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41rı1anva 
harbi 

•• rucu etrııekdense 
a ı rıı ı ş' 

•• goze 
Berlin nazi makamları böyle söyliyorlar 

A o ff1l c§l liil © lr dl lb!I ~ lb!I 
Slovakyayı işgal ederek Leh hududu cıvannda 

M~v~ü ©.10dln 
ıoo Bin kişilik Slovak ordusu 

Almanya 
Almanyada 

Yeni ihtıyatlar silah 
~ .. liıı al~ına çağırıldı 

b k' fıyatlara bakmaksızın 
ll,,'. ır ve kauçuk alJyor 

.. tıs 2 
:t.a~liıı; . O - Fra~.sız siyasi 
1 ~tlcrc rı, Almanyadan gelen ha. 
~~ bakarak, siyasi vclziyttin 
hı. gergin) t' ~. f ·ı . ~. 
"'-'ttı'· e§ ıgı ve ccı eştıgı 

Uııc \!'arıyorlar. 
~ (Dcuamı 4 iincüde) 

tansız - Alman 
b~• •t"fıı..l ı ı nrbı 
lJır h§dise 

l~j o · ı d u 
lı~ı: 1rnan askeri · ·yanhş
• acr~ hududu geçmişler 
11tilı~ 11

• 19 (A.A.) - Alman 

verildi • 
emrıne 

~~~at ajansı, Leidigcn civa- ALMANYANIN LEHISTANDAN ISTEDlôl ARAZiYi GÖSTEREN HARiTA ..• 
~.tc~,:ansız huduidu"'ı yanlışlık. Almanyanın istediği nııntakalar haritada mail çizgilerle gösterilmiştir. Berlin hükumeti böyle 
<.i ~li Ü A~nıan ordusuna mensup ce eski Alınan imparatorluğu 1rndutlarını istediğini açığa vurmakta, Danzig ve Leh koridorundan 
~.. c bır F .. "k .. .. b k L h' k& 
11, :11~ b' ransız ıu:nru çusu aş a e ıstana ait şar ı Pru$yayı ve Leh Silezyasını talep etmektedir. Haritada Slovakya Almatı· 
"lı:d. ır ha.düse vukubulduğa- ya dahilinde gösterilmiştir. Clin kü resmi bir ilhak olmamakla beraber bu gCıya müstakil devlet bu 

ırrncktedir. gi.in Alman ordusunun işgali altındadır. 

• 

ofyada nasıl çalındı ?1 

~ornen erkanıharp yüzbaşısını ölüme 
sürükliyen ,hırsızhk hadisesinin 

r ~de, ll tafsilatı öğrenildi 
da buı~tnanyaya ait siyasi ev· Romanya ile Bulgaristan arn· j Bükreşten Sofyaya gelmişti. 24 
1'11 t\lılldı~n bir çantanın Sofya· sında esasen gergin olan siyasi saat Sofyada kalan Rumen ktıri· 
cıı.:~ıtla . nı Ve bu çantanın çn· münascbatı bir derece daha bulan yesi buradan Belgrada gidecekti. 
~e ~onı lhtnali yüzünden sebeb dıracnğından korkulan siyasi ( Det1amı 4 .;..,,. ... "" ı 
\j~'i ~~~~lı siyasi kuriyenin hırsızlık hadisesi çarşamba günll 
~r il bi~rl~r?ü~nü Anadolu 5ğledcn sonra ·saat yedi il~ do· 
lfı..ıtıl'~arı ~mı§ti. Bu hususta kuz arasında Sofyanın ortaı:nnda 

att da geıeıı mütemmim ma· oldu. 
kaydediyoruz: Bu hırsızlık neticesinde Ru· 

Bugünkü sağanak 
' < • 4/lVNJrOl"flV 

IP.S4lll ' • • 

Hava ta~rruZu 
denemesi 

1 ekrar· edilecek 
Görülen ufak tefek kusurların düzeltilmesi için 

iki tebliğle halk 
ikaz ediliyor 

Tafsilatını diln yazdığnnız hava 
tecrübe taarruzundan sonra görü -
len ufak tefek bıızı noksanlar üze 
rlne vilayet ve hava kumandanlığı 
halkı bu noktalar üzerinde tenvir 
etmek için birer tebliğ neşretmiş -
!erdir. 

Hava taarruzu tecrübeleri için 

evvelce neşredilen tamime gö~, 

15 ağustosta başlıyacak mUddetten 
ikincl bir ilana kadar her gün bir 
hava taarruzu tecrübesi yapılmasI 
miıhtemeldir. 

HcnUz ikinci iltın neşredilerek te~ 
rlibe müddetinin bittiği bildirilme "" 

(Devamı -4 1cıidc) 

Bakırköyle Yeşilköy arasındaki 

MEMNU MINTAKADA FOTOGRAF 
MAKiNASI .TAŞIYAN iKi 

YABANCI YAKALAND·I 
Bir fabrika civarında görülen bu ecnebiler 

memnu mıntakaya yanhşlıkla 
girdiklerini iddia ediyorlar 

Yeşilköy ile BakTrköy arasındaki mıştır. • 
memnu mm takada iki ecnebi yaka Suçlular, memnu mm takaya yan. 
lanmıştır. lışlıkla girdiklerini iddia etmişler .. 

Hadise şöyle olmu§tur: dir. İkisi de evrnk;lc birlikte adli-
Bir mUddct evvel bu iki ecnebinin yeye verilmiştir. 

memnu mmtakada bir fabrika cl - Suçlulardan birinin cebinde bulu
varında dolaşmakta oldukları görül nan kilçük bir fotoğraf makinesini 
milş ve zabıtaya haber verilmiştir. ne mnksntla kullandığı ar~tırılıyor • 

!şe clkoyan Bakırköy zabıta me- Tahkikat yakında tamamlanacak 
murları bu iki §ilpheli yabancı vo mevkuf buhınnn iki ccneb; 
ndamı yakalayarak sorgu nltına al- suçlunun muhakemelerine başla.na
mış ve Uzcrlerinde araşbrma yap - caktır. 

Q ..,~ men erkanı harbiye zabitıcrind<:n 

Beyoğlu - lstanbul 
tramvayları bir 

müddet işleyemedi """' """" lJfl'lhu · · · ve Rumen hariciye nezareti ku· in.. .. rretsımız • riyelcrinden 35 yaşlannda yi.iz· Son günlerde biraz scrtle§miş o-onunun yarın başı Paulitsu öldü. lnn hnvnlnr bu sabnh şthrimize n-
Şeh • • Yüzbaşı Paulitsu salı günii (Devamı 4 üncüde) 

ı r~hliz~ gelme- ı ~-.f ....... ~-~---~-.-. -~-A_.-.. -~-~-.-._-_-..... ---
ı~·erı bekleniyor : · Maceradan 1 900 : ~ 

1 sonra tekrar j ~1 Bu, pek yakında başlayacağımız fevkalade enteresan H tefri· 
rakyaya ~ kamızın adıdır. Memleketin çok tanınmış bir ferdi, Haber okuyu 

9eçec ki .. cLılarınn lıntırnlarını nıılatacaktı.r. Yarın dnhn fazln tafsilat ve· 
. . e er i . receğiz. t 
(l azısı 4 ı'bıcüde) ,......,. •-"' '"' 'vv• ., • .,,.,.,,. v~·.1" • ' 

maceraya ... 

Trakya manevra sahasında 11 arekatı gösterir harita .. :r,r azısı '4 i"incüt!cJ, 
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VAKlT 
Sadri Ertem bugünkü başmaka

lesinde Mısır ordusu topçu kuman. 
danı H ü a n ü Ezzeydi P.ı. 
sanın riyaseti altında bulunan he
yetin Türkiyeyi ziyaretinin Türk. 
Mıaır dosluğunun canlı bir teza
hürU olduğunu söylemekte Mmr 
ile Cumhuriyet Türkiyesi arasın
da silcih saflarına kadar nüfus e
den hayat telakkisi ve dünya görü 
şil ' birliği bir yeni tarih safhası
nın belli başlr alametlerinlde biri 
sayılsa yeridir demektedir. Sadri 
Ertem T.ürk, Mısır orduları ara • 
sındaki bu yakınlığın iki milletin 
dünyaya ayni zaviyeden bakmı§ 

olmalarından ileri geldiğini söyli. 
•·erek diyor ki: 

''Mıs1r hükCimeti ile Cumhuri
\-Ct Türkiye::i öbür Müslüman 
devletlerle olduğu gibi tarihinin 
hi~ bir fasl:ıi:ia bu kadar can.dan 
ve samimt bir ali.ika ile bağlanma
mıştır. 

Dün niçin s.ımimi değildik, Bu. 
gün niçin C'n yakın bir dostluk ra
l:ıtası ile bağlıyız?. 

Çünkü dün, bizler mistilc ve ha
yali b!r politikanın körü körüne 
mooafaacm i:iik. Dün derken lfi.
yık olmadığımız devirlerin siyasi 
faaliyetinden bahsetmek istiyo. 
rum." O zamanlar da yalnız bir ta. 
kım vehimler ve cehalet milletle
ri biribirinden ayırırdı. Çünkü ce
halet milletlerin birer ayn realite 
olduğunu inkar ettirir, milleti 
kırdmr. Vehimlerden ibaret olan 
hilafet makamı ve politikası ise 
hakikatlere karşı dalaletleri bir 
vasita ·olarak kullanır ve batılı 
hakim kılmak isterdi. 

TAN ... _ 
a • 

Bugün Akagündüz başmakale. 

sinıd~ Mihver devletlerinin, İslam .. 
dünyasını kendilerine boyun eğ. 
dirmek" i~in sarf ettikleri gayretin 
bo~ıd1ğunu, değil diplomasinin, 
fakat şiir ve ha.yal dünyasının şah
eserlenni yaratan Şekspir, Göte 

.. l!llll'l • ıP: ':. ' .. 
ve Dantenın b1le bU hayale !kapıl-

. ,,..~ ... .. ' .. 
madıklarını söylemekte ve demek. 
tedir ki: r " 

YENlSABAH 
Hüseyin ahit Yalçın, İtalyan gr 

zetelerinde Mihver devletlerinin 
kuvvet, kudret ve :ızametlerinder 
bahseden yazılar sıkanhrsa, bu 
gazetelerin bembeyaz çıkması icap 
edeceğini, onların böyle kendi 
kuvvetlerinden bahsetmelerinin 
elbette bir sebebi olacagını, bunun 
da korkudan tevellüt eden bir hal 
olduğunu kaydettikten ve Lehis. 
tanı kuvvetle zaptetmenin imkanı 
olmadığını anladıktan sonra onu 
şimdi gazete makaleleriyle zapta 
kalkıştıklarını söylemekte, fakat 
bu sillihın nedereceyc kadar müs
mir olacağını bilemediğini işaret 

etmektedir. 
Hüseyin Cahid Yalçın, Lehis· 

tanı vatanperver ve kahraman 
bir milletin vücuda getirdiğini 

onların Çekler gibi, silaha müra. 
caat etmeksizin vatanlarını tesli
me· yanaşmıyac:ıklarını böyle bir 
harekette de Mihverin yaya kala. 
cağını söylemektcı:lir. 

Sıhhat Vekili 
Trabzona gitti 

Samsun, 19 (A.A.) - Dünden· 
beri şehrimizde bulunan sihhat 
ve içtimai muavenet vekili doktor 
Hulfısi Alataş, bu sabah şehri· 

mizdeki sıhhi müesseseleri geze· 
rek tetkikatta bulunmuş ve b:ı· 

günkü vapurla Trabzona hareket 
etmiştir. 

~ 

Macar askeri 
ataşesi değiştı 

Macar sefareti askeri ataşesi 

kolonel Bays orduda bir vazifeye 
tayini dolayısiyle değiştirilmiştir. 

Yeni askeri ata§e Yarbay Al:lay 
bu sabahki semplon ekspresiyle 
şehrimize gelmiştir. Yarbay Aday, 
ordumuzun Edirncde yapacağı bU. 

yük geçit resminde hazır bulun -
duldan sonra Ankaraya gidecek. 
tir. 

KAzım Özalp 
Trakyadan geldi 

Mesele ıudur: Mihver, başka Trakyadaki ordumuzun mancna -
milletlere, baıka dinlere, başka lnrmı yakıFıdan takip eden asker 
vatanlara mensup elan milyonlar. mebuslardan sabık Milli Müdafaa 
ca insana suikast yapmaktadır. Veldli Kazon Özalp, bu sabahki kon 
Son zamanla~da bu suikast art- vansiyoncl trenile şehrimize gel
mıştır. Böyle muazzam bir hare. miştir. 
ket o nisbetle altın para ister .. ,-----------------------

Mihver bunu nereden buluyor? 
Kendi memleketlerinin azami de. 
rcceye varan darlıklarını biraz ol. 
sun hafifletmiyen bu adamlar, de
mek oluyor ki, lbir takım hayati 
vaatlarla kendi halklarını soyup, 
f:Oğana seviriyorlar; SOt\ fenikle-,. 
rine ve son liretlerine kadar. 

Vebaya, Koleraya, tifüse karşı 

gelen insanlık buna bir ~erum bu. 
lamıyacak mı?.,. 

CUMHURiYET 
Yunus .Nadi bugün, Milli Şefi.. 

miz ismet lnönünün Edirneyc şe
ref ver.dikleri sırada: 

"- Bütün memleket Edirnenin 
refah;""ve terakkiaile yakınl:Jan ala-_ .. 
kadardır.,, diyerek Türk milleti. 
nin hislerine ve fikirlerine tercü • 

• 
nıan olduğunu söylemekte ve de. 
ınelitcdir ki: 

"Bir kaç a.sırdanberi inhitat ve 
tedenni yamacında yuvarlanan im 
paratorlugun geçirdiği son dağda
ğalar.:l:n en ziyakie müteessir olan 
büyük şehirlerimizden biri Edime 
oldu. 

lmp::ratı:>rluk tarihi ömrünii 
yaşayıp l-itirmit olahilirdi. Fakat 
onun tasfiy:sinden elbette o impa. ... 
ratorluğu kurup ıw.ıkadder ha. 

Orta mektep 
muallimliği 

lstanbuldan imtihanı 
kimlerin kazandığı 

anlaşıldı 
Gazi Terbiye EnstitüsUnde mev 

cut olan B kursu lftğ\'edilmi§tir. 
Hu kurs orta okullara öğretmen 
yetiştirmekteydi. Bu yıl orta o _ 
kul öğretmeni olmak üzere vila -
yetlerde açılan yazılı imithanla • 
ra girenlerin evr:ıkı vekalet ta -
rafından tetkik edilmiştir. Kaza
nanların adları diln vilayet kül • 
tür direktörlükler!ne bildirilmiş. 
tir. Yazılı imtihanda muvaffak 
olanlar: ı ayrıca Ankarada bir de 
§Üahi imtihan geçireceklerdir. 
Gazi Enstitüsüne talebe olarak 
girmek isteyenler için bir şifahi 
imtihan ihdas edilmiştir. 

Orta okul öğretmeni olmak ü -
zere eehrimizdeıı yazılı imtihana 
giriptc kazanan ilkokul öğretmen 
leri şunlardır: 

İstanbul 33 üncü okuldan Ni -
met Göktaş, İstanbul 47 den Sel
ma Çelim, İstanbul 4 7 den Le _ 
man Göksel, İstanbul 48 den Kad 
riye, Kadıköy 8 den Sevinç Ba _ 
şak, Kadıköy S den Meıımune 
Özkal, İstanbul 61 den Sıt!u Dinç 
Üsküdar Reşadiye köyünden Naz 
mi Türel, Kartal Pendikten tıyas 
Akman, İstanbul 61 den Fazilet 
Arkan, Kartal Pe .• dikten bzettin 
Bora, İstanbul 2:::! den Sadiyedir. 

H A B E n - Akşam Postası 
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pazartesi akşamı rznıirpalast:ı btiyük bir ziyafet verecektir. 
diye, işçileri dün gece sabaha kadar çalıştırılarak bütün sah• 
nıunıi bir temizlik yaptırnıışt!r. Milli Şef lnönünün bir büstO 
gece Kültürparktaki inkılap meydanına konulmuştur. 

1939 lzmir ento~n:ı."yonal fuarı bugün ticaret \'ekili C~zıni Er 
çinin bir nutku ile nçılınaktadır. Bu ınerasimds bulunmak üzere 
Yunan büyük elçisi ekspresle, Fransız, Yugoslavya, Polonya ve I· 
talya elçileri de tayyare ile diınakşaın lznıire vasıl olmuşlardır. 

~ansız büyük elçisi Masigli Fransız paviyonunun açılması şerefine 
------------------------------------------------------------~---

~~~ 
:..... J ... .. - •. "" ' . - .... . ·.. - " • . ·"' ... :~ •.• • • 

Şilep ı· ıom uz Beynelmilel hakem mahkeme 
takviye edilecek sinde azalığımız teklif edilec 
Yeni veya az kullanılmış birçok La hey elçimiz bu sabahki ekspresi i 
şilep allnmasına karar verildi Holandadan şehrimize geldi 
Şehrimizde bulunan Münakale 

Vekili Ali Çetinkaya Türk şilep -
çiliği ile alakadaı olmağa başla
mıştır. BugUn mr..;alesef mcmlc • 
kctimiz şilcpçilikte çok geri bu. 
lunmaktadır. Halbuki komşumuz 
Yunanistan dünyada dördüncU 
dereceyi haizdir. 
Hususi teşekküller ve eUerde çok 

çabuk ilerliyemiyeceği anlaşılan 
§ilcpçiliğimizin bir an evvel tc -
rakkisi için Münakale Vekaleti -
nin idaresinde bulunan ''Sosyete 
şilep., teşkilatının daha genişle. 
tilmesi, A\Tupadan yeni ve az 
kullanılmış birçok şilepler alın • 

ması kararlaşmıştır. Bu hususta Lahey elçimiz Cevat Hüsnü bu ıçin namzet göstermek uzere 
Meclis açıldıktan sonra tahsisat sabalıkl Semplon ekspresilc t;ehri - !etler Cemiyetine bir teklif ).,f 
istenecektir. Yakında butUn ih • mize gelmiştir. ması ihtimali var<lır. Bu bil 

racat maddelerimizi kendi vapur- ı Cevat HüsnU, kendisile görUııen ! fazla malümatım yoktur.,, 
larımızla A\'t'Upaya nakle mu • bir muharririmize şunları söylemiş. ! Değerli diplomatımız, yakıll 11 
vaffak olabileceğimiz ümit edil· tir: 1 harp ihtimalleri hakkındaki sııv 
mektedir. - Çocuklarımı tedavi ettirmek i re şöyle cevap vermiştir: 

Bu takdirde bütün encebi kum üzere mezuniyetle geldim. Burada - Bu defa Avrupadan ı' 
panyalara vermeğe mecbur oldu. birkaç gün kaldıktan sonra Anka - ken, geçtiğim yerlerde bir fc'.., 
ğumuz milyonlarca liramız mem· raya giderek hükumetle temastn bu lfıdelik görmedim. Maamafih 
lekctte kalmış olacaktır. Junacağım ve bir haftaya kadar olup olmıyacağını bilmlyonııll• f' 

Bundan başka şilep adedi faz - Lfıhcyc döneceğim. nu kestirmek imklmsız olduğıı 
lalaştıkça dahili hatlarda da hay Holanda ile münasebetlerimiz nor naatindeyim.,, 
van, yük \'e e§ya şileplerle nakil mal bir halde devam etmektedir. 
edilecek; yolcu vapurlanr.a yük Aramızda hiçbir ihtilfıf yoktur. 
alınmıyacaktır. lki memleketin dostluğu günden gil 'z m i r den 

--------------------------------------- ne kmrveUcnlyor . 
kaça 

cn~ult Maarif Vekili 
Maarif matbaasında 

l:Jn1an..lah1o"'" Ta,...ı,. ""';t1At;.·"' n"lı-

Se\•iyorla,r ve büyilktcrimlzl dalına .... 
saygı ile yad ediyorlar. · Müteferrıka merkez:ltl 

hırsızhk yaptı 

işcilerin sıhhi vaziyetleriyle de 
alakadar olarak emirler verdi 

Gerek ebedi şefimiz Atatlirk, ge
:-ek milli şefimiz cuınhurreisimiz İs
met İnönü bu memlekette. çok iyi 
tanınmı§ ve yaptıklan bUyUk işler 

takdirlerle kar§ılanmıştır. 
Elçi sıfatile Holandada yaptığım 

bütün temruılarda daima kolaylık 

ve doolluk gördüm. Hakkımızdaki 
dostluk tezahürlerine yalnı& rcsml 
müesseselerde değil, Holandanm 
her tarafında şahit oldum. Bu mcm 
lcket halkının bütün dilnyaca tak 

1zmirde Karşıyalea tat8fl' 
rmda oturan 13 yaşlarında~ 
2ti adında bir çocuk 1 O .!t 
kadar evvel lzmirden kaÇJ~ 
!:mraya gelerek ötede be 

l\ıfaarif Vekili Hasan Ali Yü- lıkları gözden geçirmi!l. miidii-
cel clün Maarif Matbaa· re bu hususta direktif vermiş. 
smı teftiş etmiştir. Son zaman
larda çıkan bir kanunla doğ

rudan doğruya maarife ait ba
sım işlerini yapmak üzere ismi 
ve çalışma tarzı değiştirilen 
Devlet Matbaası modem ma
kinelerle takviye edilmiştir. 

Vekil burada basılmakta o
lan mektep kita!llarını tetkik 
etmiş, maliyet fiyatları ve ba. 
sın bakımından temizlikleri 
hakkında Matbaa müdürü Na
ilden izahat almıştır. 

Vekil, tertip ve tashih kurs
ları için yapılmakta olan hazır-

lir. 
Matbaada çalı,an miirettip 

\•e diğer işçilerle görü§müş, onla· 
rın izah ve dileklerini dinlemiştir. 

Bilhassa sıhhat mevzuunda 
durmuş, yaşlıbrd..ı di~lcri fazla 
bo.:uk işçilerin d:şc;i mektebin
de tedavileri içir.. Tıp fakiiJtesi 
dekc:.nı Doktor Kemale icabe
den kolaylığın gösterilmesini 
bildirmiştir. 

Ayrıca müessese mensupla
nnın sigortalan ve kaza yalıJt 

ölüm halinde kendilerine yardım 

için bir proje hazırlanacaktır. 

Ticaret odaları kongresi 1 Yeni mahkeme;er Tapu 
Eylülde toplanacak dairesinde çalışacak 

Gelecek ay sonuna doğru An - Adliye müsteşan Selim Nafiz 
karada toplanacak ticaret odala
rı kongresi için bütün hazırlıklar 
tamamlanmak üzeredir. 

ile müddeiumumi Hikmet Onat 
dün tapu dairesine gide· 

rek adliyeye tahsis edilecek kıs-

mı gezmişlerdir. 

Tatilden sonra açılacak yeni 

dir edilen ahlak ve nezaketini bu 
münasebetle çok derin bir memnu
niyetle ifad() etmek isterim. Böyle 
bir muhitle mt'mlckctimin mUmcssi
li olarak vnzüe ifa <'ttiğim için 
ne kadar sevinç duyduğumu takdir 
edersiniz. 

1 İki memleketin ticari münasebet. 
leri, kllring anlaşması hUkümleri 
dahilinde cereyan ediyor. 

Holandaya ticaretimiz senC'dC bir 
buçuk milyon lira kadardır. Bunun 
artması, Holnndanın mahaullcıimi -
ıe kar§ı gösterecC>ği fazla alakaya 
bağlıdır. 

Çok hararetli sulh taraftarı olan 
bu memlekette vaziyet sakindir. 
Herkes işi glicile meşguldür. Uı.
heyde beynelmilel bir sulh ve adalet 
divanı mevcut olduğu ma!İlmdur. 
Umumi harpten sonra bunun ehem
miyeti azalmış ve aynca bir bey -
nelmilel adalet hakem mahkemesi 
kurulmuııtur. 

Kongre ile dahili ve harici teş
kilatımızda bazı değişiklikler o • 
iacağı, bazı ticaret borsalarının 
lağvedileceği, bi:hassa birçok 
mıntakalarda. sanayi odaları teş. 
kil edileceği söylenmektedir. Sa
nayi odaları sanayicilerin dert· 
lerilc meşgul olacak ve onhı.

rın hükümetle terr.asmı temin e-

mahkemelerin çalışacağı kat ta- Muahedeler mucibince, devletler 

decektir. Bu sebepten bu teşki. 

lata çok ehemmiyet verilmekte-
dir. 

mir eclilmeğe ve mahkemelere arasında çıkan ihtilaflar bu teşek. 
mahsus kürsüler yapılmağa ba~- küle havale ediliyor. 

lanmı§tır. 

Tonttoın amca 
©'lokttoır 

Beynelmilel bal:em mnhkemcsl a 
zalan Milletler Ccmi~etl tarafın

dan intihap edilir. 
Türkiye namına da beynelmilel 

mahkemede bir nza bulundurulması 

folaşmağa başlamıştır. .~ 
Çocuğun ailesi polise '? 

mat verdiklerinden şehr,V 
zabıtasınca evvelki gün 1J # 
'anmış, dün hareket edece1' il' 
purla gönderilmek üzere ıJ1 
teferrikada alakonulmuşt1l~ 

Necati müteferrikada ~'dl 
diği gece, Rizeli Ayşe is~ 
hir genç kızın bir çift e .. 11 
k iipesini çalmış ve ertesi g&J fi" 
kaçarak rarşıdaki bir ku)'ıl 
cuya 20 liraya satmıştır. ti 

Necati küpeleri sattık~ 
sonra elindeki para-:lan anf1 ~f 
ne hediye götürmek üzere JıK 
çift yalancı küpe almış ..,e fel' 
bir şey olmamı§ gibi miite#.;. 
rikaya gitmiştir. Fakat A ti 
nin şikayeti üzerine yapılaP µ: 
kikatta küpeleri Necatini~ ç~ 
ğı anlaşılmış, hakkında ~ır t3 
bıt tutularnk adliyeye teslıp1 
miştir. ___/ 

Sarhoşlukla arkadat1'
1 

yaraladı 
"1''' 

Tavuk pazarında Arrıji;f. 
hanında terlikçilik yapan ~ 
:le Mehmet birkaç gec~ e I 
rakı içmişler, sonra kavi' 
nişlerdir. rf 

Kavgada Hayri bıçağıP~ 
kerek Mehmedi birkaç Y 
~en yaralamıştır. . fi 

Hayri dün adliyeye ~es}~"' 
dilmiştir. Suçlu, mücldeııl 
milikte verdiği ifadesinde: ~e 

.. - Çok sarhoıtofl1· ~ 
kavgayı ve ne de yaraladı~oJ 
biliyorum. Her şey ,.rb &Jf 

.. .. d b0 l . k 01111 yuzun en ı ımyere 

~'1r., demiştir. ~~· 

yat~ı yaşatan milli bir Türklük 
c·kmaiı Fi, ve i~te bu milli Türk
l .ıgün Avrupada dört elJe yapış
• "{r yc:::'l"ri:ı birincisi ve başı E. 
l':-ne oldu. Bu !daima böyle o. 

1 caktır. E:ilme Türklüğün Av-
' r J.ra kıtasında baş tacıdır. 

SöuU imtihanlar 21 eylüide An f 
karada yapılacaktır. 

Hayr: dördiincü sor~ıl ,;il 
kimli? i tnrafınc!ım tcvkıf 
miştir. 
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A tt i 1 a 
Semanın buyrugnu yerine getirdik 

Attila bir gece sıçrayarak 
<lwata daiı: uyandı; "Semanın buyruğunu 
l ald ı k, sefere ! .. diye bağırdı 
ı ızceye çevrilen Hün Türklerinin kahraman ha. her şeyi, her şeyi varıdı. Tek bir 

h kanı yapılan §ikayetlerle dert ve tabirle, Avrupanın bundan bir 
ıkaye kederinden oturamaz bir hale gel- asır evvelki medeniyeti tam ma-

mişti. Uykusunda ·bile rüyası, nasiyle bunların arasında cari idi. 
S'l'l A.l) M. Tul'han Tan an· Türk halkı ile eğlenmek cür'etini Medeni kanunlara sahip bulunan 
atıy .. t ı · tedı'p oluyordu bu u"lkede, adalet son haddine var· 
b

. or, ona da okuyucu· gos eren en . 
ili y C Bir gece, sıçrayarak uyanmış: mıştı. Kanunun karşısın:fa, baka. 

lleid · .azmış: olin Nor· (*) b ğ ı nın bile ehemmiyeti yoktu. Kanu. Jllll lb ıs?1ınde bir İngiliz, - Semanın uyru unu a • 
· h· nürrefi;t Ahmet Nud· dık, sefere .. 
<>k tkayesini arabca bir ki· Diye bağırmıştı. 

nu temsil o:ien "ihtiyarlar meclis, i, 
isterse bir hakanı tutar, atar, o
nun yerine bir diğerini koyardı. t:llı~ıs, beğenmi~, !ngilız· Semanın sakini Gök Tanrı ona ipek 

llal !'cUrrıe cdıp Amerikan elbiseler içinde görünmüş ,ipeği 
lııec'rtndan hırine gönder· tutarak ona göstcı·m\şti .. Yanında. kemmcl darülfünunları mevcuttu. 
·~ h'lltua da bunu: "Tür~ kiler rüyayı tabir ediyorlar, Gök Bu darülfünunlarda doktorlar, 

Mabetlere merbut büyük, mü· 

· ııca,,,el · d d' T · eg~ 'ın ı'ntı'kamını almak hususi dersler görerek yetiştirilir. ~. ).ı ~,J erın en,, ıye ncş- anrının ıp 

11 lb.ege.r o hikaye, me~hur istediğini söylüyorlardı. di. · 
ll'ıı Uharnri Boccacio'dan Hemen civar Türk krallıklarına Sanayi ustalarım, yani mühen. 
b 5; nıecmuanın okuyu· buyruklar gönderilmiş, serpanm dislerini, bu yüksek mektepler ye-
Unu f . . . . .. d' 

Ua .. arkedınce hemen emirleri bildirilmıştı. tıştırır ı. 
' l~ lll~dürüne bildirmişler Ordu yola çık;ır çıkmaz, güzer. işte Attila bu medeni yuvanın 
a d:~ın Türk klassik edebi- gahta o-rdulariyle bekliyen ha- ortasında ıdoğmuş, bu medeni ha -
bııa ~ıl, İtalyan klassik ede· kanlar kendisine iltihak ediyorlar. yat i~inde büyümüş, yetişmiş, bir 
iı.l'tt~~ Olduğu anlaşılmış. Türk ordusu bÜyütlükçe büyü. - insandı . Or.dusu efradı da, ayni 

tQlıe .1
k .Ahmet Nuri'nin yor, her gün yeni, zinde kuvvet. medeni toprakların evUtları idi. 

~:ıni severdim ama hi!:ıi· leri, arasına sokuyordu. Şu halde Attilanın ordusuna 
lin~tnı da bilmezdim. Ko· Attilanm amcasının kumandası al- "vahşi göçebe sürüsü., demek na. 

, fak fransızcadan adapte e· tında bulunan bu ordu, bir ! apul- sıl mümkün olabilir? • 
1\. at bu işi çok iyi yapar· cu alayı değildi. Bilakis o zaman Nitekim ordusunun sahip bu_ 
\1. 'da oldukça bayağı bi· dünyanın en medeni, en yüksek lunduğu esliha mükemmeliyeti, 
~' I\' olan Ceza kan un u'rıu sanayii ne sahip bi'r yurdun ordu. bilhassa or.dudaki yüksek süvari 
tııııı.~Yna.na'yı adeta birer lıı su idi • teşkilatı, garbin büyük orduları
•· 'ın ~aline yükseltmişti. Bu zamanda Türk medeniyet i, nı kolayca mahv ve perişan edi· 
\ St~ b~r Piyesinden adapte alemşümul bir şöhrete sahipti. vermişti. Çünkü onun ne teşkila. 
., .. , •ıınc·ı h• 1A H' · "k k d l'h h · ~ '" " n a oynanır: ıs· Musikisiyle tiyatr::>sıle, yu sc tına, ne e es ı asına va şı garp ., b "• :ı,u• .• v ' b . ~tün ....... "' ... 4

"'
1"''o::· .... sanayııyic Çını eslıyor, yetmış. Sahıp degıldı. 

h4' ı. de zevkle SC)Tcdııc· seksen kişiden mür:kkep · orke:s- Bu adamlar gidecekleri yere ne ~ "'Olkıcd'd• 
Utı-efı'k 1 ır. tralarını Çin saraylarına hediye o- gibi bir gaye ile gittiklerini bili. 

.Ah t N ., • h' 
b .. ati Va . me urı nın. ~r }arak gönderiyoıı:fu. yorlar, hedeflerinin ne olduğunu 
1
%Jc ~ı. edaptc etmeı< ı· Cin bilmediği ilicların reçete- ı. ek iyi takdir ediyorlardı. 

'°Odıi11~ ~zcl eserlerden ziya- terini ' Türkir.tanda~ getirterek ''Sema onlara, hilekarları tedip 
• L.. rı tercih ederdi· Nur ' · 

ı. °'!lıı.... ' öv reniyor<lu. -.ı ... 1'"'ll, Dok · g etmeği emretmişti.., 

Bu orou, bu mukaddes emri ye-~""'ıı lcoın d' uzuncu, v.s. gı- Bunların tabipleri o kadar faz. 
'ilıe L c ılere emek sarfe- . h . · · k' .. 

lr.l"i. 11;}a. .. ·k . . la bır me arete sa.~ıptı ı, goz. rine getirmek vazifesi ile •mükel-
··~ıt ..... ı ınuharrırlenn e· . . · 

1 
b 

.\L acıapt . .. dekı perdelen bıle alıyor ar, ey- lefti, Bu gaye ile yola koyulc;lu .. 
'lllı t e ctseydı bugu:ı . • . d k' k dl . 1 k B . . . d k' b" .. da e Vcf'k p , nın ıçın e ı ur arı top ayara u gaye ıçın cıvarın ~ ı utun 
ll!ıı ı aşanınadıya- h ı .. d' l d h k ı k .d'. . . ?-; , abilird· lb .. f'J- Ah asta arı ıyı e ıyor ar ı. a an ar en ısıne sevme sevme 
ııli b ı. nurrc ı ı A .. .. .. d ·ı 'h k d' d . Unu , b'l k _ !tın, gumuş s;mayıı son ere- ı tı a c ıyor u. 

~ı.: baltın B ) ap.a 'dı ece !da cede ilerlemişti. Bunl:lan bir asır Bunun en büyük delili, Attila 
"t~e • occacıo an a ı- . . r· · 
C~tı.. ~aban 1 d d'kk 

1
sonra, meşhur bir Bızans se ırı ordusunun Türk topraklarından •oet cı arın a ı . a- d d .. . . . A 

~ lkıiıı takd' . . k (Tuman) hanının ça mn a gor. geçerken, tcdıp ıçin sılaha sarıl • 
~ aı..... • · ırını azaıı- 1 ~ .. .. 1 ·ı b. • • tA "Ça~·a orad d . .,. dügü altın, gumuş eşya ara, cam maması ı e sa ıttır. •l'cu" • an a mgııız· 
~ llle edil · K k . , sanayiine hayetler için.de bakmış. Bu gaye ile yürüyen ordu, Ro. .ı ıo h' mış. e şı .ıep . . . 
·•ıı lkay"'le · · d t t bunlara benzeyenlerının Bızansta malıların karşısına ~eldiği zaman, ··· " rını a ap e c · 
ıı- b~ı. bulunmadığını söylemişti. Attila ellerini kaldırmış: 

~ b ~i" O A b.. "k T" k ' ~~ .JC veya komedi mcv- rta syanm uyu ur şe. - Semanın buyruğunu yerıne 
~h .. a bir dild 1 ' d' hirlerinde, demirden makinelerle getirdik .. sözünü bunun için söy-"''en b' en a ınmış ı· . . . . . 
· ~l~. ır intihal eseri sayıl_ ı:an~yı eşyası ı~al ecl:lıyordu. Her lemişti. 
~ 1

klerin en büyükleri şehır bu sanayıhanelerle doluy- Romadan aldığı intikam da pek 
~İııc•i:açınrnamışlardır. La du. ş;.ddetli olmuştu .. Geçtiği yerler-

1~~İo•cı Corıtes et Nouvelle>'i, Zevk, safa ,eğlence son ha:ldini de hatta muhariplere karşı son 
~ an,, • - bulmuc::'ıı Tac::ken'' ~emerkand derece adı'} davranan AttilaA •. Ro. ~ 'iıııttı. ve ~ııger muharri.- .;' . " "'· .. ' 

'll ~Occ ~ıs hıkayelerdir; bil· Khotan gibi şehirler, barlarla, sirk 
1 tılttdacıo, hikay~lerini ken· lerle doluydu. Bunların şarabı, 

tı•ı Ururrrıus ı A 'k Çinlilerin tatı,adıgv ı, bilır.edıt::;;i bir • ~ .. 'llrı ,. ... merı ar. 
~ D~ Çıktı~ birinde bir Tiirk lezzete 

1 
sahipti. ' 

&eallı 1gtna sevinelim! bu· Artistler hile de:ecel~:~ zy:ıl-
~~ a ~etlerorı·dan alınmış ol· mı~tı. Met.rdlerde iyi bir ter!ıiye 

manın karşısında, bu adaleti gös. 
teremezdi. Çünkü hilekar bir halk 
onu, halkını, ceddini aldatmıştı . 
Acaba Attilci bu intikamı nasıl al-
dı? , (Arkası var) 

Rıza ÇAVDARLI 
t; ll\~e~· etrniyelim... ile yetiştirtırr-;: muganniyelerin a. 

1~t'tıJc .\. ıze iyi bir ders veri· yaklarına hakanlar giderek ken. (•) Türkler tek bir Allaha ina-
a~atı~~Palılar bizimle ve dilerini ziyaret ederlerdi. nırlar, onu semaya oturtur lar, ıe-

b:ı.ı_ a az eok alakadar ol Spor klüpleri, tıenezzüh klüpleri ' mayı onunla bir hesap ederlerdi. ti ~ ... rn -
.. ,_ bi .ı.. l§laraır Herkes be· 
ıı'I! \IU~ü • 
la ttllıeYi 11 ~ez, intihali, a-

~~ I' "al'tfu. buyuk bir ayıp sa- lstanbul sevinsin!.. 
1 

Türk san'at ve fikir hayatı 
üzerinde taslaklar 
Yazan· Necip Fazıl KISAKÜREK 

_ .( _ şayan Türk cemiyetinin altına, bü-
n t ' Ytl K ll.\.RP VE IlÜ\'Üli yük ruh ,.e fikir desteğini süre-

11.\ UP SOXRASI TÜRK SA~AT bilmiş midir? 
Y.E FililR AD.\MI~A li18A nin Hayır! 

n.\KI~. Meşrutiyetten bugüne kadar ka. 
Dünya bir koca şehir, Büyük Harp deme kademe ink:ı;af eden ıslahçı-

blr korkunç yangın. lık davasında en büyük fikir hisse-
Ona en uzak milletlerin mahal- sini ona vermek ve birçok devlet 

lelerine bile kıvılcımları yağdı. Ona ve akı<iyon adamlarını, hakikatte 
en yabancı semtlerin evlerinde bile onun tesiri altında görmekle bera· 
korku, yangın yerindckilerdcn ek· ber hayır! 
sik olmadı. Eşya. toplandı, tahtalar Kendisine geni,~ ve devletleşmiş 
söküldü, damlar ıslatıldı. Bir glin bir tesir ve talim meydanı kurmuş 
herşey yerliycrine iade edildiği za. olan Ziya Gökalpın, sanat \'e fikir 
man, hiç birinin, kaldırıldığı yere dünyası üzerindeki tesiri, (mazruf) 
artık uymadığı, hiç birinin, terket- olmaktan ziyade (zarf), (muhte
tiği nizamı tekrar kabul etmediği, va) olmaktan ziyade (mevzu), 
hiçbirinin, temsil etliği kıymet hük- (ruh) olmaktan ziyade (kalıp) te_ 
milo bir daha b::ınşmadığı göriildü. sirlcridir. Yoksa Ziya Gökalp, nı-

Sebeplcrl ve neticeleri üzerinde hundıı. metafizik 'e müşahhas bir 
fazla durmadan iddia edebiliriz ki, dünya görilşü kaynağından ve ka
Büyük Harp, hemen her milletin fasında büyük "e hususi bi!' tec
hayatmda, götürdüğü ve getirmek rit, teşhis örgüsündC'n mahrumdu. 
istidadını gösterdi~ri kıymetler bakı- İşte Ziya Gökalpla bUyUk filo
mmdan en keskin hareket başıdır. zoflar, ve yenileşme davıı.su~ın ilk 

Türk cemiyeti bu kasırgayı, göv- ve temel fiklrcisi olarak bekledi -
desinin büylik kısunlariyle kay. ğimiz büyük kahraman ara:ımdaki 

det.mi§ cemiyetlerden biri. Onun i- mesafe. 
çindir ki onun sanat ve fikir haya- lşin en kaba pllindı:ı başlangıcı 

tında, Büyük Harbin yıkıcı, silpü· bile olsa birdenbire bir TÜRK, 
rücü, itici, aratıcı tesirleri ilk ba - TüRRÇE, TÜP.KiYE §uuru, asır -
kışta meydandadır. lardanberl hakkını bekliyen ve en 

Büyük Harp kadrosu içinde Türk göze görünmez duygu tıı.bakala

cemiyeti, Tanzimattanberi ilk defa nnda uyuklayan bir KEND!Nl 
olarak, halis ve ısahsi, öz fikir a. BULMA, KENDİNE GELME cez
damma kavu3ur. Hiçbir felsefe besinin Hk hamlesiydi. Bu hamle -
mektebi ve fikir sisteminin tam ve nin biricik kahramanı Ziya Gökalp, 
tek mümes~il ve mübdii olmasa da istiklıilll bir dilnya görüşü ve bir 
Ziyn Gökalp, okuduğunu anlam~, fikir sistemi getirememiş, fakat 
Gar.Din. c.masmı en mahrem .1\}a.nta- ,ilk d<'fa olarak bir KENDlNl ARA • 
ra kndar derinle§tirebilmiş, meyil YIŞ, KENDI şuuı unu ve bir TVRK 
\'O nisbet gösterdiği fikir sistemini ÇOLUK psikolocya ve ideolocyası
kendi ferdi ve içtimai §artları için- m tek başına davet edebilmiştir. 
do 'yoğurabilmiıı, onu samimi bir Bu hamle şiirde ve nesirde dcr
şahıs ve millet davası haline geti- hal talebelerini kaydetti. Kendile -
rebilmiıı. ilk TUrk tefekkür adamı. rini (Milli Edebiyatçılar) bayrağı 

Ziya Gökalpa gelinceye kadar, altında toplıyan ve Ziya Gökalpm 
Tanzimat ve Tanzimat sonrası fikir arkasından, açık tUrkçe ve hece 
adamında garplı tesir, Bon - veznile naZtm tecrilbesine girişen
marşeden satın alınmış ve Türk ler (Orhan SP.yfi, Yusuf Ziya, Fa. 
evinin bir kö5csine oturtulmuş, o- nık Nafiz.) lştc, bu kendi kendisi
yuncak bir maket halindedir. llk ni arama direktifinin, kalıp, lisan 
defa olarak Ziya Gökalpta bu mua- ve mevzudan ileriye geçememi; 
mele, Karabük fabrikası gibi, fikir ilk dtwşirmelcridir. Azası arasında 

topraklarrmız üzerine kurulmuş, daha birkaç 
0

§nir lulunan bu grup 
ciddi bir tesis mar.zarnsı arzeder. içinde Faruk Nafizi, hemen 1.ilke -
MuhnıTik kuvvet, makine, cihaz niveren arkadaşlarından birkaç nr
kendisinin değil, fakat tatbik sa- pa boyu ilerlemiıJ ve bugünlere ka· 
hası, ham madde ve iş kendisinin- dar ulaşmış görüyoruz. 
dir. Ziya Gökalprn (Durkhcim) cı- Garip bir sezi5 tecelli.sile açık 

lığını bö);lc anlamak \'C onu maska- dili \'C hece kalıbını herkesten vo 
ra (Gustav Lcbon) cu ve (Bacon) hatta Ziya Gökalptan evvel kulla
culardan böylece cyırt etmek ıa.. nan fikir posası ş:ı!ri Mehmet E· 
zımdır. min, sırf muhte\'a züğilrtlUğü yü -

Ben türkçülO~. Ziya Gökalpın zündcn, başta olduğu kadar sondn 
Turanizmasından ve Doğu dilnya - da namevcut kalacak ve bir ista· 
sile İslam cP.miyetini, onun göril- tistik kıymetinden fazla birşr>y ifn
şünden bambaşka nnlasam da iti- de etmiyeceklir. 
rafa mecburum ki Ziya Gökalp, Ogüne mahsus keRafetli ve öz 
nakış ve fantazyadnn kurtulmuş, şiir, bunlardan ziyade, Yahyı:ı Ke • 
büyük şekil ve mimariye kucak aç- mal Ye Ahmet Ha~lm gibi şairlC'rin 
mış, ba5ı sistem \'C meseleye yuva. cnzibc mıntakasında geziniyordu. 
lık etmiş, Tanzimattanberi ilk ve Ana dili ve parmak hesabilc yaz· 
yegane Türk tefekkür adamı. mak ve mcmlr>kct mc\'zularını ter· 

Öyleyse Ziya. Gökalp, Şark ve cih ctmC'kten ötürü hiçbir ~nnat 
Garp kayaları arasındaki uçurum- tclfıkkileri olmayan gC'nçler, ara-
da tuzla buz olmak tehlikesini ya- ( Dcı•anıı S incide) 

Sinema düşman!ıgı para 
eder mi ? 

~~~ hilta · B~nun için dikkat 
~ !> ~·a Yelerırnizi kendimiz 

l<ij <>ldhı_ı1 ınağa çalışalım· a· A ıncli, kknik mekk pl<'r a!:ıldık~a 

d dd('n y ii1.ümii1. ; ülüyor. 
t:ılmdi de Şilede müthi5 bir onnnn :r an. ı-eı· ~arı · 

aıda. llıı. ~. ~~man da bunu 
lllıallı alernı de, kendirrıizt 

Böyle yeni, gii1.cl bir haber \'ar : 
htanbulda bir lnsaat usta mektebi :u:ı -

ı;mı oldu. 10,000 me tre murahb:ıı ~·er 1. ıı~iltrrctkkl Ok fonl ii ıı in•rsih• ... ı. •• 
den 20 ~cnç 20 inr l asrın ilerleme

lerini sersemlik adcl eılcrck fenni llerlcınc

lcrc knr~ı ııropaganda y:ııımak İİl.ı>re tur· 

ıı e~·c c,: ıkm ı~lar .• 

ış oluruz. 

Nurullah AT AÇ 

Jı~ or, , 
Bu mektepte usta <lu\'arcı , ılülger, ma. 

ran~oz yeti~N·ck ... 
,\nıaR, bu m<'kkııt eld 

~unu ii,ireklim : 
Adliye s:ırayı yapmayı !., 

* * * 

talcbc~·e 

Orman yangınları., 

hari 

O rman yan~mlan moda oldu dNek, 

moda i::;l<'rindc yangın olur amma., 
yan~ın işinde moda olmu .. 

~ a.ndı. Yangın saat 14 t c ha~lıyor, <'rtc!>I 
günü 10 na kadar !. 

J anclarmalar, köylüler, kürek, kazma, 
balta kapıp uğraşıyorlar, yangının iiıı ünc 

ı;e~emiyorlar. ' 

t'imdi ate~in ncılen ~ıkt ığı bJıkik rdili· 
yormu~! • .' 

Ayol, opnanlanmrz yangmlarla ~üıırii • 
lüp ~dee('k. 

Orman yangmlan nuıl M>adü.riiliir
0 
.. 

tahkik edilse ya! .. 

• • • 

Cıınl:ır lıiitiin 1n~ilf ı-rı-Jİ ılolaı;ar.a k rn 

bilh assa. ı,. i ncma a leyhinde 

\'<'rcreklcrml~ ! .• 

Çok ala: 

kon r cranslu 

.... H yaparlU. ~ ie hft1aft .... 

mada göreceğiz demektir ! •• 

Mini. 

3 

Mürekkep 
ucuzlatılacak 

Maarıf Vekaleti bu işle 
meşgul oluyor 

Mekteplilere lazım olan mi:.
rckkebin ucuz olarak temin edil
mesi için aHikadnrlar tarafmdaıı 
tetkikler yapılmaktadır. 

Bu işle bizzat Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel aliıkadar olmak 
tadır. Mektep kitaplarını, def· 
terlerini, Ye kalemlerini ucuz~ 

mal ctmeğe çalışan vekalet, mü
rekkebin ·çok pahalı olduğunu 

görm~ştür. Mürekkebin pahalı -
lığı bilhassa şişesinden ileri gel
mektedir. 

A vrupadan gelen bu E:i~clcr
den çok yüksek gümrük alın
maktadır. 

Yakında bu hususta Maarif 
Vekaletine bir rapor verilcc ... k
tir. Vekalet mürekkep şişelerin -
:ieki gümrüğü indirmek üzere 
teşebbüslerde bulunacaktır. 

Bir §işe mürekkebin en fazla 
beş kuruşa tedarik edilebileceği 

umulmaktadır. 

---O>----

Muallimler arasında bir 
müsabaka açılıyor 

l!k okulların dördüncü \'e be· 
şinci sınıflarında okunmak üze
re tarih, aritmetik kitapları m:ı
arif vekilliği tarafından müsa • 
hakaya konmu§tur. 

Miisabaka bir eylül 939 dan 
ba§lıyacak, 29 §Ubalta sona e
recektir. 

Bu müsabakaya bütün öğret
menler i§tirak edebileceklerdir. 

Müsabakada kazanan kitap· 
lar 940 yılından itibaren 943 yı
lına kadar ilk okullarda• okutu -
lacaktır. 

Bir sınıfta iki sene 
kalanlarm imtihanları 
Bir sınıfta üsliiste iki yıl ka

lan talebe imtihan talimatname
sinin 47 inci maddesi hükümle
rine göre, okuldan çıkarılır, bu 
t:ılebeler bir yıl daha hususi bir 
okula gireri::k tal:Eillerine devam 
edebilirler. :;'i""l.kııt üçüncü Y.ıl 

sonunda da resmi bir lisede im
tihana tabi t:.ıtul:.ırlar. Şimdi · ti· 
çüncü yıl imtihanında engele 
veya biltünl :meye kalıp kalamı
y:.eakları ha?dnrıc!a Maarif Ve -
killiğine alakadarlar tarafındw 

sorulmuş ve cevap alınmıştır. 

Bu talebeler engel vcyabü
tünlemcye ]:alabileceklerdir. 

--0-

Ortamektep muallim 
muavinlıği imtihanları 
Orta okullara alınacak mual

lim muavinlerinin imtihanlarına 
bir eylülden itibaren üniversite
de başlanacaktır. 

İmtihana girmek üzere veri
len müddet dün sona ermiştir. 

~imdiye kadar 700 kişi imtiha
na girmek üzere müracaatta bu 
tunmuşlardır. 

Ewa k vekalet tarafından 

ktkik edilmektedir. Kendilerine 
ay sonuna kadar tebligat yapı -
:a-.aktır. 

- N~en zaler ~ .... 
ite, .... '-' J8flllft 

- t:Ylcndiğin zaman 5cbebini 
öğrenirsin l 
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Trakya manevraları Hava taarru·zu denem 
edilecek tekrar Cunıhurrei.sl.miz buradan husus! fidanlığı ve d5rt ııenedenberl !ıliyü Kırklareli. 10 (A.A.) - Trakyn

nm. bUyUk konuğu mllli Şef lsmct 
lnönU., bu sabah saat onda Kırklar 
eli istasyonundaki trenlerinden ny
nla.rak otomobille manevra sahasını 
teorlf buyurmu11 ve öğleden sonra 
saat 15,30 da dönerek vagonların
da istira.hata çekilmişlerdir. 

trenlerine dönmilşlerdlr. mll§ beııı bin kavağı göatermiıııler -

Milli Şef, saat 18 de başvekil Re
fik Sayda.mı ve Nafia Vekili Fuat 
Cebeooyu kn.bul ederek kendilertle 
yarım saatten fnzla görUşmüştilr. 

Bunu mUtenkip istnsyon yolunu 
ve cumhuriyet caddesini takiben 
§ehir parkı ve yeni yapılmakta o • 
lıın halkevi binası önlinden geçe
rek İstanbul yolu lstikametinde 
ilerledikten sonrs. tekrar geri dön
müş ve parti önündeki belediye 
muzıkasmın tere.r.nilınlerini dinle -
miş ve hal.km sUrekli alkı§ ve can
dan tezahürleri arasında parti bina 
sı önünden yaylfı. yolu ile hastane 
yanındaki göçmen mahallesine in _ 
miş ve tetklkatta bulunmuştur. 

Burada göçmenlerle temas edem 
milli şef, aldığı izahaCtan ve göç
menlerin durumundan memnun kal
~br. 

Leh-Alman 
ihtilafı 
(Baş tarafı 1 incidV 

Son üç glindc Almau;411'yeni 
ihtiyat sımfları silah altına çağrıl
m&§tlr. Almanyada son günlerde 
askeri makamlar tarafından yc.pı. 

lan va.ı'zyct ve müsadere hareket
leri, memleketin iktısadi hayatını 

alt .. t edecek bir genişliğe var. 
ı~ıştır. 

Almanlar Londra piyasasından 
Llün fiyatlara bakmaksızın üç 
oin ton bakır ve dört lbin ton ka
.ıçuk almışlardır. Almanya bun • 
ia nevve1 de yalnız Londradan 
.:m bin ton balar almı§tır. Alman
lar yalnız Ağustos ayı zarfınlda on 
yedi ıbin ton kau~uk satın almı~ 

tır. Bu mübayaat ta Almanyanın 

harbi pek muhtemel gördüğüne 

delil sayılıyor. 
Geri dönmektense harp ! 
İngiliz Taymis gazetesinin Ber

lin muhabiri de bu ihtimali teyiJd 
edecek malumat veriyor. Bu mu. 
habirin bildirdiğine göre Ber
lin resmi mahafili gu kanaattedir: 

''Almanyanın şeref ve haysiye. 
ti bir anlaşmaya varmak üzere 
herhangi bir fedakarhkta bulun -
ınağa müsait değildir.,. 

Ayni muhabir şu malumatı ilave 
ediyor: 

''iyi haber alan Alman mahfille. 
rine mensup bir zat diyor ki: 
"Şi~i rücu etmektense harbi 

göze alacağız.,, 
"Polonyaya karşı gazetelerin 

§iddetli bir hücumile Berlinde va
ziyet birdenbire gerginleşmiştir. 
Ecnebi müşahitler gelecek gün. 
ler içinde kat'i bir karar ittihaz 
edilebil~eği kanaatine iştirak et. 
mektedirler.,. 

Slovakyanın işgali 
Diğer taraftan Almanya bir kaç 

ay evvel istiklalini yirmi beş sene 
müddetle garanti ettiği Slovakya. 
yı i~gale devam etm:!ktedir. 

Slovakya bu ana kadar elli 
bin kadar Alman askeri gelmiş ve 
rivayetlere lxıkılırsa, bunlar, Slo. 
vakya - Polonya hı.ıdudu üzerin. 
deki mevzilerde yer almıştır. 

Diğer taraftan Slovakyaya 70 
vagon dikenli tel de gelmiştir. 

Alman hükumeti, Slovak hüku
metine Polonya hududuna doğru 
olan yolların inşasında acele et. 
mcsi emrini vermiştir. 

Exelsior gazetesinin verdiği 

bir habere göre, Slovakyanın hü. 
k\tmct merkezi olan Bratislavada 
bir Alman lrumandanlrğı kurul
muştur. 

ıoo.ooo kt ilik Slovak ordusu 
Almanyanm emrine verilmi~tir. 

K9patılan hudut 
Almanya • Lehistan hududu 

Kırklareli halkı milli ııefin Kırk- dir. 
larelinde bulunu.§u münasebetile bu Be§ ıımtflı okulu, tavuk istasyo. 
gUn ve bu ak§am da mutlu bir bay l nu aşım durağı, selektörü mandra, 
ram sevinci yaşamaktadır. sağlık koruyusu fenni nalbandı o -

Manevralar eon saflıasına girmiş kuma odası ve radyo'fü olan bu şi

tir. Harekat hararetle devam et- rin köyUn çal~malarmdan ve ileri 
mektc ve kıtalarnnrzın her gün hareketlerinden hUyük haz du • 
emsalsiz muvaffokıyetleri kaydedil. yan milli şef, halka memnuniyet ve 
mektedir. iltifatlarını bildirerek inceden sil -
• Köylerde tetkikler rckli alkışlar arasında aynlml§lar _ 

Kırklareli, 19 (A.A.) - Rcisicum dır. 

hurumuz bUyUk §ef, dlln İnece Milli şef, Kırklareli havalisinde 
köyündeki tetkiklerinden çok mem
nun kalmıştır. Gittikçe büyliyE'n ve 
yeni yapılarla sfü,lenen köye gelince 
milli şef otomobillerinden inerek ken 
dilerini karşılayan lnecelilerin halı 
rmı sormuş ve çocukları sevmek 
suretile iltüatta bulunmuııtur. 

Milli §Cf, bu köyUn refah ve fe
rah eserlerini takdir ederek köylli. 
ye meyva fidnnhklarınız var mıdır 
diye sormuşlardır. 
Baş öğretmen ve tarım ba§ı se

k~ dekarlık meyva fidnnlığını ve 
yirmi dekarlık ta on binlerle kavak 
ve dut akasya ycli§tircn kollektif 

Sofyadaki 

hüdayi nabit olarak bulunan yaban 
eriği ağaçlannı gelecek sene istiva 
eriğine ll§ılaması ve a§ı kalemleri
nin Edirne ziraat bahçesinden ve -
rilmesini emrettiklerinden cumhur -
1-eisimizin bu direktifleri derhal 
tatbik sahasına konulacaktır. 

Dlin geceyi hususi trenlerinde 
geçiren milli şefin, Kırklareli şeh
rinde umulmuyacak derecede görU. 
len bilyUk kUçUk imar hareketleri 
ve yeni yapılar dikkatlerini çek -
mi.ş ve bunlar hakkında umumi mü
fettiş general Kbnn Dirlkten iza -
hat alm1ıılardır. 

hırsızlık 
( Baştaratı l mcıd, ı 1 sefiri Filoti ile ataşemiliter Bu 

Kendisi Romnnya hariciye neza· di§ olduğu halde dördüncü polis 
reti kuriycsi olması hascbile mU· karakoluna giderek hırsızın yaka 
him siyasi evrakı Sofya ve Bel· lanmasını rica etmi!}lerdir. 
grad numen sefarcthanelerinc Polis icap eden tertibatı der 
teslim etmeğe memurdu. hal almış ve bu mahalle~i abloka 

Sofyada askeri klüp karoısın· ederek hırsızı aramaya ba§lamı"

da ve dördüncü polis karakolu va· tır. Hırsızlığın yapılmasile poll~e 
kınlarında olan (Plavyanska bese yapılan §iki.yet ve polisin abloka 
da) otelinde bir gece misafir kn· ya teşebbüsü 20 dakika zarfı:ıclı 
lan Rumen yüzbaşısı ertesi gün olmu§tur. 
Belgrada hareket edecekti. B<:l- Bu hA.discden polis mUdUrli 
grattaki Romanya ısefarctbaııe- miralay Pantef haberdar edilmiq 
sine götüreceği ve Bükreş ve Sof- ve dev t emni mUdürü Vfny 
yadan aldığı evrak 40-60 santim kof, dördüncü polis karakoluva 
genişlik ve 20 s~tim kalınlığın· gelerek şikayetçileri dinlemiştir. 
da bir çantaya yerleştirilmiş, hu Hırsızlık saat 19 da olmu§, 
çanta da Romanya hariciye neza- 19 dan 21 re kadar. dördüııcU 
reti mUhürU ile mühürlenmişti. polis karakolunda kalan sefir vıa 

Aynca bir de evrak çantası \"ar arkadaşlan oradan sefaret oto· 
dı. Sofya istasyonundan 3el- mobili ile polis umum mUdürJü-
grada hareket edecek tren saa~ ğüne gitmişlerdir. 
20,25 de Bulgaristandan nynla- Otomobil Arslanlı köprilrıiin 

caktı. Yüzbaşı Paulitsu o gUn Rn· birl\,z ötesinde ve tam polis 11· 

manyanın Bulgaristan sefiri Filo mum mlidürlüğü kapısı önünde 
ti ve ataşemiliter yarbay Buliş durdurarak umum müdür mira
ile Romanya sefarethanesinde go lay Pantefi görmek üzere mer
rüştükten sonra telefo.nla piyasa· divenlerden ikinci kata çıkmaya 
dan bir taksi istemiştir. Boria başlamışlardır. 
bahçesi önünde bekliyen 1004 nu Utro ve Zora 
maralı ve şoför Nikalofun idare 
ettiği otomobil, yüzbaşıyı sefaret 
haneden almış, ve otele getirmiş· 
tir. Kuriye otele olan borcunu ö
demek maksadile içeri girdiği \'a· 
kit gazetelerin yazdığına göre, si· 
yasi mühim evrak çantasını o· 
tomobil içinde bırakmıştır. Fakat 
bu anda tıpkı yüzbaşı gibi gİ)in
mi§ ve ona benziyen birisi oto· 
mobilin kapısını nçanık çanta~·ı 

almış; şoföre fransızca bir şeyler 
söyledikten sonra otelin içine gir

gazetelerinin 
yazdığına göre, Rumen yüzbaşı· 
sı kuriye Paulitsu ile sefaret o 
tomibili §oförU sefir ve ataşem\li
terile birlikte değillerm~ ve bun 
lar otomobilin içinde kalmışla! .. 
dır. Fakat, polis umum müdUrii 
birkaç dakika evvel müdüriyet 
binasını terketmiş olduğu iç~n 

Rumen !efiri onunla görü§eme· 
mi§tir. 

miştir. 

Şoför bu zatı, kuriye zannetmiş 
ve bahusus ki, otele girdiği için 
şüphelenmemi§tir. Halbuki, hır

sız otelin bir kapısından girip ar· 
kadan çıkıp gitmiştir. 

Birkaç dakika sonra Rumen 
yüzbaşısı otomobilin yanına gele 
rek çantanın yok olduğunu gö

13te bu esnada otomobilin ya
nından bir silah sesi duyulmu, 
ve !efirle ataşemiliter otomobilde 
ne olduğunu anlamak üzere sUr· 
atle gelmişlerdir. Gördükleri 
manzara §udur: 

Rumen erkanı harp ylizbaşı-, 
sı kuriye Paulltsu kafasından a-
ğır yaralı olarak otomobilin ar· 
kasında kanlar içinde yatmakta· 
dır. Elinde de mavzer sistemin· 

rünce, derhal Romanya sefaret- de 7,65 çapında bir tabanca var 

(Baş larafı l incide) 
diği için her an ikinci bir hava 
taarruz tecrübesi yapılması muhte
meldir. l§te ibu ~tizden yeniden ya 
pılacak bir tecrübede halkın ufak 
tefek eksiklikleri de ortadan kaldı 
ıı:lması için 
§Unlardır: 

tebliğler 

milcrfn patlamasiyle husule gele. ve inhidama yüz tut 
cek sarsıntılardan bu mermilerin bulunacağından böyle 
pc.rçalarından, tayyarelerin ata - retlle tahdit edilmiş 

cakları makineli tUfek mermilerin- miycrek, buralardan u 
den korunmak lazım geldiği gibi lazımdır. 
yefüen bizim toplarımızın ve ma. 4 - Dükkan ve Dl 

ldneli tüfeklerimizin tayyarelere bomba parçalan .tesirl 
kar§ı atacakları mer.:nilerden ve muhafaza için kepenk 
parçaların.dan dahi korunmak icap dirilmesi faydalıdır. 
eder 5 - Haliç köprüle Hava müdafaa Komuta

nının halka tavsiyeleri Ayrıca tayyarelerden atılacak 
1 - Havaya karşı korunma tec. gaz tesirlerine karşı emniyette 

rUbelerinden maksat, hakiki düş. bulunmak lazımdır. Bunlatidan sa 

taarruzlanna bUyUk b 
edeceklerinden halkın 
lcrde birikmesi tehlike! 

6 - Tecessüs sai 
caddelerin meydanlara 
lan kısmında topluluk 
tür ki bu hareket caiı 

man taarruzları vaki olduğu za
man nasıl korunmak lazım geldi
ğini öğrenmektir. Bunun için İs. 
tanbulda yapılan ve yapılacak O

lan havaya karşı korunma tecrü
belerinden herkeı; kendisi, çoluk 
çocuğu ve malı için neler yapma
sı tazım ıeldiğini uüşünmeli ve 
bilmelidir. 

2 - Havaya karşı korunmada 
şu iki noktayı tcmeltaşı olarak göz 
önünde bulundurmalıdır.: 

A - Can korumak, 
B - Mal korumak, 
3 - Gerek can vı: gerek mal 

korumak ixin yalnız: hlikfımetin, 

belediyenin iş yapmaııını bekle • 
mek doğru değildir. Herkes ken • 
.clısini ve her aile sahibi kendi ai
lc..sıni naı;ıl koruyabileceğini dü
~ünmeli ve hazırlamalıdır. Hükft. 
met ve Belediye ahaliye bu hu. 
!u:na ancak yol göstermekle yar
dam eder. 

4 - Hava tehlikesirlden korun-
mıok i!Sin, havadan gelecek mer. 

Cumhurreisi 
Trakya manevra sahasındaki 

kınmak için açıkta dola~mamak 

ve bir örtü altında bulunma kicap 
eder. 

3 - insanları ve korunması lü. 
::umlu şeyleri havadan gelecek 
tehlikelere karşı koruyacak olan 
yerlere sığmak denir. Bu sığmak-
lar mermilere, mermi parçalarına 
ve gazlara karşı koruyacağına gö· 
re başka başka kalınlıkta veya 
tertipte olurlar. Bunlar iyi düşü. 

nülerek yapılırsa faydaları büyük 
olur. 

6 - Fiı· ~vde sığınak olacak 
yer en iyi olarak evin alt katı ve 

7 - Evvelce ncsr 
mi emrin birinci madd 
nevralar münascbetile 
deneme taarruzu için 
nin 15 ağustos 1939 
başlıyacağı ve bitimi a 
olunacağı bildirilıni§ ol 
bu ilin yapılıncaya ka 
mızın ikinci bir tayyar 
na intizar etmesi lfızımg 

Bu hataların ikinci 
taarruzu denemesinde 

ya bodrumudur. Bu alt kat veyn . h Ik 
~ etmemesı a ımızın l 

bodrumda bir odayı sıgınak ola· b'li ti d • ti ın 
rnk hazır bulundurmak her aile 1 ye n en ve ın ~a 

h 'b' . . U kil dti B 'b' den bcklenmektedır . sa ı ı ıçın m m n r. u gı ı 

sığınaklar tam isabet haµnc göre 8 - Bahçesi olan eTl 
değil, parça tesirine kar§! kont· çenJn bir kena.nnıı sipe 
yacak halde bulunursa kafidir. sığmak yapmak en amel 

7 - Her apartımanda bodrum bu siperler ailenin mikt 
katları sığınak olarak kullanılma· re genişçe olmalıdır. Sipc 
hdır. Bina çöktüğü zaman enkaz lert makineli tUfek nı 
altında kalmamak için bu bod- ve bomba parçalarına da) 
rum katlarının dayanıklı bir hale için kapalı olnıalıdrr. Bun 
konulması lazımdır. Bu da ya muhtelit surette kapan 
potrellerle veya direklerle temin basiti üstüne ağaç veya 
edilir. Apartımanın büyUklüğUne dikten sonra yarım mctı' 
OU.a V "'" .1~2._,& lı.#1& Jl.IUU~.lU'.:Ug Y"'6JO. f.-'ft..al.1-. ;:_.,........,.,,..l.t: .. 

t:elhllUerın1 yupt.u\.ı.un sonra 
Kırklareli istasyonundaki husust bir mimar tar'afından tanzim edi 
trenlerine dönen CumhuITeisimiz lirse faydalı olur. 

İstanbul pas1f mil 
Komutanlığı 

lstanbul valiliğinin dün 
akşamki teblıği 

Isınet 1nönlinün yann şehrimize 
gelmeleri beklenmektedir. Ma
nevraya iştirak eden askerlerimi 
· · t• h tl · · · .1 .k. Ordumuzun Trakyada yapmakta 

zın ıs ıra a en ıçın ven en ı ı w • 

·· .. "'-t b ld · 1 · uh oldugu manevralar mlinasebetile gunu .ı.ı:; an u a geçırme erı m I . . 
t 1 la M·ı1· ş r· . . Ed' lstanbula ıcra edilmesı kararlaştırı eme o n .ı ı e 1mızın ırne 

.. .. mış olan tayyare taarnızlarından 
de ordumuzun yapılacak buyuk b·rt .. 19 8 1939 rt · gü il 

· . . d bul ı ncısı • - cuma esı n 
merasım gcçıdın e hazır un· lm t .. . yapı ış ır. 
mak uzero tekrar Trakyaya gıde- Al. . ı ta b 1 h lid 
cekleri anlaşılmaktadır. 

Cumhurreisimizin burada ik~
met edecekleri Dolmabnhçe sare..
yındaki hazırlıklar bugtin tamam· 
lanmıştır. 

(Milli Şefin Trakyada dünkü 
tetkiklerine dair malumat 4 Un· 
cü sayfamızdadır.) 

arın emn s n u ava m a-
faa komutanlığınca saat 9,35 te, 
vilayet havaya kat'§ı korunma iıni
rinc blldlrllml.ş ve alarmın hitamı 
10,45 te lllln edilmiştir. 

Tatbikat bUyUk bir itı faamla ce
reyan etnıiş. halkmıızm llln edilen 
tavsiye ve tedbirlere ciddiyet ve 
basiretle riayet ett.iklerl görülmUş
tür. 

Hava mildafaa komu 
mak üezcrc lstanbuldB 
müdafaa komutanlığı t 
karrür etmistir. Bu J<O 
lstanbulda pasif mUdaf 
üzerinde çalışacaktır. 

u~mrırd 

Tren bif 
kamyona ça 
Bir ölU, ıki ağır 

var 
Bugünkü sağanak !zmir, 19 (A.A.) - J3ll 

Halkın cai:lde ve .eokakları. nakil )C 
saat 10,10 da Bucndan 

( Baştaraf ı 1 ıncu.tt J 
dcta bir .sonbahar manzarası v.er -
mlştir. 

vasıtalarını terlı:ederek hususi k~ • maldnist Özkurt idaresind 
nınma yerlerine veya umumi sıgı- 1 . . ,.. 1 11 daki şt . . lıyo trcnı ıı.ızı çu u 
naklara ıltıca etmekteki teIBşsız ı,.;· d t h ttı n 

mev"l'ın e ren a 
ve vakurane şitnbı takdire şayan - geçmekte olan bir ka.ıtno 
dır. İtfaiye,. gaz temiıleme, ilk e 

Saat on buçuğa doğru hava bir
denbire kararım3 ve şiddetli bir 
sağanak halinde yağmur başlamış. SYhhi yardım ve cankurtarma ve 

teknik onarma ekiplerinin fanliye~-
20 dakika sUrmilş ve !eri pilin dairesinde vo memnunl. 

tır. 

Sağanak 

mış ve kamyon on bir :rıı 
lendikt~n sonra hendeğe 
lanmıştır. 

1 füunyonun §Oförtl ts:rıı&l 
ya§larmdaki oğlu ağll' yıl~ 
hasta.neye kaldınlmıs '\"C 

.Ahmet isminde blrl ölırıuşt 

§ehrin çukur yerlerini su baanuş - yeti mucip bir şekilde cereyan et
miştir. 

tır. 

Şişhane Yoku3una sellerin sürlik
lediği kumlar tramvay yolunu kap
lam~. Beyoğlu ile tstnnbul arasın. 
da bir müddet tramvay seferlerini 
durdurmuştur. 

Belediye derhal temizlik amelesi 
göndererek yolu krsa zamanda aç
tırmıştır. 

Hava deneme taarruzu ilk defa 
yapılmakta olmasına rağmen tashi
hi müstelzim hareketler ve kusur 
l:ır ancak birkaç yerde ve küçük 
mikyasta vaki olmuştur. İkinci bir 
tecrübede bunlnrırı da vuku bul -
mayacağr tabiidir. Bunun için aşa
ğıdaki hususlarıı. dikkat edilmelidir. 

hanesine gitmiştir. Hadiseyi ora· dır. 

da hikaye eden yüzbaşı, ayni 
otomobille ve yanında Romanya 

Havaların böyle ani değişmesi 
Utro gazetesinin yazdığına gö pli&jlarla diğer eğlence yerlerini 

re. Rumen yüzbaşısı beyninden, tıpkı geçen haftaki gibi t.cnhalaş. 

1 - AlArm işareti verilir veril • 
mez hnlkın ve nakil vasıtalarının 

derhal olduktan yerde durmayıp 

tayyareler gelinceye kadar geçerek 
kısa zamandan istifade ile ıığı -
naklara vo tenh:ı yerlere çekilme
!i li\znndır. Bu suretle caddelerden 

Mısır etçi 
Mısır kabinesin• 
seçild ı : ve dUn rtf 

l'e \imizden ayrıl 
Geçenlerde memleketi 

len Jost Mısırın Anka~ 
Abd!.lrr:-ıhman Azam, yel 
kabinesinde evkaf nazır ı 

================ Zora gazetesine göre ise ağzına tımnştlr. 
Boh~mya ve Moravyada kapatıl • 
mıştır . 

lngıliz gazetelerine göre 
İngiliz gazetelerinin müşaha.de. 

sine göre, Alman - Polonya gergin 
liği yakında bir karar v-erilmesi
ni icabcttirccck dereceyi bulmuş. 

tur. 
Matbuat, Polonyanın Alman 

fütuhat hırsına kurban olduğu. 
nu yazmakta ve Varşova hüku
metinin gösterdiği mUkemmel iti
dali medhüsena etmektedir. 

sıktığı kurşunla gırtlağından a ·================== 
ğır yaralanmıştır. 50.000 leva mükafat vaadetmiştir. 

Bu feci vaziyet karşısında ne Şoför tevkif edilmiatir. 
yapacaklannı şaşıran sefirle ata- Söylendiğine göre, çalınan çar. itfaiye ve yardım ekiplerinin geç -
şemiliter, ağır yaralıyı Klementl tada çok mühim siyasi evrak bu· mMlne mümanaat edilmemiş ve 
na hastanesine götürmüşlerdir. •unmakta idi. tayyarelerden korunulmuş olur. 
Fakat, yapılan bütün dikkatli Beynelmilel teAmül olarak hu- 2 - Atlı nakil vasıtalarınd<t 
mildavata. rağıp.en kuriyc geccya· dutlardn ve ecnebi memleketler hayvanlar arabalardan çözülerek 
nsı ölmüştü::.-. dahilinde dolaştığı esnada tahar· ve ewelce neşrolunan umumt e· 

Siyasi evrakı çalan ve yfü~ba· riyattan masun olan bir ccııc:bi mirde izah edildiği tarzda sağ· 
~ıya çok benziyen hınrız henüz ya kuriyenin uğradığı bu feci aki lanı bir yere bağlanacaktır. 
kalanmamıştır. Bulgar polis u bet büyük bir merak ve heyecan 3 - Tayyareler çekildikten 
mum müdürlUğü hırsızı bulana uyandırmıştır sonra, iperitle gaılanmr.:ıı sahalar 

yin oıunmu§tur. 
Abdurrahman Azam 
sır hükfımetindcfl 

müstacel davet telgrafı 
deri akşam Kahireye tı• 
n iştir. 

Yeni sefir t~·yin .,ı~rıı: 
dd· bu vazifoyi --'!kgıet~ 
n Muhammed Uuharre 
edecekfr 
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Türk san'at ve fikir hayatı 
üzerinde taslaklar 
Yazan: Necip Fazıl KISAKÜREK 

hl b' ( Baştarafı 3 üncüde) 1 nµşanlarından biri farzedilen bir 
ç ır fark ve mesafe koy· sanatkiınn, sanat davası üzerinde, 

ıra~u-meer~~L~@rmQ@li®Wi<I 
Vaziyet çok karışık 
ve tehlikelidir! 

Romada alelô.cele yapılan 
mülô.katın_ hedefi neymiş? IÇERDE: 

, :: cepbele~ni tefsir ede· hikayeden, nükteden, parndoksdan 
bt iki vahalycti kayıtsız ve gayri bildirecek tek kelimesi ol-

(ıı.t_ ter Uatat tanıyorlardı. Za· mama.~ma ne 'buyurulur? 
ilet t) kelimesinden başka Yahya Kemal ş;irde, birinci un
~lık vasfına, bir sanat da- ı sur olan ruh ve fikirde değil, fa

Uan yetemezdi. Yctııey • kat ikinci unsur otan zevkte bir er

Macar Hariciye 
acaba 

Nazırı ile Musolıni 
neler konuşuldu ? 

arasında 
* Beden terbiyesl genel direkt6. 

rU general Cemil Taner dUn akeam 
lzmire gitmiştir. İki hafta kadar 
lzmirde kalacak olan genel direktör 
fuar mUnasebetile yapılacak mtlsa -
bakalan gördilkten sonra Ankaraya 
dönecektir. ~ erdi ki, llk defa ana dili ginliktir. 

kaiıbUe yazmakta hiçbir 
'- Yoktur. B\!nlar birer llet • 
~ llette değil sesdedir. 

Roma, 19 (A.A.) - Havas. 
Almanyanm tahsis ettiği tayyare 

ıle dUn saat 15 te Romaya gelen 
Macar hariciye nazın Caaky, Mu -
solinl ile Clano da hazır olduğu 
halde dört saat süren bir müllkat 
ta bulunmuştur. 

lan bu ziyareti mevzuubahseden 
ayni rnahafil, vaziyetin karışık 
,·e tehlikeli olduğunu söylem·~k· 
tedir. 

karanlık gözüktüğü beyan oluı: -
maktadır. 

Uzun yıllar, içinde yoğurulduğu 
Pariate, zevkini ferdi ve milli prt. 
larm örsfuıde döve döve inceltmlg "Jıaı dille o kalıbın potasında 

Yet nıadenini eritebilmek- sonra vatanına dönmüş ve blltUn 
ma.zUe blltün hali bqka tUrlU gör. 

t nıaaalarmda, operatör 
ll&aıl ıı..slatanlar ve ha.sta 

operatöre alt aletleri ha· 
• kencWcrine (Milli Ede

Romanm siyasi mahafillnde, bu 
ziyaretin bu kadar kısa sUrmeal ba. 
zı hidiaelerin pek yakında vukubu 
la.cağına atfedilmektedir. 
Diğer taraftan, aleli.cele yapı-

Mezkur ziyaretin resmi hedE fı 
bilinmemekle ve bazı şayialara 
göre, esasını Macaristanın ltal· 
yan - Alman askeri ittifakına 
girmesi teşkil etmekle beraber, 
siyasi mahafilde, bütün Avrupa 
mukadderatının mevzuubahsol -
duğu ve bu mukadderatın çok 

l'~ ) laıntnı takan bu zilmre 
' 'l'Urk ,ur1ntn beklediği 

l'lıı ~kllyeceği mUbeşşirc ha-
~: ve vasıtacı mevkiin-

meğe ve göstermeğe başlamıştır. 

Batıyla Doğu araamdaki dUnya çar
pışmasında, yavq yavq kandilleri 
sönmeğe bqlayan Şark kubbeeinin 
bu acıklı kaderi, genç oairln içini 
ürpertilerle doldurmuş, Doğu ve 
geçmlg gUnler, mabetleri ve aaray
larile, kalyonları ve akıncılarilc, 

bahçeleri ve z.lyafetlerile bu tees
sür çekmecesini ağzına kadar dol
durmll§tur. 

Yahya Kemal Garbı pllatlk had. 
lor içinde kavny&bilmiş ve bu kav
rayışilo de, Şarkı, plastik hadler i
çinde y&§amaya ve yaptmaya bq

lamıvtır. 

Onun içindir ki şiiri gene eu·a 

Giresunda fındık 
bayramı yapıldı 
Mevsımin ilk fındık mahsulü 
merasimle vapura yDkletildı 

ve hadiseleri kavramakta plastik Gi.reaun, 19 (A.A.) - DUn yeni 
hadlerden ileriye varamamış, bir fındık mahsulümUzden ilk parti 475 

sanat dünya.sı bina edememiş, bir çuval fındık içi Tarı vapuruna me
şahsiyet temeli atamam11 ve büyük raaimle yllkletilmiştir. 
hiçliği yakalıyacak bir ağ öreme- İlk yükleme gilnUnU fındık bay. 
mlştir. ramı olarak kabul eden Giroııun, 

Bütün filrlr V"' ...... IJ•'"""'"•'•- ou muna.'5Cl>~ll~ ışaoaıı.ıeyın baştan 
:-t:. y • IW l".,,.'"""...,.,... .,.... mYı'aklarla ctonanmıı ırman L. 

nnda, (tez) in ekıılk olduğu yerde daki Tarı vapuru da alay bayrak_ 
(oyun), (sistem) in eksik olduğu tarını çekmiş bulunuyordu. Saat 9 

~ yerde (meşrep), (iman) m eksik da Al Atlastan ve ipek kordeWarlıı 
•t tonıancı ve hı"ka"'-·eci, olduğu yerde (rindlik) noksanı tc- " d ehi b 
.., J süslenmiş dört çuval on c ıı r ar. 

dosu bulundu halde ııeuuue lq tıha;vat ve estetiğine mu- lafiye memur olınU§tur. ğu ,_ 1~ do 

"lotd e aokulmak hamlesini Büytlk Harp ve BUyUk Harp son- tınlmıştır. • 
~t, ~ (HUaeyfn Rahmi, Re- rası Türk sanat ve fikir adamı, Bunu takiben saat 10 da ticaret 
~ er Seyfettin.) bir evvelki kaba zilmre ve mektep oda.sı önUnde bandonun çaldığı ia -

htı Cedide) denberi es- seviyesini aşmış, ferdiyet kıymet- UklAl marşı ile törene bqlanmış, 
'JIGl'IUıneden, ek§lıneden terine sokula.bilmiş, fakat bu kıy - söylenen nutuktan sonra bu yıl fm-

' Ve nı!ln!erit, münzevi metleri konunl8§tıramam13tır. Her dık bahçesini iyi imar etmiş ve har 
~l her gUn biraz daha ~.rafı kopuk, kırık, kliç~k. (tema. manını güzel yapmış ve fındığını 

, ~ dağıtan Mehmet Akifi 1 yul - tendencc) ler halını bir ta- kuru ve temiz olarak hazırlamış sc. 
~2~ IÜrinin netıcl hakikill- kım başkalıkları, aynlrkları, reka - kiz köylü mUstahsile ticaret oda.sı 
e...... ~. hayata m'utabakatı betleri temsil etmi§, fakat toptan salonunda vaU tarafından yüzer li -
e.:,'etkf d" i i k 

1 
. bir meydan muharebesi zaferi kay- ra mükilfat verilmiştir. 

uzen yen a rp ı- · 
dırrnalt istiyen tezatsız d~de~em.i§tir. (Kötü) ~~· (çir_ Ticaret odasıntlaki bu merasimi 

~ ~ hakan d hU t kin) ı, (bayat) ı sezer gıbi olınuş, takiben fındık çuvattan bütün me-
m an, rme e . . 

den itibaren ortaklannm getireceği 
tombul fındığı 21, sivriyi 20, birin
ci kalite badem fındığını 20, ikinci 
kalite badem fmdığmı da 19 kuruşa 
almağa karar vermiş ve bunu ilan 
eylemiştir. 

Tarım aaU. kooperatifleri birli -
ğin n bu guUTk:ıran, bUtün nrlla. 
tahsilleri sevindi.rmi3tir. 

Kont Çiyano 
Ar na vutl u kta 

Roma, 19 (A.A.) - Kont Ciano 
tayyare ile Tiranaya gelmiştir. Ha
riciye nazın Musolininin yakında 
Romanaya geleceğini halka bildir. 
miştir. 

Kont Ciano, bazı eııcrlerin ilk 
temeltaşını koyduktan sonra tayya
re ile Draça hareket etmiştir. 

Maamafih, bazı kimseler, Ma -
caristanın ve bilhassa İtalyanın 
enternasyonal gerginliği azalt -
mak için bir teşebbüste bulun· 
malan ihtimalinden bahseylemek 

tedirler. 

* Yozgatta yaptınlmaama karar 
verilen ve 129 bin liraya mal ola
cak olan hükUnıet konağmm bu se
neye ait 4 8 bin kü.sOr liralık kısmı 
üzerindeki inşaat bitmek Uzeredir. 
Diğer kısmın inşaatı 1940 da yapı
lacak.tır. 

ltont Csaky Budapeşteye mtıte - * İzmir mebusl3l"ID.d&n alr kısmı 
vc ccihen Romadar. hareket etmiş-
tir. 

Ziraat vekilinin şehri
mize geldıği 
doğru değil 

Bazı sabah gueteleri bir 
mUddettcnberi Bolu clvarmdaki or-
mantarda tetkikat yapan Ziraat 
Vekili Muhlis Erkroenin dün akşam 
şehrimize geldiğini yazmı§lır. 

Vekilin evinden yaptığımız tah -
kikata göre, bu haber doğru değil. 

diln lzrnlr ticaret odasını ziyaret 
ederek muhtelif iktısadi meseleler 
hakkında malümat almışlardır. Me. 
buslanmızın diğer b.i!" kısmı da Bor 
novaya giderek belediyeyi ve par -
tiyi ziyaret ettikten ve ziraat eM

titUsUnU gördükt~ sonra halkla te
mas ederek ihtiyaçtan hakkında i
zahat almışlardır. 

* Yerköy ile Yozgat arasında 

gerek yolcu ve gerek yük nakliya -
tında intizam ve emniyeti temin i. 
çin Yozgat belediyesi otuzar kişi -
lik iki otobils ile dört tonluk bir 

dir. kamyon satın .almıştır. 
Muhlis Erkmenin 1stanbula ne 

zaman geleceği hak.kında henüz 
burada malumat yoktur. 

Emekli 
Galip 

orgeneral 
defneaıldi 

GUlhane hastanesinde tedavi al -
tında iken vefat eden askcrl tem -
;>;z mahkemesi ikinci reisliğinden 
emekli orgeneral Galip Pasinerln 
cenazesi bugün merasimle kaldınl -
mıştır. 

Şehrim.izde bulunan Mısır a.skeıi 
heyeti azalan da merasimde hazır 
bulunmuşlardır. 

Cenaze namazı Beyazıt <'amiindc 
kılındıktan sonra tabut F..dirncka -
pıda ki ııehitllğc götütUIC'rek defne. 
dilmiştir. Ailesi erkanına beyanı 

taziyet ederiz. 

* Şnrkikarahisnrdan - c!Un il · 
çemizin cenubu garbi istikamc' :. 
den gelen ve on dakika d~,·am 0 -

den §iddclli ya{;rmurdnn o is~;';r · 

te dağ eteklerindeki köylC'r-'r '' • ı 
olan sel, bazı hnsarnta scb· p ol. 
muştur. 

* Maarif Vekaırti Us ı, :in dört 
ve beşinci sınıflarında ... .t.u:acak 
tarih kitaplarının yr Lıln. ıı için 
müsabaka açmıştır. MU:ınbı.ka ı ey 
lülden 29 eylüle kadar devam ede
cektir. 

* Nfşantaşında 7 yaşında Nermin 
isminde bir kızı çiğneyerek öldüren 
şoför !smnilin muhakemesine dün 
devam edilmi§, muhakeme şahitler 
için başka güne bırakılmıştır. 

* Aksarayda Aziz isminde bir 
çocuk makasla Saim adındaki ar -
kada.§mı ba§mdan yaralamıştır. 

'-ki çehred e fakat (iyı) yı, (güzel) i, (yeni) yi muıin ve halkın i§tirakile iskeleye 
en n par- . >.ı. ~erim. bulamamıştır. (Sefil) ın yanında getlrilmi§ ve mavnalara yUkletilc -

• ~ ~ (ulvi) yi, (tereddi) nin bitişiğinde rek Tan vapuruna götUrülmUştür. 

Mısır askeri heyeti 
bu akşam Edirneye 

hareket ediyor 
Ordumuzun bu mümtaz misafirleri 
bugün abideye çelenk koyacaklar 

* Halk plAjmda denize giren 
Hüseyin isminde bir çocuk denizde 
bir tahtaya çarparak yaral&DJIUI, 
nümune haataneeine kaldırılmJıbr, 

ıİa ~ "'1t lllr, roman ve fi - (kemal) i vaadetmiş, fakat netice Vapurda, bu ilk parti fındığı ytlk 
' bir bi~ sınırı aşamıyor, itibarile bütün tezahürleri aldatıcı, lemiş olan firmalardan fındık tanm 
lılt )'ol.. __ zan delemiyor, belll bütün vaadleri inkisara uğratıcı satış kooperatifleri birliği tarafın-

?t,l'lll .. "!JU aökemiyordu. çıkmt§tır. dan altmış ki§ilik bir ziyafet veril. 
? ~. • -~ti lllır, bu zar ve bu yo- T · LIU9 r. anzımat, şahsiyete kavuşmak i-

' çin en çetin hamlelerine bu devre- Fiat?ar 
~. ~Yetinln beklediği yeni de aavqmasma rağmen, hala de- Giresun, 19 (A.A.) - Fmdık ta-
~-~~ ıizliyen muadele! vamda. nm satq kooperatüleri birliği, on 
~ ~llıtıadele kill halinde yedi ile on sekiz kuru§ arasında aa 

N ecJp Fazıl KISAKVREK tılmak._ lan fmdık fi · ti leınıyordu. l.A o ~ a arını or 
~ taklan lehine yükselterek bugün -

~""_13 ~ • kullandığı dil ve 

~ ~r, fakat aembo-
~ de a bile ilen bir ls t anbul Belediyesi ilanları ~e b.ı~~tesinde yeni ~ir eah· 
~ ~ Cttn eıtiror, bütün bu ilet 

bıı 0~' ~ lltıerini, bir parça is- tık Muhammen 
\> lltı.,'ll Yetıe gidermenin ka- teminat bedeli 

ı.. ~..,_ b 'anıtı illn ediyordu. ~ .,~"', 236,25 3150.00 Beylerbeyi iskele meydanının 
'ı b..~'~' etrafmda kalaba- parke inşaatı için lüzumu olan 
~letlıı 1'1rrırcai, Sultanah- 30.000 parke mUbayaası. 
: ~ • "-rk de ve §adırvan kar- 45,84 611,20 Kadıköy tahakkuk ve tahsil ıubc 
tt.ıı~ eae Yeni bir dil. ye- si binasında yaptınlacak banko 
~ -~ bi l'ellf bir nefes halin- tertibatı 
~ lla)l. r edayj yaptıyordu. 99,20 1322,55 ... Çubuklu gaz depolannda yap-

~ --~eJrlalden dinliyen tınlacak tamirat . ,1 ~ · bir camie Yahva Keşif bedelleri ile ilk teıninat miktarlan yukarda yazılı iş S "-ıı ot(ilk defa görmÜş, ter ayn ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler zabıt ve 
~~~~11ıy0~Yaıı ilk defa öf- muamelat mUdürlüjU kaleminde görUlebilir. İhale 24-8·939 oer
~:lt ~,~"""llld~. ~· Yahya Kemal şcmbe gUnU saat J 4 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin 

1 
l ıı .. btıı~,,11 .böyle bir telkin ve 939 yılına ait ticaret odası ve ihaleden 8 gün evvel Fen işleri mü· 
~ " bit ... , , {' "'• flJctr °8."atıyordu. Fa- iürlUğUne müracaatla alacakla:ı fenni ehliyet nslkaları ve ilk 

:t'I! ?-~ ne bir 8entez. ne teminat makbuz \'Pya mektuplaı'l ile iha.1:! günü muayyen saatte 
rıbutun en iyf ko- 'daimi encümende bulunmaları. '(6072) 

Bir müddettenberi ıehrimize 
gelmeleri beklenen Mısır askeri 
heyeti, başta Kahire topçu kuman. 
danı general Hüsnü Esseydi oJ.du. 
ğu halde dün öğleden sonra Ru. 
men bandıralı "Transilvanya,, va
puriyle lakenderiyeden şehrimize 

gelmişlerdir. 

Heyet Tophane rıhtımında or. 
du namına general Hüsnü Rıza, 

İstanbul Vali ve Belediye reisi Dr. 
Kırdar, İstanbul kumandan veki
li general Oaman Tufan, Mısır 

konsolosluğu erkanı, bir ihtiram 
kıtaat ve bando mızıka tarafından 
karıılanmııtır. 

Mızıka, Mısır ve Türk milli 
marşlarını çalmış. müteakiben 
dost Mısırın muhterem kumanda. 

nına mihmandarlık vazifesini gö
recek Kurmay Albay Hamit 

Dcf.ruer, Kurm1y Önyiizbaşı Mii 
· nir Aral takdim edilmiş ve otom<>-

* Vatman Muatafanm ldarealn • 
deki Ortaköy - Aksaray tramvayı 
LA.lellde 3921 numaralı kamyonla 
çarptfDlI§, ön sahanltğı hasara uğ
ramıştır. 

lan heyet, askeri erkirumızla te
mas edeceği gibi askeri müctse. 
seteri de gezecektir. 

billerle Perapalas oteline gidilmiı- Mısır askeri heyetinin mcmle-
tir. ketimizdeki ika~tleri on beı gUn 

Heyet, Almay Mustafa Sadık, kadar sürecektir. 
binbaşı prens Emir tsmail Davut, Heyet reisi, Türki~yi ziyare-
binbatı İbrahim Saad , binbaıı tinden dolayı son derece memnun 
Hunun Lutfi, yüzbaıı Muhammet olduğunu işaret ederek demittir 
Diab, harbiye nezareti bütçe mü- ki: 
düril Osman Tevfik, ticar~t ve ik. "'- Türkiyeyi öz evim olarak 
tııat nezareti ıubc müdürlerinden -:ayc.ı ım ve 7ürkleri kardeıim gi
Ahmet Selimden mürekkeptir. bi sevc:rim. Bu ziyaretimiz aramız. 

Heyet reisi general Hüsnil Es- daki ebedi dostluğun tnbii bir 
aeydi Pııa bugün öğle yemeğini tezahurüdür. Burada \cahraman ve 
Mısır sefaretinde yemittir. yenilmez Türk dostlu,u misafi -

Saa~ on altıda, merasimle Tak. ri bulunuyoruz ve bundan çok 
~im lbiöesine çelenk koyacak ve bahtiyanz.,, 
ak~arn saat yirmide hareket ede- Mısır heyeti namına Taksim i.. 
cek Edirne trenine bağla~cak bidesine konulacak çelenk mera
husuıi vagona heyet azalariyle siminin öğleden sonraya bırakıl. 
birlikte binerek Edi .. neye gidecek. ması heyet azalannın askeri tem
tir. Heyet manevranın son günün yiz mahkemesi ikinci reisliğinden 
de büyük ~eçit resm:.•1de hazır bu- emekli orgeneral Galib Pasinerin 
ı~nchıktan !:C"r.ra şc'ırimize döne. bu sabah yapılan cenaze merasi • 
cek•ir . ı mine iştirak etmelerinden ileri 

Buradan Ankaraya gidecek o- gelmiştir. 
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Lebib arkadaştarile bir mo tör gezisinde .. 

Futbolcularımız yaz tatilini nasıl geçiriyorlar? - - - - - - ...... 

Dün akşam Tepcbaşı bclcd!yc 
bahçesinde oldukça enteresan 
boks müsabakaları yapıldı. 

Günün mUhim maçından ev· 
vel icra edilen karşılaşmaların 
neticeler şunlardır: 

Hüseyin - Rahmi maçında Rah 
mi ringi terketti. 

Le bip İkinci müsabakada Semih 
Markoya, üçüncü müsabakRda 
Ankaralı Hakkı Beşiktaşlı Mus· 

g e ç i r i y o r ~f ;i~a sayı hesabile galip ad~~· 
Feyzi ile Hakkı arasındaki ına· 

Fenerbahçeli 
sakin bir tatil 
V •• / / f • çın dördüncü ravundunda Fcv-e Ş 0 g e . Q n Q l g 0 T • zi Abandone cttıği için Hakkı 

''Başımdan hiç enteresan vaka geçmemiştir. Çünki , galip geldi. ~A . 
. Son olarak yapılan Kanı El:· 

ben çok sade bır hayat yaşarım. Heyecan sevmem! ,, rem müsabakası cidden gUzel ve 
Fenerbahçelilerin antrenman lben de sağımda ve solumda otu· heyecanlı oldu. 

günü olan perşembe günü; bir ranlara hücuma geçiyordum. İkişer dakikadan sekiz ravunt 
vapura binip doğruca Kadıköye Kimbilir o gün beni görenler bc..1- süren bu maçta daha hakim dövi\ 
yollandım. j ki de, çıldırdığıma hükmetmişle:·· şen emektar boksör Kani rakibı· 

- Eh, diyordur..1. Bugün bi.!· dir. . ,..: -::.1- ~9hil .. yenerek P.ski 
tün Fenerliler otııLd~dır. Hepsi~ - ınaglubiyetiniıı ..!.eutnı çıkarmı~ ., 
le konuşabilirim. ~u ümitle Fc· oldu. 

bir Demirsporu yenebilir. 
- Sizin diğer Jdüplerden en 

çok sevdiğiniz ve takdir ettiği· 

niz futbolcu kimdir ? 

Tekirddgil Hüseyin pehlivan 

"Bul'garı 
~ c 

mutlak 
diyor qenecegım,, 

Bugünkü müsabaka 
Amerikan usulü 

tamamen 
olacak 

Teklrdağh Milli yonta yan yana 

Geçen gün bu sütunlarda Bul- ,kuvvetli bir pehlivandı~ Süplcks 
gar şampiyonu Bankofun söyl0':1i- leri, saltoları yerındedir. Fakat 
ği sözleri yazmışbk. Dün de Te· tutuşları zayıftır. Ben Bankofu 

nerbahçe stadına girdim. Stadın 
yemye§il bahçesinde, küçük bir 
çam açacının altında, Lebibi ha
sır bir koltuğa gömülmüş, elinde 
bir kitap okurken gördüm. Yanı· 

na yaklaşıp "Haber,, namın:ı 

kendisiyle konuşacağımı söyliye· 
rck: 

- Beşiktaşlı Hakkı, evet o ha· kirdağlı Hüseyine bu güreşler bugün yeneceğim. Sonra bugi.ın 
kikaten yüksek bir futbolcudur. hakkında ne düşündüğünü soı - yapılacak bütün müsabakalarda 

- Herhalde bütün arkadaşla· 
nnız da buradadır dedim, Lebib: 

- Hayır. Futbolculardan bir 
ben vanm, demesin mi? 

O zaman bütün Fenerlileri ı;ö
receğimi ümit ederek boşu boşu· 

na sevindiğimi anladım. 

Takımı için ne yapmak lazımsa o- duk, Hüseyin bize dedi ki: hakem heyetinden başka bir de 
nu yapar. Uğraşır, didinir. Sonra B p . . . gazetecilerden bir jürinin buluna-

k t · b' k B · - en gegen sene arıse gıttı- _ .. ço emız ır çocu tur. azı kım •. . . .. . ... cagını ve gureş müddetinin yeni· 
ı d • gım zaman kendısıne Turk susıı . . . 

se er onun sert oyna ıgını, karşı· . . şıncıye kadar olmasını ıstiyorum 
sındaki oyuncuya fena hareket et· veren Bulgar P~~lı~anı ıle knr13ı Ben Bankofun bu teklifini mem. 
t .•. · ·· 1 1 B !aştım ve kendısını yarım saatt·~ 
ıgını soy er er. en onun karşı· . 

1 
nuniyetle kabul ediyorum 

d k d k . yere serdım. şte Bankof bu mağ· · 
sın a ço oyna ım. Te bır defo A . . • t Güreş yenişinceye kadar ve ta-
f h k . . .. . lubıyetınden mugber olarak s-
ena are ctını gormedım . Hakkı . . mamen Amerikan usulü olacak 

"' ' d' L b'b ı· d ki k't bı a· ·ı k d 1 • k tanbula kadar gelmış ve benınık .. . . ~ım ı e ı e ın e ı a ı- ı e ar a aş ıgımız yo tur. Sadece . - ve Jlirıyı gazeteciler kuracaktır. 
zinc koyup, anlatmaya bqladı. , : futbol •ha•nd• ~-..Jl· mege l'Ul Qlm~. ?R .. ~ ~ı .. ..f.ail. .Jl.....a-.. ;ı,: 

-r- B~n bu yaz tatilinden, noğ· 1 ... !Jtf. benim UıCfiJHdc en bi testr. l_.Şan,kofuıı ~çtenimçki llAzle· iv~ın• sötliidiği s<illlrdeu 
rusunu isterseniz hiçbir §eY anla· . • yapan oyuncu Hakkıdır. Sonra o- rini okudum. Beni muhakkak ye- a.nlaşıtacağı veçhlle çok ciddi o· 
madım. Çünkü ay.ığım sakatlan- - ~de dahil oldugunuz en nun oyununa da hayranım. neceğini söylüyor. Ben Bankofc lacaktır. 
mıştı. Onu tedavi ile meşgul ol· kuvvetli Fenerbahçe takımı nasıl . . Paristen tanırım. Bankof çok Tekirdqlı Hüseyin 
d Arad -·-..:ı d · · . teıkil edilmelidir Lebıbm bu sözlerinden ne ka· 

um. a ııuı-ır.ua enıze gın· . d d" .. t b' f tb l ld w 

rd F k t · di d · d - Ben bu hususta bir şey söv· ar urus ır u o cu o ug-u 
Y? ~m. a açu· k'uım treemze e liyemem ÇünkU antrenmanl~r anlaşılıyordu. Ben Lebibin çok 
gırmıyonım. n an nman- · . 
l "'"•l d o· - k d 1 bqlamadığı için oyuncular ne maçlarını seyrettim. Karşı taraf ara 11&9 a ım. ıger ar a aş ar, 
.,, t · d k d ;;. ·· j . vaziyettedir bilmiyorum. Mesela oyuncularına fena harekette bu· _aze enız e o u u .. uma gore e 11 d - ·· edi 
~ - b · b' tak .. 1 · F un ugunu gorm m nizden çıkmıyorlarmış. en sıze ır ım soy enm. J. • 1 • 

kat bu takımda ismimi söyledi· 1, 
ğim oyuncular olur ki formlarını 
kaybetmişlerdir. Onun için be· • 
nim takım hakkında şimdilik hiç 1 
bir fikrim yok. Bir ay sonra kiın- 1 

terin takıma girebileceği belli o· 1 
la bilecektir. ~ 

Serbest güreşler 
Birincilik müsabakaları nihayetlendi 
Evvelki gün başlayan lstanbuı 87 kilo: Ali Ahmet 

serbest güreş birincilikleri mü· Ağır siklet: Çoban Mehmet. 
sabakalanna dUn de SUleyma:ıi· 

ye klübünde devam edilerek ni· 
hayetlendirildi. 

Yapılan müsabakalar sonunda 

SülJymanive klUbUnUn 
hır tavzıhı 

İstanbul serbest güreş şampi- Süleymaniye klübUnden: 
yonlan şöylece taayyün etmiş o! - Mademki kendi takımınızın 

nasıl t§ekil edilmesi için bir şey 
söylemiyorsunuz, o halde milli 
takımımızı nuıl görmek istersi· 

,_ du: 

niz. 

56 kilo: Ahmet Çakır. 
61 kilo: Yaşar. 
66 kilo: Servet. 

Biz de bir §ey zann 
Fransız futbol fedcras'1"111'~211 

na§iri efka!1 olduğunu · 
tında bağıran bir spor Dl 

vardır. tsmi de Futbol.. 
Geçenlerde bir tanesini 

nrken şöyle bir havadise 
dım: 

"Türkiyeye gitmiş 

Midleshs Vanderers takıaıl 
yaptığı 3 maçtan 2 sini 
birini kaybetti. lkincl ve 
lerin mağlilbiyetile ne 
maçtan sonra oyuncular çoı_ 
tane bir şekilde sahayı ter 
Ayni gece misafirler şe 
yafetler verildi, kotra g 
tertip edildi. Ve T ürkler 
günkü müsabakayı kazan 

Ukalalık diye buna derlet' 
Yüz binlerce basıp satan bit 
mecmuasının ::avallı cahil 1' 
rirleri ! Bilmiyor muydunuJ 
gilizler son iki maçlarını 

da yaptılar. Bilmiyor nıu 
Arikara Marmara kenarıııd' 
ğildir veya Marmara Anad 
ortasında Ankaraya sahil 
bir deniz değildir? 

Elden ne gelir ? .. Onlar 
yin alasını bilirler ve bu 
ni her vesile ile gösterirJd'• 
beraber gülelim. 

• * • 

Spor neşriyatı 
Bir spor mecmuasını si 

zete farzetsek, muharrir~ 
süs verebiliriz ? 

Cideli makaleleri yazarıJI 
~ai nnıharri .. 
. Maç tafsilatını 
bıta muharriri, 
Kısa haberleri yazanıar: 

muharriri. 
Doğru değil mi? 

• • • 
Bilmece 

Muhalif bir spor muh 
Neye mi muhalif? Futbol 
yonuna ... Gene pUr~d~~ 
girdi.. Hiddetten kıpJDl'IP""" 

muştu. 

Zevzekliği tutan birisi 
nasebeti yokken sordu: 

- Bilmece nedir? 
Muhalif spor mulıarrirl 

yapıştırdı: 

- Futbol feduasyanuı& 
tığı işler! 

- Onu söyllyebilirim. Cihat • 
Faruk, HUsnU - Alı Riıa, Hasan, 
Esat - Naci, Hakkı, Buduri, Şeref 
Fikret. Bu takım bence en iyi bir 
ıhilli takımdır. Belki kUçUk bir 

72 kilo: Faik, 
79 kilo: Hasan Koç 

Süleymaniye futbol takımınıc 
Nazillide bir müsabaka yapt:ğı 
yazılmıştır. Kulübümüz takımı 

böyle bir seyahat yapmadığı cihet 
le keyfiyetin sayın gazetenizle 
tashihini saygılarla dileriz. ------ - - --

tadilat yapılırsa daha iyi olur. 'FP.
kat gene ıunu söyliyeyim ki J.>,ı 

nazari olarak kuvvetli bir takım· 

Lebib anlr1n8r ve arkada,ıarı dır. Çünkü oyunculann ne vazi-
arasında yette olduklan belli değil. . . . . 

Kış olimoiyadma 
edlldık 

1940 kış olimpiyadı G 
Partenkirchen Alınan ka~ 
derasyonu 1940 olimpiyat 
n gününe yirmi Türk .,..,r.uı 

da davet etmiştir. 
Ortada kalan p.mpiyonluk me· Bır ınsan daıma kendi hareket-

- Peki, denize girmiyorsunuz. selesinde Lebibin de fikrini sor- l~rinde olanlan severmi§. Lebi
ama herhalde ba!Pn•roan entere· dum. O diğer arkadqlan gibi şam bHmkdke arkkada§ıb~lmadı~ halde 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, du:3~~~~;:r~~a~akc;ıll" 
ne,•-a'ü,lpnklık ve b~~:.$ ağnlannızı derhal kcaeı tanbulda~. harek~tle~indeJI 

b. k ;.,,..~.. · nluk h kkını Gal tasara d a ıya al'§ı ır sevgı ve hay· san ır va a geçm&9W&. pıyo a a Y a lık ...... _1 i k disin' • d 
H h k ti Be · .. u ran uat e.mes en m e _ ayu-, ayır a yen. nırrı gorm yor. t . b' ld • .. 

6.. .. •• da t hi b' ka ÇU kU di N d t h k eınız ır sporcu 0 ugunu ıos· 

- ren teşkılat konutem 
... lcablf.ltl.a tdbiıle 3 .·za~e .abn~b.iliı:~ ... lacaklar ve gelecek şu~ 

ua.gam nen eresan ç ır va - n , yor, ec e a c- t . kif" d ğil 'dir 
geçmedi. Yalnız bu tatil değil, me yumruk atmasaydı. O gfüı ermıye 1 e mı · 
diyebilirim ki bUtUn hayatımda Demirspor galipti ve Galatasaray Lebib de seyircilerin küfür et· 
ben garip bir hi.diac kal'§ISUlda Ankarada da yenmesi çok muhte· melerine çok kızıyor. 
kalmadım. Çünkü çok eade yaşa- meldi ve tabii p.mplyon olacakt~ . B' . . .

1 
d' 

F k · di be k . - ızım seyırcı er ıyor, ma· 
nm heyecanı sevmem. a at ıım n ıu anatteyırn 1 f f tb 1 1 1 K" 

Leb'be · d h ki ı d. ktö lUğU w• a ese u o u an amıyor ar. o 1 geçen mevsım e en e- gene ıre r n verecegı .. k"rU b' kl''be b ·ıan 
yecanlandığınız müeabaka hangi karar ne olursa o!aun p.mpiyonllardıru 0 Sntaed ır u ag tm~k.· 
'd ' ., dedi Gal t la ktır Sebeb' 1 r. yoma oyun seyre mc 81 ır . m. a asaray o ca • ı: . . lm 1 d b w 

~ dedi hi b' ta h Eğ D · hUk WlA ııçm ge ez er sa ece agınp çı..· _ .IX':n ç ır maç e· er emırapor men mag •ıpl . • k"fU t - liri 
..... F k t H" t ddedili ik' · t 1 gırmaga u r e mege ge er. yecannr.nmam. a a usame - a rse, mcı maçın oyna ı - Bağı 1 t t b'I f k t ki" · · ı ı t d w 1.. b'l kt ç ·· rma an gaye a ı , a a l " 

tının ceza ı o up a oynama ıgı masına uzum ı c yo ur. un· r·· t k . . ? Be k t . 
G 1 tasa da kal · · kU 'kin · De · k • ur c me nıcın . re e versın 

aka yıfrayldm~çı~ . h ecımızl daı hic~lkmaçı tamısıfrspor azaıal~-ıben seyircilcrln seslerini duy· 
ço za o ugu ıçın eran go aa ı maç ır puvan · 
yemek tehlikesi ıı.tlıtıyorduk. İş· dığından gene Galatasarayı 4!~ç~ mam. 
te o maçta biraz hEyecan duy· miyecektir.Macı Demirsporun '<al Vakit hayli ilerlemişti. Bir cok . 
dum. Ve o gUa yenilmiftik. Sor.· zanın.asına imkan yoktur. Çün· atletler, çimen sahanın UstUnt~ ' 
ra bir de fttirak etmediğim Gala· ıkU bu takımın maneviyatı olan antrenman yapıyorlardı. Leb!h 1

1 tasaray maçında heyecanlandıI11 . kaleci oynayamıyacaktır. Bitta· de onlan arasına karıştı. . 
Bi°zimkiler her hücuma geçtilcç' bi Galatasaray da kalecisi zayıf Kadri KAY ABAL 

1 sinden on birine kadar o 
köyUnde yqıyacaklardıt· 

Macar Se ıet tak . 
qe ıyor 

Macarlstanın tan"moı·f 
, lanndan Segct dert nıaO 
üzere bu hafta şchriın1S8 
tir. 

1 Seget ilk maçını ~ • .M 
cuma gecesi Gaıatıuıara1-:-
sim stadın1a ynpacaktlt'~ 

1 İkinci maçı 26 ağu8t 
nerle. UçUncU maçı 28 • ' 
Gala tasam v Fener 1ll 
oynıyacaktır. Macar ~ 
maçını 29 ağustosta :seyo 
la yapacaktır. 
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H A 8 E R - Akıam Posta11 ., 

an~ör, musikişinas, şair 
yetiştiren bir ordu! 

Bugun Sovyet sanatkarlarının içinde pek çoğu istidatlarını 

lier 
l'a"" ilene h ~ ;ıı t-ıları. • er asken mıntık:ıda 
d~ilt "~ büyük rağbet gören 
t...._ ~ "atto ernpiatıar da Kızıl Or
.. ·~e& katın büyük mevkiini gfü; 
""l ge lf· . 
la 'lıde11 b ıdır. Bu olcmpiatlara, 
le tırı aileı ~ka subaylar ve bun-
~,(t~.'rı efradı da iştirak cy-

~ı..ı.ır. 

. ><u ... 
''l' oannu 
11.ı 'iller, l{ er, artist~er ve müzi-
~lel'lebtı ~l Orduda istidatları
biı· bilb ekte ve bunlar arasın
le~ara ~ ınuvaffak olanlar 

ııe l'oııllıi.k Ye tiyatro mektep -
~ anmaktadır. 

til' ~l o 
ltrolarırdu ve Bahriyenin ayrı 

hul(.1tlJ. 0 vardır. Moskova'daki 
l'o ~ft~et rdu Merkez Tiyatro;ı;, 
l·· '-l'ı!l..1- tnerkezinin en iyı· tivat-• ~n b· -
b.~ t~~lc 1ridir. Gerek burada-
~t\tt.. tnuht~lif filo tiyatro -

ili\ 'l aw: 
t~ llıı a • '-'Stler, Yaktiyle or-

ltıi~ 11:atör kulüplerinden ye
tıatkarlardır. 

~06E>J . 
So"' 

cô i l)EL.ı 
İKİ 

Gü,.., Ol
Mu~ov. 

Hiç. Si~ 
HAM R 
'YOICTIJ • •• 

ve ilerletmişlerdjr 

1 ?rma~. i~~~nl~rı arasında: 87' I 

Yazan: L. Busch (36 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyah( 

Hana kızını, zehirini boşaltarak yanıma 
aldığımı nan ettirdim 

• 

Su kabakları Afrikada. su taşrmak ve mulıafaza etmek için hao;; 
üstünde taşınılan frijidcrlerdlr .•• 

Aşk ve ölüm!.. 
Genç Hancı kızı Man • gi işt<' 

karnının üstünde sürünerek aş' 
ve ölüm arasında titremekteydi. 

Bir kaç dakika sonra meyda 
dolmuştu. Bütün Hanalar tel. 
ve heyecan içinde mukaddes kay~ 
üstündeki Bazaramn etrafına do 
muşlar, yerlerinde duramaz b: 
halde tepinip duruyor, bir an e,. 
vel hakikaten muharebe mi ola 
cağını öğrenmek istiyorlardı. 

Düdükler sustu. 
Bazara yumruklarım havaya 

kaldırıp salladığı ve titreyen biı 

sesle haykıra haykıra beyaz reisir 
emrini Hanalai'a ilan etti. 

Bazara sözlerini bitirdikten son 
ra meyldanda Hanaların bağrış 

malanndan müthiş bir gürült 
koptu. Bu bağrışmaları duyunc. 
birdenbire sarar.dığımı itiraf ede 
rim. 

Zira, ne konuşulduğunu anla 
mıyordum, ne için bağırdıklann 

bilmiyordum. Evvela bu bağrış . 
malan isyana atfettiğim için he 
yecan duydum. 

Fakat yan gözle ay<ıklanmır 

dibinde son derece irileşmiş par 
lak gözleriyle olanları deh!jet içir 
de seryeden Cuan • ginin yüzünt 
bakınca mi.isterih oldum. 

Çünkü Cuan • gi mes'ud ve ıc. 
vinçli bir gülüşle giilüyordu ! De· 
mek bu bağrışmalar iyiye alamet 
ti. 

(Dc,·amı nr) 
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"Koltuğunda bohça, yola koyuldu. 
O gün bugündür meydanda yok.,, 

"Bugün saat 11 de sadrazam Talat paşa haz
retlerinin Ayıısofyadaki konaldarma elinde sahte 
bir eadaret tezkeresi bulunduğu halde mUracaat e. 
den, bekleme salonuna kııdar girmeğe muvaffak o. 
lan, heyeti vUkellda bulunan sadrazam paşa haz
retlerinin avdetlerini beklerken, daire nöbetçi.si bi
rinci smtf taharri kGini.seri KUçükpa%arlı İhsan e
fendinin berayt ihtiyat yaptığı isticvabda kekele. 
mesl Uzerlne, hırkası altmda bulunan ve calibi 
ııUphe görülen bir bohçanın araması yapılarak ... 

Talfıt paşa telefonda sabıreıılıkla seslendi: 
- Buralarnu geç cannn, net1ceyi istiyorum. 
- Baş ilstUne efendim. 
Polis müdUrU devam etti: 
- Polis mUdlrlyetine getirilerek birinci §Ube 

tarafından bittazylk ifade vermeğe icbar edilen 
suika.stçinln hUviyetini ketmettlği, keldisine der· 
viş sWıU verdiği, sorulan suallere, yapılan tazyik

lere eayanı hayret bir mukavemetle sUkfit ederek 
cevnb verdiği, 8 saat .süren uğravmaiara rağmen 

• hennz bir şey söyletmeğe mu\•affak olunamadrğı, 
yann alessabah tekrar tazyike iptidar olunmak 
üzere §imdilik mUdlrlyet birinci nube nezarethane
sinde nezaret altına lmdığr a~, olbabda ... 

Talat paşa tekrar sordu: 
- Demek bir oey söylemiyor, öyle mi? 
- Öyle, pqa hazretleri! 
- Nasıl bir adam bu? 
- Yaşlıcıı, ııınm gibi muka\in1, sakallı bir a. 

dam. 
- Ertnenl miymiş? 
- Milslliman olduğunu iddia ediyor! 
- Garib şey ... Bu adamı mutlaka söylNnıe. 

tisiniz! 

- Baş UsUlne paşam! 
Tal!lt pa§nnm her akşıım nyni şekildeki tele· 

fon muhaveresi devam ede ede tam 27 gün seç
lı. 

Sadrazam bir t&rnftan eski dostu R~id efen
diyi döğmeleri, işkence altında bulwıdurmnları L 
çin emir verirken lfüUr tarafta da polis mUdlrlyeti. 
ni mkrşttrara"k mevleVi dervişi Re§id efendinin a· 
rarup bulunmo.smı l.stiyor, tekke tekke dolaıınn po
lisler bir tUrlU aranılan adamı bulamryorlardı. 

Nihayet, Reşid efendiye ilk defa Tnltit p~a
nm emrini bir tezkere ile tebliğ eden, ndnmcağr. 
zm bu felAkeilnc sebeb oluııta ortnk sayılan Ye. 
dikule karakolu komiser muavini ile bir polif! lhti· 
rnr nakibin ortadan kaybolU§undıın 26 giin f!On

ra aldıkları emirle tekrar tekkeye uğradılar. Yine 
bir ak§am üsUiydü. Tekkenin kapuırnı ı;aldılar. 

Yine bir ay C\'Vel kendilerini karıııhynn r.ynkı;ı de
je onlara kapıyı açtı. 

Nakibin gaybubeUndcn endiao duyan tekke 
dedesinin: 

- Adam sen de. Eski adam o ... Mevlevi ta. 
buruna gönUllU git.mi§tir. Ama yolda.5lrk hatırını 

sayıp hiç olınazsn bize bir haber verse, bir mektub 
yazsaydı. 

Sözlerine rağmen Reşid efendiyi sık sık anyan, 
onun tabura gitmesine ihtimal vermiyen ayakçı 

dede o iki polis.l kaııımmda göıilnce biraz şaşırdr, 
Yine ııyni cdeble elini göğsUne bastırdı, pordu; 

- Hayrola erenler?!., 

Poris bu sefer mlilayim bir konuşuşla ziyaret 
sebebini izah etti: 

- Hani şu bir Reşid efendi vardı burada! ... 
Ayakçı dede arkadaşına ait bir haber alacağı. 

nı umarak sevinçle l\lrldı: 
- Evet, ne oldu? 
- Nerede o Reşid efendi? 
- Lebbeyk? ! .. 
- Leyleği, meyleği bırak da derviş baba, o 

Rt?>iid efendiyi bul getir bize. Dahiliyeden, polis 
mUdiriyetinden sıkı emir var. Hemen bulunmıumıı 
istiyorlar. 

Ayakçı dedenin arkada.şma dair bir habere u
laşııcağı ümidi bu izah karşusmda tamamen iflas 
etmiş oluyor, adamcağız hayretle karşıladığı poli
sin .sözleriyle yine yeise kapılmış bulunuyordu. 
lşte bu hayretle yeisin müşterek tesiriyle allak
bullak olan kafasını toplamnğa çalışnrak cevab 
verdi: 

- Reşid efendi bundan tam bir ay evvel ge. 
tirdiğiniz bir kağıdı alınıştı, 

0

ikl gün sonra bir sabah 
buradan çıktı, koltuğunda ufak bir bohça ile yo. 
la koyuldu. O gün bugündür meydanlarda yok. 

Hayret sırası polise gelmişti: 
- Reşid efendi getirdiğimiz kağıdı alınca po· 

lis müdiriyetine mi gitti? 
- Bilmem nereye gittiğinl ama, orara gitmiş 

olsa gerek! · 
- Derviş baba, sahi mi söylüyorsun? .. 
- Tnbü cıvlfı.dım ... Bi:: de o zamandanberi Re· 

şid efendiden bir haber clama<!r!:. Merak ve Uziin· 
tüyle yolunu lıekJeı!ik. Hala bir mcktub bile gelme. 
eli. · 

- .Allah nllah! 

- !şte öylo oğlum! 
- Şimdi bu ka.ğıda ne ~·nzalmı? Müdiriyetin 

i:; ! eğinc ne ecvab verelim? Reşid efendi nerede di. 
relim? .. 

Komiser munvlnl konuşmayı kısa kesmeğl ter
dh etti, sözü nldı: 

- Ne diyeceksin. Bir semti meçhule doğru 
bir m:ı.b mukaddı>m ekked n mllfı\ı-ekat e tii;ri bit

tahkik anla§ılmakla ..... diye ka~'lt düşUf.fir, bu a. 
dama <fa imza ettirirsin. Evrakı geri göndeririz. 

1'· · ~· ındeki kal:rıUara komiı.ıer muavininin 
söyeldiit.'". ini yazdı, evrakı polis müdürlüğUne iade 
ettil<:r. ' ' 

Enakı sadrazam resen takip ettiriyor, onun 
da ce\'abmı acele bekliyordu. 

Yedikule mevlevihanesinden verilen bu ~erhlc 
evrakın müdirlyete iade edildiği akşam Talat paşa 
mutad telefon konuşmasında mtidiriyettcn bu ha.. 
beri alınca kendl kendine söylendi: 

- Bilirim o Reşid efendiyl Teşkilatçı, milli_ 
yetperver, vatansever bir adamdrr. Muhakkalc 
mcvlevi taburunun kurulacağını dü3ündil, bir sa· 
bah tekkesinden ayrıldr, oraya gitti. 

Ve yine bermutad ihtiyar ermeni komitccisi
ne, suika.slçi herife işkence ve taz~;kte devam e
dilme.si emrini verdikten t50nra Enver paşa ile gö. 
rüşmüş, genç harbiye nazırrna şöyle demiıti: 

- Ref}id efendiyi biz bo§una burada aratıyo. 
ruz ... 

- Neden paşa? 
(Devamı var) 

1 Gizli Vazifeden Hariciye Nazulığına ••• 
-2- Nakleden: 

. Kaptan. n:ak.inelere stop emri ver gezdi ve iki ateşçiyi sıkı bir ist~c· v.teşli genci teskine çalııstı: 
dı ve hakıkı bır Holandah soğuk - vaba tabi tuttu. _ Sakin olunuz, harpteyiJ• 
kanlıhğr ile hadiseleri bekledi. Ne Muayene üç saat sürdü. B·m· Jirli davranm:ık mecburiyet 
olabilirdi? Gemi i Holanda bayrağı dan sonra kaptan, gemi evrakını oulunuyoruz. ·rrende sabık 
m taşıyordu. Yani bitaraf bir men~ göstererek taşıdığı hububatın bit Jeğil fakat Almanyaya gi 
lekele aitti. Kendisi ve bütün mü • Holandalı tüccar hesabına bir T-fo ~eşebbüs eden caeuslar dolu 
rettebatr llolandah idi. landa limanına götürüldüğünti is İU muhakkak. Bu kontrol orıl 

.B.irkaç. daki~a son~ lngiliz ge· bat etti. 1 ~in yapılıyor. Lfıtfen evrs. 
mısı denıze bır flika ındirdi. B!r Bütün bu i§ler bitip lngiliz kru •östcrir misiI\iZ? 
zabi~le o~ iki nefer ~u fli~aya :azörü nihayet ufukta kaybol.::h:· ~ Ribbentrop Rottcrdamdatd 

1 
gcçtı,. Bır~z so~ra fhka §ılep:! gu zaman rahat bir nefes alar, nal konsolosluğundan aJmıŞ 
yanaştı. lçındekılcr yuknn çık- kaptan etrafındaki gemi mürett-. ;u bir \•esikayı gösterdi. 
tılar. batına: Zabıt sordu: 

Bu küçücük müfrezenin geri, - Aferin çocuklar, dedi, ic;i - Hangi ecnebi lisanıarırıJ 
İngiliz bahriyelilerine has ne?.a· mizde hain yokmuş, kimse şu za nuşursunuz? 
ketle Holandalı kaptanı selamla· vallı Almanı ihb&r etmek teşt?b· - lngilizce, fransızca, 
dı: hüsünde: bulunmadı. Bravo! Fn yolca, rusça .. 

- Affedersiniz kaptan, dedi, kat bizim delikanlı nereye sak - Hangi ecnebi memleke 
sizi böyle rahatsız ettiğime pek landı; merak etmcğe başladnıı bulundunuz? 
müteessifim. Sanınm ki havadisi Arayın bakayım. Ribbcnrop °Fransada, ls,•i 
bilmiyorsunuz: Bu sabahtanbcri Eğer kaptan bu emri vermeıni· de, Jngilterede ve bilhassa g 
İngiltere ile Almanya arasında 1 olsaydı fon Ribentropun diple; dada senelı:-:ce yaşadığını 
harp ba.şlaml§ bulunuyor. Al· matlık mesleği daha başlamatiaı di. 
manyaya karşı §iddetli bir ablu- sona erecekti. ÇüukU tayfalar o 
ka ilin edildi. nu, İngilizlerin gözünden ka:; 

Geminizde Alman tab!iyetin· mak üzere gizlendiği yerden kur· 
de kimseler varsa bunlan tP.\•· tarmasalardı delikanlının tek ba· 
kif etmek mecburiyetindeyim. ~ına oradan çıkmağa muvaf fo~ 
Eğer Almanyaya mal götürüyor- olamıyacağı muhakkaktı. Gemı 
sanız o zaman da vazifem mas.le· nin kömürlüğüne girmiş ve iy"N 
sef geminize anbargo koyma· saklanabilmek için üstüne kömüı 
mı amirdir. yığını devirmekte tereddüt etme· 
Kaptanın arkasında rnürette· mişti. Öyle ki artık kımıldanamaz 

"CASUS CI...MAK 

İSTEMİYOR UM!,, 

Zabit ayağa kalktı. Ribbe11 

pu yandaki odaya götUrdil 
r3da bulunan yüzbaşıya 
şilebi kaçak yolcusunun isti 
bında öğrendiklerini hülasa 

bat sıralanmıştı. Aralannda snp bir hale gelmiş, nefesi kesilmek Rı'bbentrop" d 
.. I" b' R'bb Yüzbaşı, .... 

san yuz u ır genç, ı entrop, derecelerini bulmuştu. Tayfalar r\·k: 
da vardı. onu, iniltisini işiterek kurtarJ.1· 

Kaptan evveli gemisinde araş· lar. - Harp halindeyiz, menı1 

tlr:ne yapılmasına itiraz edec<.'k Holanda sulanna gelmeden ö:ı tehlikede. Böyle bir vaziyetti 
oldu .Fakat lngıliz zabiti gülüm· ce Emilia iki muayeneye daha ta zumsuz cümlelerle vakit l<& 
·iyerek ona harpte bulundukları· bi tutuldu. Fakat kaptan ve fon I decek ~amanda değiliz. Esa.SeO 
nı ,.e harbin istisnai tedbirlere Ribbetnrop, ilk muaveneden al taraf bır memlekette kalacak 
milı ı.caati zaruri kıldığını hntır- dıklan tecrübeler sayesinde bun· de vaı:ınm1~ dön.düğün UZ 
lnttı. Neferlere emirler vereli ı. c lan kolayca atlattılar. fevkalade bır takdır de be~l 
ge~u:de araştırma. başladı. Nihayet 14 ağustos 1914 sab!l melisiniz: Sadece vazifenizı 

Holandalı kaptan ancak o r.a· hı Holanda gemisi Holandanm mış oldunuz. 
man Alman yolcusunu hatırladı Rottcrdam limanında demirle· 
ve dönüp baktı: Fon Ribbentrop di ve Joachim fon Ribbentrop bi· 
ortadan yok olmuştu! • taraf Holandanın serbest topra· 

Almanyanın bütun evla 
bilhassa sizin gibi ingilizce 
sızca bilen :1:e ecnebi memle 
ci tanıyan kimselere ihtiyacı , 

RlBENTROP NEREDE? 

Araştırma bitti. 
Bütün mürettebat evrakmt 

göstermeğe mecbur olmuş, lngi· 
liz zabiti bunlann hepsine birk~~ 
sual sormuştu. Alman toprağın· 

da doğmuş iki tayfa, şiddetli iti· 
razlarına ve yirmi seneden fazla 
zamandanberi Holandada yaşa

dıklarını isbata hazır olduklannı 
söylemelerine rağmen tevkif e
dildi. 

İngiliz zabiti kaptana sordu: 
- Gemide yolcu var mı? 
Mürettebatından iki kişinin ge· 

misinden alınmasına kızmış olan 
kaptan sinirli sinirli cevap ver· 
di: 

- Gemim bir şileptir. Yo~cu 
için ancak iki kamaram var, oıı 
lar da yükle dolu .. 

İngiliz zabiti de gemiyi bizzr.t 
ve sintineye kadar inmek şartıle 

-

ğında karaya ayak bastı. 

ALMAN HUDUDUNDA 

Fon Ribbentropun bulund1.ı.· 

Vatanınıza asker olmak 
geldiniz değil mi? 

- Tabii. 
- Asker olacaksınız. Fal<&t 

zi cepheye gönderecek d 
Taşıdığınız aile ismi bizitJl 
bir garanti teşkil ediyor: ti 
memleketlerde de memleke 

ğu tren Holanda arazisinden çıkıp 
Alman hudut istasyonuna gir.:!ı

ği vakit bir jandarma kordonu 
tarafından çevrildi ve hiç kim 
senin vagonlardau inmesine mü 
snade edilmedi. Müteakiben jan· 
darmalar yolcuları birer birer sadık kalacağınızı biliyorut· 
istasyon şefinin yazıhanesine gö Delikanlı hayretle sordu: 

türdüler, orada herkesin evrakı _ F..ıenebi memleketlerde 
sıkı bir tetkike tabi tutuldu. yapac~b'lm? 

Genç Ribbcntrop şiddetle itira:: Yüzbaşı, Ribbnetropun go 
etti: I "'1.İn içine bakarak: 

- Bu 1 ' Almanyanın harp - Hizmete alınmanız beniOI 

~~d~~lundu~u - ~~ a~k:re muhtr.ç liıhiyctim haricinde, dedi. l3t' 
• .gunu bıldıgım ıçı~ hayatnm dece bu işe eh-erişli adaınlaı1 

tchlıkeye koyarak Kanadadan d' ki 'ktif d · ırme c ı a e enm. 
kaçtım. Buna mukabil gördüğüm memleketlerde vazife göfOt 
muamele bu mu c!mahydı? Tr<:n 1 hazırsınız değil mi? 
sabıkalılarla doluymuş gibi tcv· 
kif edilmem ne demek? (Devamı vl' 
· İsticvabı idare eden zabit, bu 

Necdetin annesi şimdi de oğlundan 
bahsediyordu, Necdetin çocukluğunu, 

tıbbiye talebeliğini, gençliğini anlatıyor, 

dünkü Necdetle bugünkü Necdet ara • 
sında mukayeseler yapryordu. 

MASAL ÇOCU KLARI 
fikri karşısında genç kızın ruhu 
ediyordu. Onu belki bir daha hiç 
miyr.ceği düşüncesilc ıstırablarıll 
korkuncunu duyuyordu. Bu fikir 
liğinin önüne dikilen bir engeldi· 

Behire bu sözleri derin bir haz içinde 
dinliyordu. 

lhtiyar kadın sözüne devam ederken: 
- İstikbali hiç kimse bilmez, diyordu. 

Fakat Necdetin mazi ile olan alaka \'e 
münasebeUerini tamamile kec:memiş o1-
masmdan ÇQk memnun oldum. Hele kal· 
binizde çocukluk arkadaşınıza ufacık bır 
yer ayırmı~ o1manız da ayrıca hoşuma 
gitti. 

Behire tekrar kızardı. Bu dakikada 
hislerini samimi olarak söylemesine im
k!n yoktu. Endişesini gizlemek için çay 
hazırlamak ve ilesile oradan sa\'u5mağ1 . 
münasip buldu. 

İhtiyar kadın genç kızın hareketlerini 
takip ediyor ve düşünüyordu: 

"Behire ne güzel, ne sevimli, ne işgi.ı · 
zar bir genç kız olmuş.,, 

Sonra yüksek sesle: 
- Yavrum, dedi benim için zahmet 

etmeyiniz. 
- Zahmet değil efendim. Siz benim 
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Nakleden : MUZAFFER ESEN 
için aşağı yukarı ikinci bir anne sayılır
sınız. 

- Haklı ınız kızım. Ben de seni e\·lıit 

gibi se\'erim. Bahusus krz evladım olına
dığr için eski arkadasımm kızmı kendi 
kızım saymama hiç bir mani yok. Bunun 
iı;in beni güler yüzle. sevgiyle karşılayı
§ınızdan örle sevindim, öyle sevindim 
ki ... Ah ne olurdu benim de kızım ol ay· 
dı. Erkek e\'latlar \'efasız oluyor. Günü·ı 
birinde sizi terk edip gidiyorl:ır. Bera • 

.ber gitmek istemediniz mi ".ı\man anne· 
ciğim. diyorlar. ~en ora1arda soğuğa ta -
hamrnül cdemezc:in ki.. .. deyip geçi\'cri · 
yorlar. 

Behire içini çekti: 
- ~ccdet Bey ya'<l'ırla <?i· ec~!;: mi? 
- E,·et yavrum, tckı a: gi:lcc.!'<. Bıı 

çrık defalar bura1a kalma:• im'.::i ı!arım 

aramağı ta\'Siye ettim. Fakat bir türlü 
kararını değiştirmiyor. Fakat bu son 
günlerde Necdctin halini hiç beğenmiyo
rum. Meşgul \'e endişeli görünüyor. 

- Sebebini sormadınrz mı? 
- Sordı.un. Fakat verdiği ce,·ap beni 

tatmin etmedi. "Ben Anadolu!'a alıştım 
anne, diyor. lstanbulun ha\'3!;tnda insa
nı sıkan. üzen bir şe)• \'ar. Sonra iş~iz 
oturmaktan çok sıkılıyorum. Sc\·giii 
~lchmetciklerimi öyle özledim. öyle öz· 
!edim ki...., 

- Fakat Ncccletin sizden ayrrlmama ı 

lazım ... ~iz de ihtiyarladınız. nakılma~;;ı 
ihtiyacınız var. 

Ncdctin anneo;;i tec ,ürlc ba~mı c::allı· 

yarak ce\'ap verdı: 
- r~ğcr bunun İm1d\:um bula'1i1scy • 

dirn. Eğer Nedct C\'lcnir..c o \'a'ot o • 

nunla beraber gitmtk belki mümkün o • 
lur. Fakat yalnızken beni beraber gö -
türme::;i için onu nasıl zorlayabilirim. 

İhtiyar kadır. başka bir şey Eöyle:.ıe 
den ayağa kaltkı. Söyledikleri kiıfiydj. 
Oğlunun Erzuruma dönmek üzere ol 
duğunu söylediği vakit Behircnin gi)s 
terdlği heyecan gözünden kaçmnmıştı 
Şimdi Behice hanım, oğlunun Behire 
ııin kalbinde bir yer ı§gal elıııiş oldu 
ğıından emin olar:ık aynlmışlı. 

Behire Behice hanımın tahmin ede 
medtği kadar c;ok hey::canlıvdı; ".loj'U 

na kendi kendine "demek Necdet ha 
kiknten gidecek., diye tekrar edip du 
ruyorclu. 

Uzun bir yaş yanaklarının boyun 
en aktı. 8onra bir ikinci damla, sonra 
bir üçiincüsü ... 

.Nccdctin tekrar Erzuruma gitm ~ti 

Diğer taraftan bu a:>Tılmadarı • 
nız kendisi üzülmiycçekt!. Nccde~ 
ıstırab çekiyordu. Buna hiç §UpbCJ' 
tu. Çocukluk arkadaşının azap 
sinde yaşadığını bilmek ve deli~ 
nın bu zehir kadehiui kendi clill 
içtiğini diişiinmek ne feci ııcY·· 

Behirenin gözünde, eskiden et 
çiçeklerle süslü geniş bir yola . 
yen nişanlılık ufku artık karartıl 
Artık cvlenmcği bir uçurum gil>~. 
yor. Bu uçurumda bütün g,;:nçlı1' 
yaln11, saadetile beraber ltaratıP 
cck. 

l"akat hürriyetini tahdit cd~ 
bağları nasıl çözmeli? 

"Böyle bir anda yalmz kalnıs~·. t 
şılaştığı çok ağır hayat rncsclcsııı• 
başına halletmek mccburiyctind~, 
lunmak. İstikbaline bir başına J 

vermek. Ah şimdi anncciğiın blir 
olsaydı bana akıl öğretir, nnsihtl 
rirui.,, 

(Devamı ,.,., ) 



H A li ~ 1< - Akşam YostaSl 

Mt.YJ~affer M lUllhl Dt t Bli"'\) 

~~ MAL. HATUN 

t~ -~ E: iARE llGi ~ ~ 
ERi ~~~'i'I~~ 

J . 
,,J il 

ır tebessüm titreyişiyle MADALYON 

l'odiUnın 
al'a.Jc Miray tarafından kur 
h. glle Pahaıuna olursa olsun 
~kın tılınck niyetinde olduğu. 
ıı aledıyordu. O vakit incecik 

llttıı, d:lnda Uiddetıe çatıldılar. 
e\; 'Af tup hiç dikkat etmez gö. 

•ıı d6~l . hatunun yüzilndcki 
hlıudı lltUkelri okumaya çalı • 

"' ~ lbrahlme: 
orı ~IU Mirayı imdadına ça. 
töııd lllektubu lıınikten onun 

tlttrı• 
~ d ış. Yani bir halt hece. 
ldj~ınekUrı. Mirayrn Bursa. 

~' '" 1 lrıUhakkak surette bi· .... s 
~ hn en uyurken Miray Af-
t dadına gilmi§ olsa ge. 

hatun b 
'l'ağ unu söyliyerek hid • 
a~a ~kalkıp odan:n içinde 

l'alııııı llfladı. 
t lyt blıfal hatunun b biatmı 

\ ·~U lidiği i&in onun fena hal 
ile h?lduıhınu görünce adeti 
t>Jıı ,.eıç cevab vermemişti. 
l%·otd lllasuın bir lavır!a emri 

'-."aııg ·h~· 
l'ite ızınetçl kadınlardan bi· 
s~1ta gıl'di: 
lıııııa il.mı, devletıu Köse .Miha

t l'ııııa ~Önderdiğin adam geldi, 
tiıınek ıicasındadır. 

~~at 
lın h ~lb eyecanla: 
~ iteri al!,. 

, ~~ 
~ne a 8onra. başında klirklU 
e tiri ~tın boylu bir tirendaz 
ı,~I il ka Pinın yanındaki al. 

~ lıat 1 
ita.resin arknsır.a girdi. 

• b ~U~~n kartsln arkasında em. 
~e hen lirendaza seslendi: 
~ııııa:ber var Sungur? 
· ını ! Miraydan haber 

~8ıe 
~ ... et ld~alı gördUn mU? 
'lbah göl'diur.!., Miray dUn 

~ ~daıtı a ka11ı Kt7:ılca Mustafa 
tuı.. lldn-u 

ı; l ı~ l..tih -:"" e birlikte devlet· 
~ teı.~lı görmek lstemiıı, o
baı~tııl "-lUru Gregoriusu gizli 
t~ce~bu 11 ~zlicc derdest edip 
~ "erıı 8öylemııı, Wn istemi3, 
~~l }ı e~~ 15 süvari ile şafak. 
1 lıatıı ll.ige hareket etmiş! .. 
~~ Ce~ bir nefes aldı, 

J lt~-llçıldııarı bir tebessüm titre. 
~ "<il~ ar. J 
t 04' lınil§ti1. 

t- "· ded· 
~ ' Qlılır:ıı 1• Cok memnun ol • 
~:.. t!., Peki, een git istira-

l ı:ıı eahı 11.rlt 
1 11 ~la asır.da tircndaz:m Mal 
ir e d~11 lhladığı ve asker adım. 
eııdat 11 Çıktığını işittiler. 

·~it Ya~lltar çıkmaz Mal Hatun 
~: ildi İbrahime doğru 
04, 

Ofd " d 11!, .1) dl. İbrahim, çok gtL 

llı~lttu~l'llek kl Miray Afrodi· 
~rı ~a Urıu alınadan onu Gre

te\et :~da zannederek lznL 
, ,.et "'11iş bulunuyor! .. 

b 'ısuıtan 
~ ~eıc k tın! .. 
~r~ b~lt 1 ldiray başka taraf. 

\' ... a tarafa gitmi§ olu • 
~lJ.r.\ı 
1 bı lbtahinı 

' ).'ı l'l) lları 1ıcytan gözleri 
~ aJtat IYarak: 
~tt't ' ısıııta 
.\t oli~ıa . nnn, Miray Jznik· 

~'-'~ tOditın· ıta?'§ıla§ır karşılaş
~~! ettırı ırı nereye gittiğini 
ı . .. 

l. ~aı 
~ ıı, batı.ırı. 

·4 ~~~~llıeıı ~ayet dUşUnccliydi , 
' b ~bet t'ahimin bu dUşünU 
\ 0~1'\t ~e hayret etti: 
eı~ ısoy1u 

~aı. le ö ~ Yorsun! . . dedi. E. 
~! ~? \' ı..!rcnccck ! Şimdi ne 
ı " 

11"t le: 1ııl\~ &.Ybetmcye gel • 

o"d ' ?iy ı. 
' ~: nıı.ar gülüşü ile gli · 
~ tl fer • 

" .,rr ....... · . 
~llt l!eç!rnı ~ıtıyi daha 

der-~ ek niyetinde 
ev': el 

itıenlz, 1 
bu fır!altır! .. 

fırııat 

açıldılar 
Bilmem ama, herhalde Miraydan bir kadın göreceksiniz: Adı Afrodi
evvel Afroditinin bildirdiği yere tidir !. Bu kadına Miray namına gel 
siz adcımlannızı gönderirs!!nlz bu i- diğinizi ve ·kendisini onun yanına 

şi kolayca halletmek mümkün olur! götürmek emrini aldığınız söyleyip 
Mal hatun: 
- Tamam! Çok gtlzcl, diye mı. 

rıldandı. 

Mal hatun derhal elini çırptı, içe. 
riye giren hizmetçiye: 

- Koş, derhal bana ağayı ça • 

- ' gır ... 

sizi takip etmesınl bildireceksiniz! .. 
Çatal ağzına kadar geleceksiniz! ... 
Orada .sizi bir Bizarls zabitiyle bir 
kol asker bekliyccektir. Afroditiyi 
onlara teslim edeceksiniz! .. 

Mal hatun zihninde derhal planı. 
nı kurmuştu. Ağa yola çıkar çık -

Dedi. 
maz Bizans sarayma. da hemen ha

Ağa, haremin yı:.n muhafaza, y:i-
ber salacak ve Afrodili)i teslim al. 

rı hizmetine verilmiş olan müsellah 
· mak üzere Çatal ağzına bir kol as-

asnmlarm başıydı. Maf hatunun en. 
\'aı nimetlerini ~örmüş, onun saye
sinde bu mevkie yükselmiş olduğu 
için Mal hatuna son derece eadakat 
le bağlıydı. · 

Birkaç dakika sonra içeriye gi • 

timad ettiğin ve becerikli, cesur a
ğanın sesi işitildi: 

- Sultanım, emrcylemişsiniz? .• 
Mal hatun kafese yaklaştı: 
- Ha, evet ağa... dedi. Gayet 

mühim bir iş çıktı.,. 

~er ve itimat ettikleri bir zabit gön 
dermelerini taleb edecekti. Hiç şüp 
hesiz Andronikos Afroditiye ele ge. 
çirmek için bu zabiti derhal tayin 
edilen yere gönderecekti. 

Ağa kafesin arkasında eğildi: 
- Emriniz ba.sım üstüne sulta -

nım!., dedi. l<~akat bu buyurduğu -
nuz kadın itaat eylemez v& bizim. 
le beraber gelmeye razı olmazsa o 
\'akit ne yapalım?'.. 

- Emredin! .. Mal hatun olduğu yerde gerildi. 
- Ağıim, yalnız bir şey isterim: Hışımla ve tunç bir sesle: 

Sana söylediğim bu işi gizlice .ba§a - O· vakit zoı:la getirirsiniz! Se. 
racaksın!.. ni mü.'3ellah adamlarla başka niçin 
· - Emredin!.. yolluyorum? .. 

- Şimdi yanına kafi derecede Dedi. 
ada\ll al, bu adamh.rın en ziyade i- Ağa tekrar boyun büktü. 
timad ettiğin ve gecerikli, cesur a. - Emir sizindir sultanım .. 
damlar olmalı!.. - Ha):di, derhal yola. çıkınız! .. 

Sonra ağcıya kafesin nrnlığmdan 
Afroditinin mektubunu uzattı. 

- Burada yazılı olan yeri bili • 
yor musun? 

En kısa yoldan )ıldırım gibi gitme. 
ij.-;iniz ! .. 

- neli, ba§ Uzcrine! .. 
Ağa .derhal dışarı çıkmıştı. 

J)iye sordu. .Mal hatun geriye dönüp h{ılı\ a -
Ağa Mal hatunun parmaklariyle yo.kta durmakta olan yahudi lbra

göstcrdiği yerinde yazılı olan iza • hi.me: 
hatı okudu. - lbrahim ! Ne dersin? dedi. A. 

- E\'cl ııultanım ... Vakın bu ye· caba Miray tzniktc vnziyeti öğro -
ri bilmiyorum ama, o civarın pek nip AfrodiUnin imdadına koşmağa 

yabancısı değiliz! .. Elbet arar bu - vakit bulamadan bizimkiler yetişe. 
!uruz.! .. Ynlnrz siz orada yapacağı. bilecekler mi? .. 
mız işi söyleyiniz!.. 1brahim ,şcylaııi gülüşü ile gül· 

- Yapacağınız iş .. şu: Orada dil: 
Gregoriusun adamlariyle birlikle ( Drtırmıt ı·nr l 
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n acr ::ntz 

Bir halta.dır haıtahanedeyim •. tığıdır .. Murad.. Murad, kardc. 
Başımda hala o büyilk taarru • şim .. Uzülme .. Bilsen...... ,, 

zun uğultusu var.. Birdenbire gözlerim karardı. Sa. 
Topların, bombaların, mitralyöz tırlar karıştı .. Artık hiçbir şey o· 

l~rin. deri~ ve boğuk akislerle . va· f kuyamadım .. Gözlerimden yaşlar 
dılerı, daglan dolaşan seslen .... boşandı: 
Ölüm makinelerinin fışkıran alev- - Ayşe kaçmış!.. Ayşe kaç· 
leri önünde eriyen göğüslerin tüy rruş ! .• 
ter ürpertici hınltısı... Hala ku
laklarımda çınlıyor. 

Di.lşman süngüsünlin omuzum • 
cta 2çtığı yara zonk1uyor .. 

Mavi gözlü, sarışın bir hastaba. 
kıcı hemşire yaramın pansımanını 

yaı::arken, soruyorum: 
- Daha çok yatmıyacağım, ya· 

ram çabuk kapanacak değil mi? 
- Yaranız mı?.. Evet yüzba

şım .. Süngü omuzunuzu hafifçe 
sıyırmış. A ocak .. bir iki gün daha 
misafirsiniz .. 

Hafif bir sıymk .. Fakat beni bir 
hafta cephe gerisinde alakoyan bir 
yara. 

Dişlerimi gıcırdatarak, sargı

sız kolumun yumruğunu, ufukta 
çakan şimşeklere, gürliyen top 
se~lerine sallıyorum : 

- Alacağınız olsun I .. 

11 

Bugün, kızkardeşimden, posta. 
dan postaya geçerek bir sürü dam. 
gc:.yla kararmış bir mektup aldım. 

''Murad, sevgili kardeşim ·diye 
ba§lryordu. - Vereceğim haberse· 
ni üzecek, biliyorum. Fakat metin 
ol, üzülme .. Hiç yazmıyacaktım .a 
ma ... Nasıl olsa öğrenecek değil 
misin? 

Nişanlın •••• "öldü mil?.,, diye 

telaşlanacaksın.. Keşke ölseydi, 
Muraçl .. Keşke ölseydi .. Ne oldu 
biliyor musun?. Kaçtı; Ayşe kaç. 

tı !. 
Nereye kaçtı? Bilmiyoruz.. Ki· 

Diye mırıldaruyodum. Omuzu
mun sargısını değiştiren mavi göz 
lü hemşire, bu iyi ka?bli kız, elle. 
rimi okşıyarak tese~!iye çalışırken 

benimle beraber ağlıyor.du. 
Ayşe kaçmış .. Nişanlım dostuy. 

!a kaçmış ... 

Civardaki bahçelerden birinde 
bir koyun meliyor, yoldan geçen 
bir otomobilin kornası ötüyordu .. 
Yapraklar arasından süzülen ak· 
şam güneşi, beyaz duvarda kızıl 

:en~li nakı§lar işliyordu. Ayşe 

kaçmış ha!.. Ayşe kaçmış ha! .. 

III 

Onunla ne kadar sevişit1dik !. 
l~:ndimizi -biribirimiz için yara· 
tıl.nış iki mahlCık zannederdik .... 
Ondan ayrıldığım son günü hatır-
1.:dım: 

- Beni niçin götürmüyorsun?. 

Diye hıçkıra hıçkıra aflayarak 
boynuma sarılıyordu. 

- Ayşe .. Ağlama.. Seni nasıl 

götürürüm? .. Sen harpte ne ya. 
parsın?. 

- Nemi yaparım! Hastabakıcı 
olur, yaralılara bakarım.. İcabın. 

da sırtımda cephane taşımasını, 

silah atmasını da bilirim .. 

Ayşe mi bunu yapacak? Bunu 

yapacak Ayşe mi?. Annesinin 
dizi dibinden hiç ayrılmamış mi· 
nımini İstanbul kızı mı bunu ya· 
pacak?. 

minle kaçtı? Bunun hakkında muh Arkasına kundaktaki çocuğum· 

telif rivayetler var: Kimi bir ya- b<:ğlayıp, çıplak ayaklarını inciten 
hancı tüccarla, kimi bir ecnebi . yalcın kayalı dağ yollarında, kı

zabitle kaçtı, diyor.. Muhakkak rık tekerlekli kağnrnile cephane 
olan bir şey var sa, dostuyla kaç- taşıyan Anadolu kadını gözümün 
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önüne geldi. Onun vatan, mem
leket uğrundaki nefsinden fera.. 
gati düşündüm .. 

- İlahi Ayşe... Benim bC:bck 
n.işanlım ... 

Hafifçe gülerek: 

- İyi, dedim, hepsi iyi Ayşe· 

ciğim.. Fakat, açık söyliyeyim, 
bü:ün bu dediklerin bana, narin 
bir Jstanbul; kızının beceremiyc· 
ceği şeyler gibi geliyor... Danl-
ma .... 

O kadar gücüne gitti ki .. Ayn. 
l•rk.en bira~ da dargın ayrılmış • 
tık. 

Vah iyi kalbil, sevgili AY§e 
vah ... Biı:: gün nişanlını unutup, 
yalıc:ncılarm kollarında ,evini, yuı: 
fonu bıraka:-ak kaçacağın umu .. 
lur muydu?. 

Şiındi, vmnzumrlaki ağrıyı u
n:ıtmuştum. Kalbimde açılan ye
ni ve öldüriicü yaranın acısiyle 

sızlanry~um .. 

(Sonu yarın) 

Polis - Nerede oturduğunuzu 

söyle>·iniz bari de sizi evinize ka. 
tar götiireyim. 

Sarhoş - Teşekkür ederim. Şi • 
mali Çindc llamıcy şehrinde •. 

İtalyan karikatürü -

n 

r üzengi (zahmıı) ı.n~,şı 

g zahma demiri (ü1.~n;:;i) 

h hıı.,a (keçe) 
b der Yordcrzwkscl 
c der Hintcrzwicscl 
el druı Seltenblatt 

8 Koşum F: L e h a rnal• <•• h a rnach e m e n t h T h e H er• 

n e•• A : D a• G••ch l rr 
l, F: la selle d'armes (la 

selle hongroise) 
n le sicge 
b l'arçon m. de dcvant 
<1 J'arÇon rıı, de derricrc 
d le quartler 
c lcs 

0

bandcs f. d'arc;on 
f l'etri,·iere 
~ l' Ctrier m. 
h la couverture dn selle 

(une couvcrturc, un 
drap) 

L t : the stock - saddle 

" the seat 
b the heırn or front arch 

(tho pommcl) 
<1 the canllc 
d tho flap 
e the banı, fonning part 

of the saddle.trce 
f the ttirrup - strap (thc 
stlmıp • leather) 

g the ıılirrup ( the iron, 
uscd esp. in pi,) 

[tread = the bar o'r thc 
stirrup upon which thc 
foot rcsts] 

h the saddle - blanket 
(a covering. a piecc of 
cloth) 

1 .. \ : der Bocksatlel (der 
Ungarische Sattel) 
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e dic Trachten 
f der Bügelriemcn 
;; dc>r Steigebügel (BU. 

gel) 

h der Wollach (cine De
ckı>, ein Tuch) 

2. A \' c<amt < ubay c~cri, 
tn;iliz C'~cri) 
a oturak 
h <'~ eıiu ön ka~ı (ön ha· 

nesi) 
c tcıılndiıik 

d t C'Jlİndlrlk ya.-. tığı 
c ya.. ... tık 

2. F: la selle de chassc (la 

selle anglaise) 
n le sicge 
b le pommcau 
c le quartier 
d le faux quarticr 
e le panncau (le cous.cıi") 

2. t: the pad - saddlc (callcd 
on the Continent the En. 
glish saddlc though in 
Englan.d thicı saddle ne
ver has knee - rolls [ cf, 
d]) 

a the scat 
b the pomm~l 
c thc flap 

1. ll rUIUTLU 
n burun alık 

h yanak ka~ ı ;:-ı 
c al ın J,ıı) ı~ı (alın alık) 

d frııc kayı ~ı 

c bo~az nltı luıJ ışı 

r ho.;1;u. nlt ı 1\8) ı ::ı 
g knntarma 
h kurbağa, (koşum çen

geli) 

i hamut 
k hamut -.ü~ii (.;allama, 

pii ... kül) 
{yn~tık) 

m kolan sırt kn~ 151 

n hC'l n«l.:ı kn) ı-, ı 

o ok ba ı zinciri (ıill) 

p ok 
q koşum Jrnlu 

r <>mniy<>t kolanı (karın 

altı k:ıl ı -,ı ) 

s ~eki kolu 
t tlİl.~in ( t erbi~·e) 

l. r: le harnais de force (le 
hamnts n collier) 
a la muserolle 
h le montant 
r. le frontal (le frontail) 
ı1 la teticrc 
c la .sous - ı;orge 

f la gourmctte 
:; le mors 
h le crochct d'attelle {Ic 

crochet de trait) 
i le coliier 
k la ganıiturc du colller 
ı. la scllctte 
ın la sous - ventric.re 
n le conlre - sanglon 

portraits 
o la chainc de rccule

ment (la chatne de la 
flcche) 

ıı le limon (la flcche) 
q le trait 
r la \'entıicre de ııccours 

la bricole 
t la rene (la gulde) 

t. 1: the collar ha.mess 
a the nose - band 
b the cheek • plccCI . or 

cheek • straps 
ıı thc frontlct 
ti thc hcadband or head • 

strnp 
e thc throıı.t • lafc!i or 

throat-band 
f the curb _ chaln 
~ thc curb (cf. C ·O 
h thc hook of the hame 
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Yüksek Deniz Ticareti 
ektebi Müdürlüğünden 

Mektcbimize 939 yılı zarfında talebe kayıt ve kabulü ~itı 
1 - Mektebin tahsil müddeti lise ve yüksek smiflı o!mak üze 6 

senedir. • 
Yatılı ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve maki· 

nist ve deniz mesleği için fen adamı yetiştirmektedir. 
~Iektcbe kabul olunan talebenin giyjmi, yiyimi vesair hu usatı 

mektep taraf mdan temin edilir. 
2 - Mektebin bu sene hem lise hem de yüksek sınıfına talebe ah· 

nacaktır. 

1\ - Lise sınıfına alınacak talebelerin ortam~~:tebi bitirmiş ve ra~-
1an onbcŞten küçük 19 dan büyük olmamaları şarttır. 

B - Yüksek sınıfa alınacak talebelerin de Jisc mezunu imaları 

tarnndır. 

3 - Yazılmak için pazartesi, çarşamba ve cuma günleri mckteb? 
müracaat edilmelidir. 

4 - lstcklilerin mektep müdürlüğüne kar~ı yazacakları jstidaları· 
na azağıdaki vesikaları raptetmcleri lazımdır. 

A - Hüviyet cüzdanı 
B - Aşı .kağıdı. 
C - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi veyahut bunların 

musaddak suretleri. 
D - Polisce tasdik edilmiş iyi hal kağıdı. 
'E - Velilerinin izahlı adresleri ve tatbik imzalan. 
F - Altı adet kartonsuz fotoğraflan (6X9 ebadında) 
5 - Yazılma i~i 26 ağustos 939 cumartesi gününe .kadardır. Kaydo 

danlann 28 ağustos 939 pazartesi ıgünü sıhhi mu~yeneleri i~in sabah 
,saat 8 de mektepte bulun.malan lazımdır. 

6 - Faz1a tafsilat için Ortaköyde mektep müdürlüğüne müracaat 
-olunmalıdır. 

lstanb'.lldan gayri ma1ıallerdcn ~·apılacak müracaatlara matbu mek 
tebe duhul bilgisinden gönderilir. Müracaat için posta pulu gönderil
mesi lazımdır. (5272): 

11st. Komutanlığı Satmalma Komısy~nl!_ ılanları 1 
Çatalca müstahkem me\'ki birlikleri hayvanatı için 110000 kilo 

yulaf satın alınacaktır. !halesi kapalı zarfla 22 ağustos 939 salı günü 
saat 14,30 da yapılacaktır. Muhammen tutan 5610Jiıadır. [lk teminatı 
·421 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. lsteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektuplarilc 2490 saplı kanunda :yazılı vesi· 
,kalarile beraber teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline ka· 
dar 1;-1:1ciı hcln 1 mutan11k satı:ır'ma komi ·.·o:l'.ı-a \'~mıeleri. (5925) 

« 1t .. 

1 tnnbul komut:mlrğına bnğ'ı hırlıkleı lı1' ''anatı için 1280 ton 
yulaf satın ah~a~iktır. lhaıe ... ı kap:ı'ı zarfla 22 ağu~tos 939 salı günü 
ı:.aat 15,30 :da yapılacaktır. :'\1uhaırmcn tt!tnrı Gfi'.?CO liradır. llk temi· 
natı 4514-jliradır. Şartnamesi bcdclı mlikab•tindc 'erilebilir. lsteklileri
nin ilk teminat makbuzu 'Veya mcktupla-ılc tcrab0 r ~ .JO sayılı kanun· 
da yazfüTvesikalarile beraber ihale &ünü ihale . a !t ırJcn bir saat evve
line kadar tekliI mektup1armı Fındıhlıda komutanlı.- satmalma ko· 

· yonuna vermeleri '(5926)' 

ıye khisar 
.. rt yasetinden : 

:30 adedi devir 50 p~ot 4001231 voltluk &! K y A, .takatmda 
uç safhalı mütenavip cereyanlı açık model iki yataklı gereken bir al
ternat5r için ek'iiltme yapılarak 3 ..ağustos tarihinde ihale olunacaktı. 
Jstekliler tarafından yapılan teklifle gösterilen "bir ay müJd.tın yc:tı 
aya,, çıkanlması bildirilmekle belediyemizce de bu yedi ay müddet ka· 
tı:ıl olunarak ycni'baştan kapalı zarhısulilc iha1eyc çckarılmı~tır. 

2 - lhak 21-8·939 pazartesi günü saat on birdedir. 
3 - 1\Iuhammen bedel 1870 liradır. 
4 - Sureti milracaat 2490 sayılı kanunun kapalı zarflara müteal· 

lik ahkamı tatbik olunacaktır. '(63~1)' 
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J the .horse - eollar or 
collar (wlth~the hames) 

k t . ..- ( the rnppıngs or s de• -
trappings 

1 the pad (thc baek - pad 
or hımıess - pad) 

m thc bclly • band 
n the tııS or b:ıck.,,band 
o the shnft - chain 
p thc &hnft (the thlll, 

tho pole) 
g the ttuco 
r the onıergency l>elly -

band 
fi the trace 
t the ( dıiyjng-) reins 

J. A: das Arbeitegeschirr 
(Kum~eschirr) 

o. der Na.scnriemen 
h das Bakcnst.Uck ( die 

Trense) 
c der Stirnriemen 
d (las GenicksUick 
e der Kebirle.men 
f die Kinnkette (Kanda-

renkotte) 
g dlc Kandarc (Sehere) 
h der Zugho.ken 
1 das Kumt (Spitzkumt, 

K:ymmet) 
k die Schalankcn 
1 der Kanundeckcl 
m der Br..uchgurt 
n der Sprenggt!rt 
., dio Aufhıı.ltekctte 

378 

m 

.P dle De!chsel 
g der $traaz .(daa Zieh. 

blatt) 
r der Notbauchgurt 

(Bauchnotgurt) 
s der Zuggurt 
f der ZUgcl 

a-e das K()Jlfgestell 
(die [auch~ der oder 
das] .Halfter); f wıd g 
gehöııen zuın Gebın; 

a-g und t der Pferde

za.um, Za~. das Zaum
zeug 

2. GOGUsı.tnn,o &O,ŞU-'I 
a gö.ılük 

b ~ Jcayı§J 
c güğijS'lük 

d göğü» a~IQ ka)'I ı 

~ ooyun ' tU ka:tJ ı 

f yastık (cğercıik) 

g bel askı (uğn as.loı) 

ka)l 1 

h dizgin (terbiye) 
l kuskun 
k ~e.ld kolu 
1 kolan 

2. F: le harna.lıı a t>Plt~il 
(le hamş.is de luxe) 
a l'~llere /. 
b l'annoou m . .de recule. 

ment 
c la PQitriniere 
d la fourche du aurcou 

H A BE :R - Akpm Po.stn•• 

1z111 i r 
vila et 

Bugün açı l aca k oıa n ~zm,r iuannda vilayet p avyonu nas1t hazırla 1 

3, 
ı 

.3 

Yazan: Hulusi Güna. ~ 
Fuardaki hazırlıklar hayli iter. 

ledi. Aylardanbcri hümınali bir 
~ekilde devam eden faaliyet, koca 
Kültür Park sahasını bir cennet 
haline getirdi. Doktor Behçet 
Uzun şayanı takdir mesaisi, 1939 
tzmir Fuarına bambaşka ve cazip 
bir çehre verecek. Bugüne kadar 
bir çehre verecek .. 

Paviyonlardaki hazırlıklar da 
sona erdi. İnsan, bu faaliyet için· 
hemen 'İzmir paviyonu., nu ha. 
tırlıyor. 

Geçen ve evvelki yıllar fuarda. 
ki paviyonlardan lzmire ait olan
larını ziyaret etmek, diğer pavi
oynları görmek arzusundan da
ha kuvvetliydi. Filhakika, göz ka. 

. maştıncr bir inkişaf yolunda bu-

lunan Akdeniz incisinin hakiki E 1 I . f d .. 1 b .. .. .. n"n nasıl mu"lcemmelJec:-i~ nternasyona zmır ua rın an C'.JZJ ir eol'.unuş l' ••• 

bünyesini hül1satc okuyabilmek çehresini karakterize edı 
fırsatı, onu kendi paviyonlarım 'fi 

layet paviyonu da 1zrııl ~ li 
görmekten ~aha iyi nasıl ele ge - kanallardan, bütün düm"· 
çebilir?. zantc ed~n bir meşherdir ' 

Beynelmilel şö_hret yapan İz. vi~·onun bilhassa bu yıl 
mir fuan, 'bu ~1ı:aenız incisinin cağı hayranlık v.e takdir 
iÇinden doğmuştur. Böyle 'bir ese. şüphesiz K:i çok sıkın 0Ja' 
ri yaratan İzmir §ehri, yıldan ylla 
çoğalan göz alı~ı bir hareketin Çok değerli bir vali)'C t4 

lan izmir vilayeti halkı. 
membaı olduğuna göre, bu hare • kendi paviyonlarının ıaY' 
ketin siklet merkezi, her halde, tz .. .,~ 

le himayeye kavu tuğw·J 
mir paviyonları olması icap eder. meklc hakikaten sevinç 0 

Bundan evvelki yıllarda fuarı 
ta dırlar. J 

ziyaret eden herkesin tahmini bu tıt 
Dediğini yapan ve yaP 

merkezde idi. r. 
len bir idareci olarak tıı 

Tahminler, müşahede ile teeyyüt 1 . . · 
1
. · Etetıl 

ed d b. k · · v · ı ~ · ·f "h d'I k b' h l k f • • zmırın yenı va ısı ee e ır anat halını almı:rtır. ı <ıyet pavıyonurıu ı t ı ar e ı ece ır a e so an zmırın yenı . f-.1·ı k "zere 
. . . . • pavıyona sar owı me u 

Bu ıene de berkeıı kanıdır kı fzmri valısı Etem Aykut k.. 
1
. ah . ~ 

• J ı 4 ~ .. •• .. k · · S d d' k'll • t k usur ıra t sısat ayı pavıyon arı Egeyi ve Ei:cnin ibi- vzunı, tutun, pamu , ıncır, pa- tan ar ıze şe ı erı, opra l ~ 

biricik merkez :ve .liınaru ıgüzel lamut, hububat, meyva, nebati ürünleri ve milli spcküle işleri, it- Bu para lle kısmen ~ 

!zmiri bihakkin temsil edecek va. meva!d, hayvanat ve dağ mahsulle- halat ve ihracat~ılık, bankacılık .ko edilmiş, Jcısmen dckora.S) 
ziy'cttedir. ri gibi en kıymetli ihraç maddele. o~ratifsilik p,ropagancl.-: ve §İr. yeti ıslah olunmuş ve di'' 

Paviyonların bu seneki hazır. rine malik bulunan bir havzanın ketler g\bi m~v.zular ı.iı:cr.inde:cn kısın ikmaline de bundal1 
!anışını gördükten ı:.:onra ben de baha bi,ilemiy.ecck olan kıymeti, müessir hamleyi yapmış olan bir para ayrılmıştır. tzıi~ 
kanaat getirdim ki İzmir vilSyet bu paviyonlarda hakkiyle tebarüz muhitin ~arına nasıl hazırlıklarla paviyonunun 'bu seneki 
ve Ticaret Odası paviyonları, göz ettirilecektir. gireceğini ayni zamanda anlamı§ resiyle içimizi a~cak ırı• ~ 
terimizin önüne zengin manzara- "1'zminn Yakur hüviyetinde mu_ · olacağrmızıdan başka, açık muka. lacağına ve bize cazip ~tY, 
lar serebileceklerdir. asır :ticaret usullerinin en müte- yeseli grafiklerle .de izmiri en- tereceğine §ilphe edi!ct11' 

Garbi ve kısmen Orta Anado - krutıil c'.kli y.er almıştır. Kıymetli düstri bahsinde hayli :tebeddüller • ldı.ğı f 
b. • 1 T .,.. .. k ğ k d · b 1 ~ Fuarın açılı§ı yapı ı. lunun en emin ve en mükermncl ır ıktısatrı o an urgut ıı. ur o • ay etmış u acagız :ı'· ~· 

:r • '. l riye ıvapılacak akının ~ıt 
bir ihraç merkezi olan bu sevimli lunun, büyük bir itina ve ihtisas Tıcaret Odası pavıyonuyla z. . · BıJr'C ~1 
ı · · il h T' Od · ·ı· . t . . . h pavıyon olacaktır. 1 zmırin, ıktısadi sahadaki rü§tü. e, azırlattığı ıcaret ası pa. mır vı ayet pavıyon·ı. zmırı ıza k .. .. .. .. ,.r.. 

d h.
1 

k . . '~d 1 1 
• ·ısmmda go.:.umuzıı ~-

nü, büyük bir huzurla seyretmek viyonunda göreceğimizi büyük e e ı me ıçın cı eta c e e vermış .. "k f.S' 
• ~ h k"k • f 'ki ü . . .;ı •• hm .mıınzi!ra, Kuıru' • zevkıni bu paviyonlardan bck'·yc. rakamlar, bıze bu a ı atı te er. ı ım essese vazıyetmueoır 'b'ı 

iÇ • • • 1 . diri .durmakta olan u:rı 
biliriz. rüatiyle izah edeceklerdir: Tıcaret Odası pavıyonu, zmı-

r.csimleridir. 

-
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(eurcol) 
e le sourcou (le eurcol) 
f la eellette 
' la longe (la brancbc) 

de la croupiere 
h la rene (la guidc) 
ı la croupiere 
k le trait 
ı la aous - ventrlere 

2. t: the breast • harncss 
o. the blinker (the win

ker, thc eve • flap, the 
blinder) 

b the choke - strap 
c thc breast - lband 
d the fork 
e tlıe ne.ek • strap 
f thc pad ( the back - pad 

or hııtrne68 - pad), 
with Uıe terrets, 1. c. 
t.he loops or ringe for 
drlvln~ • reins to pass 
through 

J1 

rv 

g the cnıpper - strap or 
cruppcr 

h the (drlving.) reine 
i the cruppcr - dock i ·, 

thc loop at the end or 
the cnıpper - slrap 

k the trncc 
ı Uıe belly • band 

2. A: das Sielengcschirr 
( J uc.kergcschlrr) 

o. die Scheuklappe 
b der Aufhaltering 
c das Bru.sthla.tt 
d die Gabel 
e .der Halsrlemen 
f der .Kammdccke1 
~ der Riickenrfomen 
h der Ziıgcl 

l der SchweUrfomen 
k der Strang 
1 der Bnuchgurt 

C aınfcl llk ve at: bakımı (tnnarı) Jç l" tef'•rruat 
<•o v a.aun > • ~ 
P' ı Acceesoıre• pour ı••quıtatlon t ı pau. 
••9• O•• chev a u x lı Requ lslte f'or A let ı r °' 
ancl for Car o t' ttorses .O.; Gogen a n de fUr 
R elt•port und Pt'erdept'lege 

1. RtNEK .Ôl'r.l " ard hnne 
a. ~ııt~ı 

b ön hane e kaburga ta:.~_ . .,, 

3i9 

Gız.U c>Jcktı ik :ziyası1111 

olabilmesi içln biraz iotçl" 
bu :paviyonunun saıontı ·'# , 
eserlerin resimleri eıeı..-trl 
yalandmlacaktır. 1 

Efes, Sart . ..,~ 'Berga~ l 
niyetlerinin ayakta kalıtl1f6 
ile Ödemiş, Birgi ve 'fir'ı 
tikiteleri ihtiva eyleye~ 
rendiğim bu resimler, 

11 
Turist çekmek tmkırnırıd'şt • IJ 

maksada dayandığı içirı f\ 

bir kıymettir. ·ıf ı 
Bu resimler ve yazılı 1 

J' 

zim, bilhassa Milattan orı 
vel yaşamış olan Berg~~· 
yeti hakkındaki bilgiler• ~ 

1 l'' raz daha arttıracaktır. ıt)İr 

.diğer bir köşesinde iı ıırı' 
nin latif gurubu ile pl8J f'' ; 
gayet güzel resimlerle ıe 
,. .. ğ' B ıarı11 ~ 
,.ıyor gorece ız. un . ı 

lnmda Egenin iklimin• .10 

1 

izahlı grafikler we b:.ı ;ıd~ 
yaJayan hayvanatın ~ 

1 gösteren canlı :ve eczaJ.ıll ~ 
Jolar bulunacak. orud• 
yafet sergisi yer alacalc'.r ~ 

Bu saydıklarım iz.~: ~ 
nunun ilk bakısta got . :,.P 

• 'f{Jfv ( 
olan dekorudur. Bu P8 ~(İ 
sıl hususiyeti, yalnız ı~ fl' 
mir hinterlandını dcğıl, ('. 

tü.'l memleketi yabancJ ]11 

tanıtacak ve tanıtırken 1 
uyandıracak propaganDııdtı' 

ı mes.ine malik bulunıJ~u ,,.(ı 
Bunun da, vali Etert'I 1''&' 

paviy(ln ite yakından ala 11ı.c 
§Urdan doğduğunu rat~ 
ladır. J-1. 60rı. ~' 
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' ; ,, 
Şeker Hastalığı Olanlarla 

Şikô.get Edenlere: 
Fazla 

Şişmanlıktan 
:~• 12,35 Türk milzili, tc.-: tara Catlar, wıanlar: 

-.. ~ l\eşıt Erer, Vecibe Vaı 

Emniyetle 
kullanabileceğiniz Kanzuk Glu•• ten ·~·ustahzarıarı 

pıyasaya çıktı. 

trahnlk peşrevi, 2 - Me. 
Dlk tarkı (Titrer )'Ü. 

lcr beıme ıelırken). 
• Evi(' tarkı (Bir ıe. 

ltlln), 4 - luk Varan 
<kaabımcıe atılmıı>, 5 -

..,. CKo111a beni yOkselı., 

..._!•lk tt\rkilsO (Çıkayım 
'7.:a_eUcrıne>. 13,00 Mem. 
ci"•"t aJ.ns ve meteorolo. 
~ 13,1$ NOıik <Kü~Qk or. 

1 titıctp Atkın), J 
Ave Maria, 2 - Ganıı 
Tup1antı (Re-.ü -' ln. 

' l - Paul Lincke Jtal:ran 
- ltaıo Azzonl Melodi, 
Ar.Ar-Ay, CI - Bh:et Ar. 

t) 
4
Mo. ı. •> Prrlude, b) Me 

'daıletto, d> Carillon, 7 
ı kr Grlnzlnıı ve bir daha 
~· Strauas Viyana orman. 
(be esi • Vals, U.t~ - 14,30 

. . 
Bütün tanmmıt Eczahane, ecza de:>elan ve büyük bakkaliyelerden KANZUK Glüten ekmeii • KANZUK Glüten MA . 
KARNASI - KANZUK GLÜTEN ŞEHRiYESi • KANZUK GLüTENGEVREöl (Biıcotteı) • KANZUK GLÜTEN 
Pt:!INCI • KANZUK GLOTEN FlYONGOSU • KANZuK GLÜTEN KUSKUSU Çetitleriniiıteyiniz. 

T(anzuk Glüten Mü.tahzarları, Fennin En Son Terakkilerine o.e Tababetin Emirlerine Uygun ve 
Sabit Olarak H azırlanmqtır. 

Kanzu·k Glüten 
Fazla şişmanhğa istidadı olanlar 

Vücudu besler 

• • 
ıçın 

fakat 

Müstahzarları 

en mükemmel reiim mUstahzarlarıdır. 
yapmaz. Şişmanhk 

Umumi depo: INGllLIZ KANZUK ECZANESi • Bavooıu, ISTANBUL 
, IZMıR Acentamız ·ruRK ECZA DEPOSUDUR. 

t Ilı iti Uzill - PL), 18,30 
• 11.Ö. 8.35 Müzik (Dans müzlll • 

ı (p Cocuıc aaıll, 19.35 Türk 

.ft::' heyeti), 20,10 Neşeli ------------------------------------------------· '-•-L 20,16 Müzik (Valsler), 
_,,Nal ayın, ıJans ve-------------------------------------------·--------S haberleri, 20,4!; TOrk mO. 

:~: Radtre Neydik, Sa. ------· YARIN AKŞAM ·----.. "''"•nlar: Ret1t Erer, Re. Jllllll 

-.;d kenıaı Nl}·azt, Seyhun, R 
.... •kotla, ı - UMA.it pef. Taksim anorama Bah91sinde "t ,..,!!-kıra • UM8k flrkı ( BI. 
(ıl:.._,.....110r), S - Unak mlis. 

~-..... .. bu feP), 4 - Şemset. s 1 Ah dd• p I ";,u ... k fal"Kl (01 fuhU se. Bestekar a a a ın ınar ın 
Uctı dibo), 5 - Lemi unak Z5 la 1 ... ı.u..1mı ~ "-k er \'ektim neler), 6 - Le. !lu"at ha;ratmm c # ..... -

' ~:::ı~:~:~ 8ebru~ı:~n HAMiYET YüCESES : KiKi 
) 

1
h '8r1u (Sun da t('sln yar 

-.\ - S.IAhallln Pınar Hib 
~ ffn1e)"en udum mu;), 10 

Gao (Seherde al1ayan bü1. 

Ba mtbaaacbetle IMfea 1,Urak edecek olu la;Jmetll ~; 

Bayan MUALLA ft kemani SADİ 
Oatad besteklr Blymen Şen, hat ~ .. heyeti ,.e maraf 

diğer sanatklrlar saat 2 ye kadar deTUD ccıecektlr ... 

• • • 

1 

21 ~•zarteai 939 

~~· 12.35 TUrk mü ~ 
· 18 Memleket saat aya · . ı:' •eteoroloji haberlerl. 
~~k (Dvorak'm Vl

lt -...ertoeu • PL). 

TÜRKiYE--• 

Kızılay Cemiyetinden : 
Kanlı, Taala, Sirkeci ve Manmın Ereilill Göçmen atha

Ml.-i için mahallerinde teslim edilmek üzen: • 
~ 19.05 Milziıi (Daı.s 
..; l'i.). 19.30 TUrk müziği: 
:- (Safiye Tokayın it- Pazarbkla ihale ~ileceiinden alikedarlann 2L 8. 939 tari· 

• 
20

.15 Konqma. 
20

·
301 hine müsadif --• ... eai ıünü saat l l de Y enipoıtahane c:ıi.J 

Ekmek, et ve ·odun ihtiyacı 

laa.t ayan, ajans v.? .--• 
•
0 

haberleri. 20.50 Ttıri< vanncla Kmlay hanmda Kmlay tıtanbul deposu direktör· 

~. kunıı lıfU7.eyyen Senllr. lütüne miiracaatlan libumu ilin olunur. 
~i}tclh~ Daryal, Cevdet ! 

""'..,._. --lll&l Niyazi Seyhun 1- -------------------
~· 2 - Lemi· Hfl 
\~ CZaman olur ki.) 3 -
-...._- • Btlaieynl prkı (Bay· 
• ~). 4 - Sadettin Ksy· 
~~ llU'kı (Ayrılık yıl· 
~ k .. :.~ - Ud taksimi. 6 -
-"'~ Karclğar f&l'kı (Aş· 
~ ). 7-Lemi. Karci-
ı~S ~9tr gölge ol). 8 - c;. 

qib.."_" • karctğar p.rkı (Z:ı.h-
~ c~ ctbt>. 9 - Halk tur-~ 
~ "- turnam) .. 10-- K~r· 
(\ ~ ~. 21.30 Konw:· 
~ ?leteu pli.klar - R. 21 
~ ("' Cl(eıoc!ller - Pl.). 2:? 
~)~k orkestra • Şef : N~· 
~ c;.! - Paul Linckc . 

• Cöt tezi). 2 - Franz 
il a lerıatte operetinden 
~- (~)-.,. Niemann • Şarles-
1-~ - J. Strauss - Ce-
~ • ~ :i - F.duard KUr.
(~ ~ tilitinden (blfis) 6-s; · Olur, olur, olur .. 
~~ • 23 Son ajans haber· 

2a'> )a tahaın ve tahvilat , 
~, ~=tıku: borsası <Fiyat) 
'~ t .... ~c.ızband - Pi.). 23. 

- &11ki program. 

HR$RRRT 
5ıhhahnizi 
h/Jtfitf edi!/OT 

fu ~~ 

DllLRHI 
iT 

ile ö~ 'lirUnüz 
......... 1 . .,.,... ftı ..... , .... iL ....... Mu 1 

• 
B 1 R A 

Yarım litrelik bir şişesi 

16 kuruştur 
Soğutulmuş bahanesile ve sair sebeble hiçbir 
fark verilmemelidir. 16 kuruştan fazla para isti
yenleri en ya~ın inhisar idaresine haber veriniz 

Şişe depozitosu ayrıca 10 kuruştur. 

inhisarlar İdaresi 

•--------· Eski Feyziati ----··---~ 
BOÔAZİÇJ L.l S ELER/ 

,_ 

Yatllı Yallsız 
Ana sınıfı ve ilk kısım Bebekte eakı Franaız mektebi b~mda, kız ve erkek kısımlan ayrı 

dairelerde olmak üzere Liae ve orta okul. 

Arnavutköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıt için her gUn saat ocdan on yediye kadar Çifte Saraylarda okul direktörlüğüne mU. 

.._ . racaat edebilirler. İstiyenlere mektep tarifnameai gönderilir. Telefon: 36.210 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEtl 1 
Cinsi Miktan Muhammen bedel %7,5 teminat Eksiltmenin 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 
,_ Rovelver fiteği 

Kıaa ve uzun 
Külçe kurgun 
Kaim makina yağı 

15.000 

6.400 
5.000 

Adet 310. -

Kilo 1856. -

" 
1323 

23. 25 Açık eks. H.30 

139. 20 n .. 14 
99. 22 " " 

15 
tıice ,, 
Gres yağı 
Vakum yağı 

" 
2.500 
2.&>0 
f.000 

.. 600. 25 .. 486. 25 

" 920 

45. 01 , . .. 15.30 
36. 46 , . •• 16 

96. -- ,. .. 16.30 

ı - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarlan yazılı 5 kalem malzerue açık eksiltme 
usulile aatm almacaktır. 

• 
n - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksileme saatleri hizalarında yazılıdır. 
m - Eksiltme 6--IX-939 çarşamba gUnü Kabataşta Levazım ve Mubayarı.t Şubesindeki 

alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartna;neler her gUn sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin eciileA ıaıı ve aaatte fo 7,5 güvenme paralarlJe birllllta 
mezkur komisyou gelmeleri ilan olunur. (6111) 



·J S t a 'D b-tı l, 
korunma 

hava hücumunda 
. tecrübesini dün yap 

.t~:ınTluf, d'ltn fı llva fıOcuınundan korunm!l t ecrDbesi yaptı. Eml:ı~nrı. r-atih, Beyoğlu ve Ceş'kt:ış kazalarına in:ıi:;<\r c·-:.:ri 1·n hu !~c rtibeler ınuvar:akiyctle b:ış;ıı ı•d•. Yu:mı ;ki rcsiınbr h:ıv:ı 
mundan korunma tecrübesinde alınmış muhtelif cııs!~ni.anelerdır. • 


