihti · 

racı olan 951.000 kilo kuru ot şerait ve evsafı dahilinde satın alınacak
tır. lhalesi kapılı "a~na 281Ağusto~l939 pazartesi günü saat 15 de ya· 
pı'aca':tır. :r-..luhamMnn kıym:?ti 28530 liradır. 1lk teminatı 2140 lira· 
iır. Şa:1name:ıı bcdelı mukabilinde verılebilir. Isteklılerinin ılk temınat 
makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarile be· 
:aber ihale günü ihale saatinden bir saat eweline kadar teklif mektup
annı Fındıklıda Komutanlık satm alma komisyonuna verm~leri. 

(6161) 
*.ı* 

Karadeniz Bo~azındaki birlikler hayvanatmın senelik ihtiyacı olan 
38.000 kılo kuru ot satın almaraktır. lhalcsi açık eksiltme ile 281 Ağus· 
tos/939 pazartesi günü saat 14,30 da yapılacaktır. Muhammen tutan 
2610 liradır. tık teminatı 198 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda 
~örülebilir. Isteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 
33yıh kanunda yazılı vesil~alarile beraber belli gün ,·e saatte Fındıklı· 
ja Komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. (6162) 

* * * 
Istanbul komutanlığı birlikten hayvanatı için 715000 kilo saman 

satın alınacaktır. İhalesi kapalı zarfla 24 ağustos 939 perşembe gunu 
saat 14,30 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 14300 liradır. tık temi· 
natı 1073 liradır. 

Şartnamesi hergün komisyond:ı görülebilir. t steklilerinin ilk temi· 
nat makbuzu veya mektuplarile 2490 sayılı kanunda yazılı ve ikala· 
rile ihale günü ihale saatinden bir saat e\•velinc kadar teklif mektup· 

\ 
' arını Fındıklıda komutanlık -;atı ı!ma komisyonuna vermeleri. (5899) 

* * * 
33 tümen birlikleri ha}'vanatı için 372000 kilo saman satın alına· 

caktır. İhalesi kapalı zarfla 21 ağustos 939 perşembe günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Muhanunen kıymeti 7140 liradır. llk teminatı 

558 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. isteklilerinin 
ilk teminat makbuzu veya mektuı:larile 2490 sayılı kanunda yazılı ve· 
sikalarile ihale günü ihale saatindrn bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklıda komutanlık satmalma komisyonuna verme· 
!eri. (5900) 

15 
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ılave Bandırma Sür'at Hattrna 
lzmir Fuarı münasebetile 15 ağustos tarihinden 26 eylül ta

rihine kadar 1stanbuldan salı günleri 8.15 de Bandırma h:ıttma 
birer ilave sür'at postası kaldırılacaktır. (6238) 

*** 
izmir Sür'at Postası 

lstanbuldan 20 ağustos pazar günü kalkması icap eden lzmir 
sür'at postası, lzmir Enternasyonal Fuarının nçılış merasiminde 
bulunmak isteyenlerin bu merasime yeti§melerini tcrninen yalnız 
bu haftaya mahsus olmak üzere 19 ağustos cumartesi günü saat 
11 de kalkacaktır. (6239) .. 

ilave ızmir sür'at postası 
İzmir fuarı münascbetile (Cumhuriyet). vapuru füive sürat postac.ı 

olarak 18 ağustos cuma günü ıSaat 10 da Galata rıhtımından doğru Iz· 
mire kalkacaktır. lzmire 19 ağustos cumartesi saat 11 de varacak bu 
gemi lzmirden 21 ağustos pazartesi saat 16 da hareketle 22 ağustos sah 
saat 17 de Istanbula dönecektir. 

Not: Fuar için alınacak kamara ve güverte gidiş· dönü~ biletlerin 
de yüzde elli :enzilat yapılır. (6336) 

KANZU.K. 
KUVVET ŞURUBU 

• • 

VITALIN 
Kansızlık, Dermansızlık , iştahsızlık gibi vak'a

la rda kullanılan en tesirli şuruptur. Çocukların 
çabuk büyümelerini temin eder. 
V 1TAL1 N şurubu her eczanede bulunur. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi - Beyoğlu, lstanbul 

• men kıymeti 300 liradır. Teminatı 45 liradır. Şartna.:n~i hergün ko· 
misyonda görülebilir. isteklilerinin belli gün ve saatte Fındıklıda komu 
tanlık satmalma komisyonuna gelmeleri (6330)j -

~Uııu-ile Yazı ile bildirmeniz tebliğ makamına kaim olmak üzere itan * * * 
......:_· (6326) Karadeniz boğazı birlikler hayvanatı için 66000 kilo saman satın ,., • 

._____________________________ alınacaktır. İhalesi açık eksiltme ile 24 ağustos 939 perşembe gunu 140 varil içinde 30 ton kadar benzin Ahırkaprda depodan Sirkeci 
• • * 

V ~KOT Ki TABIEVft saat 11 de yapılacaktır. l\1uham.·nen tutarı 1485 liradır. llk teminatı istasyonuna naklettirilcceğinden pazarlığı 17 ağustos 939 pe11cmbc gü· 
ll2 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. Isteklilerinin ilk nü saat 15,30 da yapılacaktır. lsteklilerinin belli gün ve saatte 'Fın· 

'l

o .. f\n ve yarın ter.cu•• meı. ~.·u·· ııı·yatı , ~ teminat makbuz veya mektuplarile beraber belli gün \'e şaatte Fındıklı· dıklıda komutanlık satınalma k*omi.syo.nuna gelmeleri (6331) 
U ı~ da komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (590l)j 

~'ııı 30 Kitaplık üçüncü seri * * * tstanbulda şerait ve keşif cetveJine göre pl~nı mucibince yaptırı· 
~ 'ta ı Kuıu, 29 Kapitalizm bu!ıranı 50 İstanbul komutanlığı garnizonunda bulunan rnücsscsat için 8 ton lacak olan bir hangara ihale günü talibi çıkmadığından tekrar kapalı 
~ fiUtUnıdar millet 50 30 Slambo 125 saman şerait ve evsafı dahilinde satın almacaktır. Pazarlığı 17·8-939 zarfl:ı ihalesi 29 ağustos 939 salı günü saat 15 de yapılacaktır. Mu· 
ı3 ~:nı Uınt ıihnlyet 75 perşembe günü saat 10 da yapıl<:caktır. Muhammen tutarı 160 lira· hammen keşif bedeli 25800 lira 47 kuruştur. 
~. wıevcudu kalmadı 61~ dır. llk teminatı 2,1 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebi· llk teminatı 1935 liradır. Şartname keşif cetveli ve pHlnı in~at 
~ ~•Un lktısacli işleri 60 Bu eerinin fiatı 6.1:5 kuruştur. lir. Isteklilerinin belli gün \ 'C saatte Fındıklıda komutanlık satınalma şu!::c.;incc bedeli mukabili verilebilir. Isteklilerinin ilk teminat mak· 
~ lqıburtyet 50 Hepsini alanlara % 20 i.'!kontc komisyonuna gelmeleri (G329) buz veya mektuplarile 2490 sayılı kanupun maddelerinde yazılı vesi· 
~ 

0 
ereuınenia rolU ı oo yapıl!X· Kalan 4.92 kurueun 1.92 • • • kalarile ihale gününden sekiz gün evvel vilayet Nafia fen müdürlük-

~8 eğ(şl§ler 75 kuruşu peşin alınarak mütebaki· l~tanbul komutanlığı garniz. nunda bulunan müesscsat hayva· !erinden alacakları ve.:ıikalarile beraber ihale günü ihale saatinden bir 
1

-iolcon 30 sl ayda birer lira ödenmek Uzere natı için şerait ve evsafı dahilind~ 10 ton kuru ot satın alınacaktır. saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satına)· 
~~---~~--it~~-b~e~~~i~,~-u_c_t_a_k_eı_te_b_a_ğı_a_n_ır_. ___ ~..,....--P-a_za_r_lı_ğ_ı_ı_1_.s_·9_:_~9_p_c~_ .. _em_b_e_g_U_n_ü~sa-a_t_9_.3_0_d_a~y,_np_ı_ıa_ca~kt_1_r._~_1_uh_a_m_·~-m-a_k_om~is_y_o_n_u_na~'·_erm~e-l_er_i.~(6_ı_os_)_~~--~~--~~~-
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216 JOZEF Bı\LSAMO 

Kral Jana yüzbin frank ve· 
recek, o da bu parar harcamak 
için Pircneyc yahut başka bir 
eğlence yerine gidecekti. Bu gi
tlişide Şovazöl bir sürgün gibi 
adJedecekti. O gün fıkaralara 

altınlar, balıklara ekmekler ve· 
ril:liği gi'.i ıessa."11 Buşeyedc 
tebrikler yapıldı. 

Kral akşam yaptığı gibi bugün 
de rr•:.ikemmel bir iştiha ile ye· 
mişti. Bu sırada saat on bire gel
mişti. Kontes krala hizmet et· 

.mekle beraber gözlerini saatte.1 
,ayırmıyor, yelko,·anın hareketini 
;pek yavaş buluyordu. 

Kral, eğer madam Bearn ge· 
lirse doğruca yemek salonuna 
götürülrr:esini emretti. 

Artık yemekdc sona gelmiş· 

ti. Yemekten sonra kahvelerde 
içildi. Fakat malam Bearn gö· 
rünmedi. Saat cnbiri çeyrek geç 
tiği srrada avluda bir atın ko~-

. tuğu duyuldu. Madam Dübarı ı 
süratle yerinden kalkarak pen· 
ccreye ko~tu. Jan Dübarri tara· 
fından gönderilmiş ter için~e 

bir adam attan apğı atladı. 
Kontes titredi, fakat kralı 

eski halinde tutmak, lüzumunl! 
' hissederek birşey göstermemek 
. istiyordu. Bunun için gelip re· 
"rine oturdu. 

Bir dakika sonra Şon e1ind• 
bir mektup olduğu halde içeri 
girdi. Artık çcl:ilmek mümkün 

değildi, mektubu okull".a.k 
ediyordu. 

Kral: 

: ........ 
ıcap 

- O nedir Şon? Bir ilanıaşk 

mektubu mu? diye sorr.lu. 
- Evet efrndimiz. 
- Kimden? 
- Biçare vikonttan. 
- Sahih mi? 
- Görünüz!.. 
Kral zarfın .Jzerine bakarak 

Janın yazısrnı tanıdı, mektupta 
Şose köyü vakasından bahse
dilmiş olması ihtimalini düşü
nerek mektı.:bu eliyle itti. 

- Peki! Peki! Bu kadar kafi. 
dedi. 

Kontes, mektup bana mr? diye 
sordu. 

- Evet kontes. 
- KraJ mii:.aade buy.ut ur-

lar mr? 
- Oku madam, oku, sen mek· 

tubu okurken Şon bana masal 
söyler. 

Kontes bir pencerenin önüne 
çekilerek aşağıdaki satırları 

okudu: 
"İhtiyar kadını bekleme, güya 

dün gece ayağını yakmış, oda
sında oturuyor. Şona dün bir· 
denbire gelip i~i bu hale getir· 
diğinden dolayı trşekkür edelim. 
Sihirbaz karı onu tanıdığınc1an 

komedyamız bozuldu. Bütün hu 
şeylere sebep olan Ji'berb mey· 
danda olmamı:sı pek rr•:.inasip 
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şarabından? dedi. 

Kontes ilave etti: 
- Bu, Avusturya imparato· 

runun kendine mahsus şarap. 

tandır. Binaenaleyh emin olarak 
içiniz efendimiz .. 

- imparatorun şarabından mı 
Fransada benden başka kimsede 
yoktur. 

- Evet, bana da sizin kileri
nitdcn geldi. 

- Nasıl? Demek ki kilcrcile
ri baştan çıkardınız? 

- Hayır, emrettim, gönder-

-Oiler. 
- Güzel cevap, ben budala 

gibi bunu düşünmedim. 
- Oh! Efendimizi 

- Budala gibi! Mamafi sizi 
sevmek gibi akıllıca bir hareket 
yapan bir budala. 

- Ah efendimiz 1 Ne için 
yalnız kendi çalışmasi!ıle geçinir 
bir adam olmaıdınız? . 

- Kontes yine politikaya gir
. miyclim. 

Şon sordu: 
i - Kral hazretleri kahve cm· 
rederler mi? 

- Hayhay. 

: Kontes: 
- Adetiniz olduğu gl"bi kah

venizi yine !;z mt pişi~ .. ce1:c::ini .. ? 
- Eğer şato sahibi buna mu

halefet ct--.ezse. 

Kontes sofradan kalktı. 
Kral: 
- Ne yapıyorsun? dedi. 
- Size kahve takıı:unı getire· 

ceğim. 

Kral, güzel yemek yemiş ve 
tatlı yemeklerle keyfi yerine gel
miş bir adam gibi sandalyesinde 
gcrinmeğc başladı. 

- En iyi şey size istediğinizi 
yapmak için müsaade etmek, 
işinize karışmamakdır, diye söy· 
lendi. 

Kontes kahve takımını getir
di, kral kahve ve ;ekcri bir ufak 
mangalda pişirdikten sonra kah
veyi fincana koydu, sonra üze
rine biraz rakı ilave ederek bü· 
külmüş bir kağıdı yakıp fincanın 
üzerine tuttu. Ra\:ıyı tutuştur

duktan sonra yanan kağıdı man· 
gala attı. Beş :iakika sonra iştiha 
ile kahvesini içiyordu. 

Kral kahveyi son damlasına 

kadar içtikten sonra kontes: 
- Ah! Efendimi::, dedi, kah· 

veyi mösyö Volterin şiiriyle 

yaktınız, bu Şovazöllcrc felaket 
getirecek 1. 

Kral gülerek: 
- Ben eı.ldanı~·or muşum, de

di, siz bir peri değil, bir şeytan 
imişsir.iz 1 

l!Contes aya~a kalkara\: sor· 
du: 

- Kral hazretleri saray ır.t: ;r 
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rünün gelip gelmddiğini anla
mak ister misini:r? 

- Zamoru mu? Ne yapaca
• ğım? 

- Merliye gidecektiniz? 
Kral içine daldığı fatirahat ha· 

Iinden zorla çıkar.ık: 

\ - Evet, .doğru kontes dedi, 
haydi gidip bakalım. 

Kontesin bir işareti üzerine 
Şon savuştu. Kral kontesle bera-
ber müdürü arrunağa başladılar. 

Fakat bu sefer kralın maksadı 
başkaydı. Feylesoflar derler ki 
insanın bir şeyi karanlık veyahut 
parlak görmesi daima onun mi
desinin haline göredir. Kralların
.da insanlar gibi midesi vardır. 

Hem de mideleri tebaalarının mi 
delerinden ldaha az kuvvetlidir. 

Şimdi kral yediği nefis ye
meklerin tesiriyle midesini pek 
rahat buluyordu. Bum:an dolayı 
bir hükümdar için mümkün oldu 
ğu kadar şirin görünüyordu. 

On adım kardar yürüdükten . . 
sonra ycnı bir koku kralı sarhoş 
etti. Acık bir kapıdan üzeri işle
meli beyaz saten ile döşeli mü
kemmel bir oda gö::ünüyordu. 

Bu odanın kenarında güzel bir 
karyola bulunuyordu. 

Kontm: 
- J!'t~. ~rftntişe na· 

znran mösyö Zamor henüz gel
r.vmüş. d•dl, hata mahbus bulu-

'· 

nuyoruz, ancak pencerelerden 
kaçmaktan başka çaremiz yok. 

- Yatak çarşaflarını pence
reden asarak k:leğil mi? 

Kral kollarını açtı, kontes bu 
kolların arasına atıldı. Elinde 
tuttuğu gül goncesi halılar üze
rine yuvarlanıp bir tarafa v,itti • .. 

-34-

VOLTER VE Ruso l 
' 

' -

Evvelce de ı:öylediğimiz gibi 
Lüsin sarayının yatak odası ge
rek yapılış ve gerek süs cihetin
den harikuladeydi. Sarayın şark 
tarafın.da olan yatak odasının 

pencereleri yaldızlı kapaklar, at
las perdelerle o kidar güzel ka
patılmıı~ı ki güneşin ziyası, bir 
saraylı gibi müsaade almadan 
ifseri giremezdi. Yaz günlerinde, 
dıvarlar : ·ine yapılmış riizgar 
makineleri, görünmeden pek tat
lı bir hava ceryanı yapardı. 

Kral, yatak odasından çıktığı 
zaman gündüz saat on olmuştu. 
Arabalar, yaverler saat dokuz
ıdanberi hazırlanmış bulunuyor
lardı. Zamor azametle emirler 
veriyor, yahut öyle görünüyordu 
Kral pencereden bakarak bütün 
bu yolculuk hazırlıklarını gör
dü. 

- Kontes bunlar nedir ? Kab· 

Memleketimizin eh güzel ve en ucuz 
haftalık gazetesidir 
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vealtı etmiyecek miyiz? Yoksa 
beni aç karnına buradan koğmak 
mı istiyorsun? 

- Allah gösterme~in efendi
miz, fakat bu sabah kral hazret
lerinin Merlide mösyö Sartin ile 
birleşeceğini zannediyordum. 
ı - Tuhaf şey! Sartini buraya 
çağırtmak pek l:olay, zaten Mer
lide şuracıkta. 

- Gitmek fikrini dün gece 
siz meyt:fa!1a koydunuz. Lutfen 
hatırlayınız. 

- Bilhassa bu sabah hava o 
kadar güzelki insan iş görerek 
vaktini kaybetmek istemez. Ev
velii kahvealtı edelim . 

- Fakat bana birkaç imza 
vermeniz icap ediyor. 

- Madam Bearn için mi? 
- Evet, sonra günü tayin et-

mek lazım. 
- Hangi günü? 
- Resmi kabul günü ve saa-

tini. 
- Evet kontes, resmi kabulü 

tamamile kazanöımz. Binaena
leyh günü kendiniz tayin ediniz. 

- Efendimiz, mümkün oldu-
ğu kadar yakın birgün . 

- Demek herşey hazırdır? 
- Evet. 
- Nasıl hareket edeccğiniri 

öğrerldiniz mi? 
' - Zannederim, bir seneden
bcri çalışıyorum . ı' 

- Elbiseniz yapıldı mı? 
- Yirmi dört saat kafidir. 
- Anneliğiniz de var mı? 
- Bir saate kadar buraya ge-

lecek. 

- Peki kontes, şimdi anlaşma 
yapalım. 

- Ne gibi efendimiz? 
- Siz bun.dan sonra vikont ile 

Taverni arasındaki işten bahset
miyeceksiniz. 

- Demek biçare vikontu feda 
el:leceğiz? 

- Evet, öyle olacak. 
- Peki efendimiz, öyle olsun 

Hangi günü tayin eciiyorsunuz? 
- Yarın değil öbür günü. 
- Saat? 
- Adet olduğu üzere akşa-

mın onu. 
- Kararlc:ş.dı değil mi? Efen

dimiz. 
- Evet, tamamiyle ... 
- Kralın emri ve vadi olarak 

mı ? 
- Asalet emri ve vadi. 
Kontes c1ini uzatarak : 
- Elinizi veriniz. <lccli. 
Kralın uzattıgı eli kontes bü-

yük bir hürmetle sıktı. 
Bu sabah kralın neşesinden 

bütün Lüsin sarayı hisse alıyor
tdu. Çoktcnberi müsaade etmeğe 
karar vermiş olduğu bir şeye 

bugün müsaade etmiş, fakat di· 
ğer bir noktada kazanmıştı. 

·----·.-ı Ankara caddesind 

Kiralık kat 
ve odalar 

Ankara caddesinin en ll 
noktasında, Orhanbcy h 
kat ve oda olarak kiralık ) 

ra.-aat. 
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