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Almanya ile Lehistan arasında 

~ lÜJ ifil c§l k ©l o <e V/ ~ fii1) lY itil c§) ~ ~ lr~ O< <e ~Ü o ©J Ü 

, Maceradirı~ 1 lngiliz filosu emre ı 
or rnaceraya... h a z ı r b e k l i y 

tbu . 0 I -----------
r111 •hut1a, AbtJülh:ımid 11 ııın Karol - nönü mülakatı dolayısiyle 

lııa bal,ını~ \e demiş ki: 

l; J;fcndiınizlıı (inırü hümn- AI m an gaz ete I e rı· 
1111

, ları Uzun ~örünüyor. llc-

~~~att lil ncr .. inlzi .ui ha. ... tn-

(• rııan \ il.:ı~ (' bu~ urasınız!.,, h u· . o u m a baş 1 ad 1 a 
l'\b <'it fnzb knmct \Crdlğl u- 1 r 
lan h0canın l<ehanC'U, llindls-

tın 1~~ki \cba salgının• lıünka- Romanya ateşle oynıyormuc:: ! 
... 07.Uncıc bü~·üttlikçc l.ıiivlit- ~ 
~u~ • • 
~"ti ' <' J;iinün birinde, iki ns-
t~ h h<'kimin Honıh:ı~ da tetldk
tu llltınınnlnrını bilcllrir hir i
""-'l' sil b~kl dlr olmu • İ!:!fC bu iki 

llldc•n biri 

Nihat' Reşat 
( 

Londra, 21 - Siyasi vaziyette. 
ki gerginliğin artması üzerine 
İngiliz Hariciye Nazırı Lord Ha
lifaks mezuniyetini yarıda bıra. 

karak alelacele Londraya dönmüş 
tür. 

İngiliz kabinesi salı günü top. 
lünacaktır. Bu içtima neticesinde 
lngilterenin önümüzdeki üç hafta 
i~inde beynelmilel vaziyetin her 
hangi bir inkişafına kar§ı hazır 

(Devamı ·4 ii•• ·;,ı~ J 

Bu sabah Avrupadan gelenler 

,• ,. ~· 'T • • 

Bugün 

41~ 
Sayfadır 

\. . -· : .. ' . : 

T anenberg nutku 
Nürnberg nutkuna 
benzenuyecektir 1 

Jngiltere ve Fransaya gitm iş olan Şimdi 27 Ağustosu mu bekliye-
ceğiz? Hitlerin bu tarihte söyliye. 

Bel ger ~ 
4iJ. 8 
ıııu' 'on yıll:ırcla Atntürk'ün 

dıı,. 

S k e rAI h ey et,· m ,· z ,· n b ·, r '\; ği bildiri.len nutukt~ dud.akla~ 
arasından 'Hnrp,, kelimelcrı mı 

dökülecek?. 

lor 1 f:ıblbll ·ini ynp:ııı dok-
t~ • ba lhd:ııı geı:cn bin bir ıım-

tal 1 tnuh:ırrir 

Sa ih Alaçam 
'aııı kısım azası döndü 

' atın15 hulunuycr. 
~ı 

bir hll(} I:t";:ıd lkl~cr'in bin 
Orgeneral Kazım Orbay iki hafta daha Pariste kalacak 

--·.....--... ... ... ···-·---·--------·----·---
it llıac·cr:ı 'c I~ asi hacli clcr

b~ Rcteıı lurl< ~ ıllık hu~ atı, ı,:ok 
'<ald!!('anı. bir roınnn tefrikası 

Tayyare fabrikamız genişletilecek 
ar 1 'U . s zl merakla \'O 7.C\'ldc 

tukı· · 1Yl.'c<'k dcğcrdc<ilr. 

Pek yak·nda 
~ v N 

lngiltere müttefiklerinin bütün Milli 
M üdafaa ihtiyaçlannı temin ediyor 

tv] , Hadist.ıye sahne olan gazino ... 

Y 1 safi rper11e rl iğim izi suiistimal 

~hud i d .. şmanlığı yapmak 
ıstiyorla r sa «Nazi 

~ cenneti » ne gitsinler ! 
~Oğlunda ik i Alman mühendis; 

döğdüler ~ ~"'~'~ı Yahudi gencini 
··/0~1tınd gece saat ikiye do_:;nı 1 Haliçte inşa edilmekte olan de 
~ t'tıisııor a İsliklfı.l caddrsinde nizaltı gemikdnin mi.ihcndis!c 

[ Almanyadaki talebeleri
mızden bir kısmı 

daha döndü 
lngiltere ve Fransayla temaslar

da bulunan orgeneral Kaznn Orba
ym riyasetindeki asken heyet ilzfl-

smdan Kayseri tayyare fabrikası 

müdürü binbaşı Avni vo tayyareci 
yüzbaşı Enver Akoğlu bu sabahki 
'3Cmplon ekspresile §Chrimize gel _ 
aıişlcrdir. 

General Kazım Orbay ile heye
tin diğer azaları albay Baha Tu -
ban, albay Riza, bahriyeden binba
;ı Ulusan Pariste kalmışlardır. 

Ancak iki haf~ sonra memlekc. 
imizc dönebilecekleri anlaşılmıştır. 

( De.ı•amı 4 foıciidc) 

aıı , gazi d b' Al 1 ) · ''"h nosun n ır . d .1 • 1 • • • d %11 ,3.._ Udi k . nn en ı <ı nşı g.ızıno a oturur-

Acaba bu nutuk, Danzigle Leh 
koridorunun Almanyaya ilhakı -
mn tamamlanması akebinde söy _ 
lenmiş olacak ta mesele halledil
miş mi sayılacak? 

Yoksa meşhur Tannenbcrg gü. 
nünde yapılacağı bildirilen bu 
ilhak hakikaten vukua gelerek bir 
kızılca kıyametin kopmasına mı 

sebep olacak?. 
Ne olacak?. 

(Devamı 3 i.inciido) 

Büyükdere yolunda 
Motosiklet .. Oto-
mobil çarpışması 
Bir genç ağır surette 

yaraland ı 
Dün ak§am üzeri saat 16 da 

Şişli - Büyükdere yolunda bir 
motosiklet ile bir otomobil çarpı~
mışlardır. 

Andon oğlu Yani isminde bir 
gencin bindiği 62 numaralı moto. 
siklet, Büyük':lcreden Şişliye de>ğ. 
ru ilerlerken Derbend civarında 

kc:rşı taraftan gelen Cevadın ida- , 

( Deı·amı · ı j 

t/c'{;tir\' 0 Ymu hu . üfrr('ncl:vi- k<'n ı<'cnye ynnıncb ıltı Jrnclın hl' ıv1ı!:ır askeri heyeti cllin akçnnı Edirneyc gitmiştir. Resmimiz, a\c· 
"'• -il el k avgası olmuş. ışe \ . . . . 

il-ti lır: Vaka Şu suretle cereyan lunan Ynı::cf oğlu Jak adlı bu 1 şam abideye çelenk koyduklaı ı sırada alınmıştır. Tafsilatını 4 

( Dct•amı t ımciidc) i.iııcii sayfamızda bulacaksını z. 

Almanya vatandaşları için "liayat sanası., istiyor! 
- Fransız karikatürü -

Trakya manevra sahasında 

Bugün harp llare-
kô.tının son günü 
Bugünkü harekatı ecnebi elçilikler 

askeri ataşeleri de takip edebilecekler 
Edirne, 21 (Hususi) - Bugün ne kadar geçecek günler zarfın

harekatın son günüdür. Geçit res· da harekatın tenkidi yapılacak

mının ayın 24 ünde veya 25 tır. Bugün akşam Cumhurreisi 
inde olması muhtemeldir. O gü- ( Df'l'aını 4 üncüde) 

çıkan fal 
'.l'lirl,iycdc, bir z:ımnnlnr btidnt ... ız Jılrkas: ı:ömczl ya!:ndığını bil<ll

ğimiz, mc bur l•'ransız fikir adnmı (Gn tav ı.cbon), 1914 Cihan llar
biıulen sonra Jıudığı (Uiiıı~a murnzcne inin lmybohı5u) 1 imli ecrin

llc, \ntnııclaslarıııa sulh nnlarındn. islenmi~ liç tnnc ni;;'1r iynsi lıntn 

yiiklcr. 

J•rnusanın birinci hntn ı: 
Almanyn. Jmpanıtorhığuııu k uran kli!,'ük de\ lct C'Üzlileri, Alman 

mağlüblyctiııdcıı sonra lı:encli kcndilcrlıio biriblrimlcn n~TılnınJ n ba~ -

lrunı_şkc.n, ırrnnsa bu rırsntı knçmlr, ayrılı lan kolayln~tırmıulı. 
J<rnn nnm ikinci hatası: 
Avruıla mu\'uzcne inin clanıctl ruımma, her neye mal otur.sn oL 

sun, A\'tı turynnın ıınrçnlnnmasmn miuıl olmak taumgelirkcn nksln.i 

J'nph, ıınrı:nlanı~ı kolay laştı rdı. 
Fnınsıın:n \içüncü hatruıı: 
Uüyük Hnrb içinde Almruı endüstrisinin biriktirdiği esyaY,I Fnuı

snyn sokmnılı. 
Ilirin<"İ lıntııclıın ıloğn.C.'nlt netice, db:uu n günden eüne cmnlyotini 

ı.aylıcdcccj:;ri; ikinci hatadan c1oğncak ncUC{', dağmılt A\'Ullfur,-& cli
ıül<•rlnin Almnıılar tarnfıodıı.n yııtulacaj;1 \'C dıı.imıı. nlı.A \'~Dm! ~

kil cclcccği: Ü!:Üncü lınhulan doğl\('ak ncıir.c, dllnya barbl.ııl ta.kiıı 
c•<lcn g<-.çim ııalı:ılılıj;ıııı büsbütün ycrlc.5tJt«.c~, Dö:yJec:c y&ıiliş lılr ik

tı.,,:ıdi isteme 1eıııcl ntacni,"1. 
(Gu'iıfa\' Lt•lıon) lııııılara, ıısil,olocya hat.ıWmnın slyl\Sl nctl,.clcri 

gözilc baluyor \"C lıcr tlc,·inlc basit lyasct all:unlnnııııı fikri körlül •• 

lcri ~ ü.ı:ünılcıı meydana ~r.lıliğini ' c geleceğini hnbcr ,·eriyor. 
İ tc, fikir bünyesini hiç cvmcdiğinı (Gu tav Lcbon)un, 18 yıl son

ra yiiı.dt• ~ l11. gcrı,:cklrı:;cn ı.iya i gürü~ii ! Bmufon dnh:ı clo~'Tu ~ılmr 

dü~ürıcc falı tanımıyoruz. Eğer yeni 'c büylik dlirıyn barbi patlnr el 

marıtıi:,'1n ~östenllj;i tnrnf lmzanırsn, bu defa her Pransız \'C lngill 
(<iustn\· J,cboıı) ~ibi düsiineccl•tir. 

!\im ıızcrıc:siz 'c nlnlıildi~ııc lıiiyiiml'kte ıııın:nlnnııınk, sl<.mcl;:tc 

ııntlıınıak, lıoy ntnınl,tn ılc\'rilmel< trlılikcsi \ar. Tnlıli olınıynn biin. f 

ılıılıaıııdı•rl iıstiiııdl'l<i hu ince hlllmt ırrını, ~ nssı lmfnh Almnıı mi 

lUCI S('ZCıniyccck \"C nlJı:ıyet .•• 

Ve nihnyct, bir gün Orta Anup:ı harita md:ı.ld kUç\\!l ~ev'eflf't 
ı.nl:ıb:ıt•ğım tfıu1rye, rl'nkD mUreltl,cb 1.omlı1nPzon1nM 1ıeTh, ,,e ycfl -

miyc<·cl<. 
Necib Fazıl 1\ISAJ\.VREA 
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TAN 
Bugün Sadri Ertem İtalya ve 

Almanya ile ikinci bir Münib an
laşması hakkında dolaşan riva
yetlerden bahsederek Milnih psi· 
kolojisinin her §eye rağmen tek
rarının dünya sulhunu korumak· 
tan ziyade onu batıracağını bU
ylik, küçük hiçbir devletin intiha
n göze almadan buna girişemiye· 
ceğini söylemekte ve demektedir 
ki: 

"Geçen seneki şartların bu de
fa da tekerrür edeceğini ve de
mokrat devletlerin Almanys.ya 
Danzigi zapt için salahiyet vere· 
ceklerini ümit edenler tarihin bir 
tekerrürden ibaret olduğunu kö
tü bir şekilde idrak etmektedir-
1,r. 

sadır; çünkU Almanların mayi 
gözleri, kumral saçları ve beyaz 
tenleri vardır. Başkalarının isı' 

saçları siyah ve boyları ortadır. 

Çünkü Almanların kanları halis 
alidir, başkalarının kanlarında 

ise o kadar temizlik yoktur. Bu 
iddialan binlerce cildlik gfıya il 
mi ve ciddi eserler içinde müda
faa eden ve uzun senelerdenben 
Alman mütefekkirleri ve siy9.Gi· 
leri işte bu vahşi ve kanlı istila 
emellerine yol hazırlamışlardır. 

Şimdi kendisini kafi derecede 
kuvvetli hisseden Almanya kuv
vetin hak demek olduğu mezhebi 
nin verdiği bir cüretkarlıkla işte 
dünyaya böylç meydan okumağıı 
kalkıyor.,, 

Geçen sene Münlhte tutulan CUMHURiYET 
yolun bu sene de olduğu gibi tek- Yunus Nadi, bugün İzmir ve 
rar edileceğini zannetmek, yalnız fuarı isimli başyazısında !zmirde 
bir cahalet değil, ayni zamanda ta biatin ne coşkun bir feyiz ar
bir medeniyetin inhilaline sebeb zettiğini anlatarak, f uann her 
olmak, ölUme ve sefalete rehber· şeyden önce bir medeniyet abide
lik etmek olacaktır. si olduğunu tekrarlıyor ve diyor-

Münih anlaşması bir daha tek- ki: 
rar edilebilecek bir cinayet değil- "lzmir fuarı kendisile hemen 
dir. Beşeri tarihin ibretle, ha:v:et- hemen lzmir kadar iftihar ettiği
le ve nefretle kaydedeceği bu ha- miz bir eser olmuştur, ve bu eser 
diseyi hislerle değil, fakat objek- mütemadi tekamüllerile Türkün 
tif bir, diplomasi vakıası olarak medeniyet ve irfan kabiliyetini 
sebeblerile tetkik etmek, bu ci- yükseltip gitmekte ilanihaye de
nayetin, hiç olmazsa yakın sene- vam edecek bir sanat abidesidir. 
lerde bir defa daha tekerrür et.- Türk yüreklerini sevinçle doldu· 
mesine imkan olmadığına insanı ran bütün l.zmirlilere bizden en 
ikna eder.,, samimi selim ve sevgi!.,, 

YENi SABAH VAKiT. 
Asım,Us,:'Kendi gölgesine hU-

Hüseyin Cahit Yalçın bugUnkU cum eden aslan" isimli ba§maka
başmak:ı-1csinde Times gazetesi- lesinde, Balkan milletlerini esir 
n;. Berlınden verilen malumatı etmek için biribirlerine düşür· 
m.;vzuub~~s etmektedir. ~uma- meğe ~alışan ltalya ka!"§ısında 
l~ata gore Almanya, bır harp Bulgaristanın vaziyetini ele ala
zuhurunda İngiltere ve Fransa· rak bir hiklye naklediyor ve cz
nın"Lehistana ~ım edeceğine cümle diyor ki: 
kati surette kanaat: getirmiş fa-
kat Almanyanın §erefi bir ricate 1 "Arna~t~~ğu i§ga~ ettikten 
mani olurmuş, d sonra Selanıge doğru merek Bal· 

H .. yi Cahtt ' A ,_ kanlara hakim olmak istiyen 1-
use n .n.ıu.ıanyanm E:C- • • •• 

r f" - k . . . . • talya halmden gayrımemnun gor-
e mı oruması ıçın Danzıgı al- d"ğil" B 1 . ta t h "k ed. 

ı . dı ? dl u u garıs nı a n ıyor. 
mnsı mı azım r . yor. Bu h:ı.l· 0 . ~ Balk ·u tl . .1 . . 
d !tal d . • ıger an mı e en aı esı ı· 

c yanın a Akdenızde bır . d t 1 k ak . . 
c k tal lerd b 1 ~ .. çın e mesu o ara yaşam ıçın 
,o ep e u unacagını soy- h t•· 1.. rtl h . 1 b 
1. k di k" er ur u şa an aız o an u 
ıyerc yor ı: . memlekete komşularının cllerm· 
"Lchistanın şeref ve haysiyeti. de kendisinin elde edebileceği 

yok mu? lstiklal, hürriyeti yok ganimetler bulunduğunu göstcri
mu? Almanlara sorarsanız yok- yor. Maksadı Bulgaristanı komşu· 
tur. Onlann taptıklan dine göre la.rı üzerine hUcum ettirmektir. 
bütün dünya kendilerine kul o!- Balkan milletlerini böylece biribi
mak icabeder. Çünkü Almanların rine düşürdükten sonra kendi is· 
kafaları uzundur, başkalannın kı· tila planını tatbike geçmektir. 

Ramide bir 
kamyon devrildi 
Bir amele öldU, Uç ame

le de yarah ... 

Dün Ramide Topçularda bir ki· 
§İnin öJümU, bir kişinin 'ağır ve 
iki kişinin de hafif yaralanmasile 

Kadro harici 
edilecek 
vapurlar 

Deniz ticaret 
tedricen tasfiye 

filomuz 
edılecek 

neticelenen bir kamyon kazası Devlet Denizyolları İdaresi bu-
olmuştur. giinkü mevcut vapurları üzeıin-
Şoför Hamdinin idaresinde bu de ince tetkikler yapmaktadır. 

lunan 8597 numaralı kamyon top- TetkikJer sonunda fazla eski o • 
rak yüklü olarak ve içinde dört lan ve :::.!;;-:n varidatından ziya -
amele bulunduğu halde Topçu!ar- de masrafa ihtiyaç gösteren va
dan geçerken yolun sağ tarafın- purlar kadro harici gıknrılacak
daki hendeğe devrilmiştir. Anıe tır. Bu vapurların çoğu bugün 
lelerden Hakkı ölmüş, Bedri ağ-.r, Marmara, Bartın ve Mı:rsin hat
.Hasan ve Bayram da hafif suret- tında işleyen vapt&rlardır. Fakat 
tB yaralanmışlardır. Yaralılar gu kadro harici edilmesi knrRt'la5an 
reba haotanesine kaldınlmışlar- vapurlar birdenbire i§letmeden 
dır. Kazayı en hafif atlatan şoför uzakla§tırılacak değildir. Al _ 
Hamdi olmu~ ve hiçbir yerinden manyaya ısmarlanan ve yakında 
yaralanmamıatır. Kendisi, yaka- lngiltereye yaptınlacak olan ve
lanarak tahkikata ba§lanmııitır. ni vapurlanmız geldikçe eskilı.>r 

sıra ile kadrodan çıkarılacaklar -

lzmirde bir Alman vapuru dır. Yalnız bugün Karadeniz hat 
tında çatışmakta olan İzmir, An-

karaya Oturdu kara, Knradeniz. Güneysu, Aksu, 
lzmir, 20 (A.A.) - Salzburg i- Cumhuriyet gibi büyük ve diğcr

simli Alman vapuru evvelki ak- Jerine ııiıbetle oldukça yeni va • 
ı::nm 1zmirc gelirken Çamaltı a- purlanmız bir müddet daha işle· 
l,"'.lklarınJn karaya oturmuştur. medt. kullanılacaklardır. lngil . 
VRımrda 2.500 ton çimento, lzmir terede inşa edilecek bliyUk vapur 
beJedfyc:-tnc alt dört otobüs bu- lanmız geldikten sonra Cumhıı -
Iunm.u ktn:;dı. Kurte. rr.ıa ameliye- riyct v«.puru da kadro harici ı:!di-
Siinaı <lov3.tn olunmald.:ı.dır. leccktir. 

.A '>:. B ER - 1Jieam Postam tı ~OUSTOS - 1939 

• 

Dün sabah sağanak şeklindeki yağmur, pazar gezmesine öğle· 

den evvel gidenlere muziplik yaptığı gibi şehrin bazı seıntlerirıde 

evlerin alt katlarını sel basmasına sebeb olmuş, tramvay seferleri 

bazı taraflarda bir müddet kesilmiştir. Resimferimizde traf11 
yollarının, sellerin getirdiği kumlardan temizlenmesi faaliyeti 
rülüyor. 

~~~ 
Eski mahalle tulumba- Haliç Şirketi nihaye 

oılığının ihyasına tasfiye edilecek 
zaruret görülüyor Şirket hissedarları neticesiz teşeb 

Hava · Komutanlığı tayy~re taarr~zla- . t~~!~~!~!zı~~i~~~~:~~a~ir~~t!~~y~~.~.~~d~! , 
rında ahnacak tedbırlere dair ben Halıç _vap~~w~ı belediye ta~ ziyct edilen vapurlarilc diğer 

• • ~ • ,r,:ıfınqap , !.§!etıl9ın1ıl1J3.~~c1 ,ı.ı.~kı @sat kıymetlerinin belediy~ 
hır tebhg neşrettı şirket hala me:cudiyetini muh~ - lan borcundan d9.ha fazla old 

faza etmektedir. Malum oldugu nu ileri sürerek belediyeden 

tatil gUnU olmasına rağmen vila- §Öyle tanzlm edilir. Zehirli gnzlerin borcu olan 106 bin lirayı ödeye - halledileceği belli değildir. 
Ha\•a mUdafaa komisyonu dlinı ıo _ Bir gaıden korunma odası üzere Haliç Şirketi belediyeye istemektedir. Bu r..oktanın 

yettc toplanmış, ve ilk hava hü· girebileceği kapı ve pencereler, bil. memiş ve aynca belediye hissc
cumlarmdan korunma tecrübesinin tün çatlak ve yarıklar, anahtar de- sinin hasılat üzerinden değil, J:-at 
neticeleri Uzerindo tetkikler yap. likleri eoıikl rln nkl h . üzerinden alınmasını belediyeye , ... e ya arı, avagazı t kl'f . . . . . 
mıştır. Bu arada ikinci te<:rübc için ve elektrik borularmm geçliği de- e ı etmıştı. Beledıye bu teklifı 
de hazırlıklarda bulunulmuııtur. Bi- tikler ve bacalar koyu arab sabu-1 kabul etmediği için de §irkct gü
rinci tecrübeden evvel olduğu gibi nu, alçı, camcı macunu, sodalı suya l rıün birinde. işletmc.yi tatil etmış, 
İstanbul gene her an bir hava taar- veya zeytinyağına bntırılmr§ kaba ı f~kat beledıye H~l~çte seyrisefc· 
ruzunıı daha maruz bulunmaktadır. bez, muşamba, zamklı kağıt ve ben rın. durmaması ıçı~ . ':'apurlnı_:a 

Bu seferki tecrübenin daha mu- zerleri ile i)ice tıkanmahdır. Ya _ vazıyet cder~k kendısı ışlctmr:ır,e 
vaffakıyetli olacağı ve halkın bL pıştmna işinde çiriş kola ve benzer başlamıştı. Şırket o zamandanbt.!. 
rinci tecrübedeki ufaktcfek kusur- leri maddeler kulla~ılabilir. ri muhtelif makamlara baş vura
larmın önleneceği Umid edilmekte- ıı _ !st.anbulda depo olarak kul- rak kendisinin haklı olduğunu ld 
dir. lamlan birçok bodrum katları vıır- jia etmiş, ve işletmeyi tekrar c-

Milli mildafna vekaleti hava ge- dır. Bu ka.rgir depolar veya bod _ liııc ~ımak istemişti. Biitiln bu 
nel komutanlığı birinci tceıiibeden rumlar çok güzel srğınak yeri ola. f nıüracaafüırdan müsbet bir ncti
sonra halka hava. taarruilıırmda. a.. rak kullanılabilirler. 4:c alınama<lığı için şirket umumi 
lmnıası lizungelen tedbirleri gös- 12 _ Bankalar, büyük yazıhane- !ıissc<larlar heyeti artık fazla bek 
teren bir tebliğ neşretmişti. Komu- ıer, apartımanlar gibidir. Bu gibi !emeğe 'uzt:m görmediğinden ö 
tanlık dilnkU sayımızda çıkan bu binalar çok sıığlam olduklarından .1ümüzdehi ay içinde f ev kal! fo 
tebliğin ikinci kısmını da neşretmi§ bunların bodrum katları kendi me- b.r tophntı yapacak ve şirketin 
bulunmaktadır. murları için çok güzel sığınak olur teshini l:urarlantıracaktır. Bu 

Herkesin öğrenmesi icab eden lar. Şu kadar ki: bunların sığın:J< tonlııı,tda tasfiye heyetj de se 
çok faydalı tavsiyelerin bulunduğu olarak kullanılması için mühendis çilccektir. Yalnız yeni bir vazi 

Zonguldak halkevin
bır top:anh 

Zonguldak, 20 (A.A.) -
gece halkcvinde tertip edile1l 
toplantıda şair Tevfik File 
hatırası yadedilmiş, bu nıU 
betle bayan Nigar taraf 
merhumun Türk edebiyatına 
tığı hizmetleri tebarüz et 
bir konferans verilmi§tlr. 
bu toplantıda, 19 ağustos 
nün Zonguıdakta ilk kaza 
la.tının kuruluşu gUnU olın.,a 
nascbctile de Hilm! Uluğ v 
bir konferansta, eskiden bir 
halinde olan Zonguldak'ın 

diki göz kama§tıncı inkişaf off 
rakkisini anlatmıştır. Bu 1' 
ranslan müteakip sinema 

ve evvelki tebliğlerin bir devamı o- nezareti altında polrcllerle \'e be· yet ortaya ~ıkmaktadır. 
lan bu tebliği aşağıda yazıyoruz. tonlarla takviyeleri icab edecektir. ============================:::::::::-1 
Tebliğin dikkate değer kıspnlarm. Bu gibi büyUk binalıırın bodrum nası çok olan yerlerde bu yangın} lundurmalıdırlar. Yerebatan 
dan biri hava. taarruzlarında çıka- katlan sığınak olarak kullanılın~ bombalarından çıkacak yangınları Kale burçtan, eski yeraltı nı 
cak yangınİan söndürmek için şe- havasının değiştirilmesi için dahi çabuk söndilnnek lüzımdır. Yangın lcri gibi yerler sığmak olarak 

rilmiştir. 

birlerin bütün mnhallelerlndo eski- tertibat Iiızımdır. bombaları patlayıcı olmayıp yakıcı. diyelerce hazırlanabilir ve baııt' 
den olduğu gibi tulumbacılığın ih. 13 _ tst.anbuld:ı bulunnn ve kar. dır. Bunun için yangın bombalan- malıdır. Gene belediyelerce 
das edilmesi zaruretinden bahseden gir olan camiler ve medreseler sı- nın düştüğünü gören herkes korku larda, şehir boşluklarında, kale 
maddesidir. Bu teşkilat belediye ta- ğınak olarak kullanılabilirler. Bu ve telaşla kaçmayıp bu bombaların !erinde sığmak yapılabilir ve 
rafından yapılacaktır. gibi camilere tam bir mermi isabet üzerine kum veya toprak dökerek malıdır. Belediyenin bu bıısu' 

Hava komutanlığının ettiği gibi fazla zaiyat verileceği örtmelidir. Yangın bombalarını le§ebbUslerine her semt ve ısı.ıı'i 
tebligv i aşikilr olmakla beraber, tam isabet kum ve toprakla. söndürmek esas - le halkı en büyilk yardmıı Y' 

9 - Hiçbir suretle sığınak inşa.
sma elverl5li olmıyan ahşap evlerin 
halkı hava korunma komisyonları
nın gösterecekleri umumJ veya hu. 
su.si sığınaklara taksim edilirler. 
Müsaid olmadığından dolayı sığınak 
veya siper yapılamamış o1an evle
rin halkı kendilerine gösterilen u -
mumi sığınak ve siperlere gitmeğe 
mecbur olmakla beraber çok acele 
ve sıkışık hallerde bu sığınak ve 
-Ripcrlere gidememeleri ihtimaline 
karşı evlerinin mUsalt bir hol veya 
pencercsl az bir odasını gazden 
korunma odası haline koymnlıdır
lar. 

pek az ihtimal !le vaki olacağı dU- tır. Yangın başlamışsa su ile sön- hdır. 
§ÜnillUrse ve bunlıırın duvarlarının dürmek çaresine başvurulur. 17 - Tayyara bombaları t 
ve kubbelerinin parça tesirlerine Gündüzleri evlerde çok defa yal- su borularının patlaması uıt 
karşı dayanıklı olduğu hesa"Ja katı- nız kadınlar bulunacağından bu yan her zaman mevcuttur. Halklll_~; 
lırsa bunlardan iııtüadc etmek fay. gın söndürme işini kadınlarrmız ba.. bl zamanlarda RUSUZ kalnıaIP-" 
dalı olur. şannak mecburiyetindedirler. çin f st.anbul evlerinde ötede!l 

Bir ahşab evde bulunmaktansa 15 - Yangın söndUnne tertibi mevcut olan kuyu ve saıırt11ol 
bir camide bulunmağı UstUn gör- her evde bazıralrunış olmalıdır. Bu- düzeltilmesi ve milmkUnSC art 
mck lazımdır. Bununla beraber nunla beraber eskiden lstanbulda mnsı faydalı olur. 
bir camide bulunmaktansa bir siper olduğu gibi her mahallede yangın 18 - Sivil halkın havaY' 
sığınağında bulunmağı daha Ustun söndUrUcü tulumbacılığı yeniden korunması hususunda bUtUrı 1 ~ 
görmek icab eder. l ı..unnak ve belediyenin nezareti al- lu tedbirleri bildiren (Hava k tıı' 

tında bulundurma!- ve lcabmdn iş- mruıına) aid nizamname, uı.ıtrıı• .,-
Yangın bombaları !etmek zaruridir. me ,.e talimatları bUtUn halk~ 

11 
14 - Havadan gelecek zararla- 16 - B:?lcdiyP!cr kendi S('ffit)(\- :>kumasını, öğrenmesini ve a~1 

rın bUyüklcrindcn bıriı;i de yangrn rinde srğınak ol:Tıağa eh-erişli ye.. iiklrırinl tatbik o~mcsini ta'rtıi 
bom.balaml:r. Hmıuııilc ahı;:ıb bi- leri ahali için srğ':nak Jıalin<.le hu - layık görürUm. 
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ç O~ 6Ukür hiçbir rnill~tle 
·~e de a~b halinde değiliz, hiç 

~.~U·1t· arb açmak istemiyo· 
~nı •. a ıs h 
.~ı t <:r tarafta sulhun d•: 

... e.ıncnni ediyoruz devlet 
"lnt , 

Çi öted z da buna çalı§ıy>r. 
'ler en ~eriden bazı naho~ 
ılı tU gehyor; fakat gergin· 
~ ilden .. 

~ ın··. güne azaldığını, en 
• teLJın ~jde gibi bir sulh ve ak· 
· bant ~vaı:n estiğini görüyo· 

. f ıtg tneselesini unutmu· 
' ak t ~beb a onun da bir yangı· 

' ita bolrnadan halledilmesı 
lfa~ Y olnıu§ değildir. 
IJ.ıını.~ Y~rını korku ile, teli~l:ı 
~~ Dliıc tnahal yoktur. Bu· 
'il~:rı son günlerde memle· 

lltıı §U veya bu millete 
rrıe;d mensur kUfUrler savıı-

0r. :a an okuyan kitaplar çı· 
Unların halkta heyecan 

ııı v ası, bir tehlike olduğu 
l'\ g0~ ernı~si kabildir.O kitap· 
ll a gezdırdim: kötü bir cde
licarU~a ne 1Uzum var. Mak· 

·~ ~ Ço~ se ticaretin çok daha 
· ~~ daha u.il şekilleri var

~~-"er::an ticareti, halkı heyc
.. "<l.lı1 . ek veya onun heyeca· 
~:lifade ederek şöhret, p:;.. 
~ ~ bi~ak anusu hiç §Üphesiz 

%'<> Şeydir. 
eıı l'lı_ı ki o kitaplarda balı· 

%ıellı~lletıerin bazı gazetı.?lc· 
l'ıh l'i de bı· k"r·· 1 w 
I' lehd· ze u ur er ya;;· 
~t b· ıtıer savuruyormu~. 
~On~ 0nları taklid etmemcli
~etııı~ sıkıntı içinde olan 

~\>e açıı:r-ı halkı, hürriyelsizli· 
"-lıuıl'a}gı unutturmak için za
~Ie .... akrına daldırmak, kin· 
~ı ·•ıe . . 
~ te~ ıs~ıyorlar. Bizim bu 

~ ~01_llllctici ilaçlara ihtiya· 
l\ltır. 

Q ~°ÇBNLERDE Ebüzziya· 
1iı ade• . 
~~ C:aı nı~ ?ilinden bahse:t-
u ''l'l ağ ~tesının başka bir mu 

llıij lt~ı ıle, kendisinin bugün· 
ı te \>e a anahilmesi için baha· 

~-tar :nesinin dirilip kendisi· 
d; __ bucı:vu.a etmeleri lazımgel· 
Vl1llı ~t'dı. Ebüzziya Tevfik' 

. le esın· b" ~ 1'(! lilk 1 ız de isterdik: ha· 
tev Sekten bakan,serbc~t 

i 0ld1ııhıen, zevk sahibi b~r 
~ılrıadnu söylerler. Kendisi
~~d 114 ~~· fakat tanımış o· 
~ ullı. Ce u~7tıe andıklarını 
~' bugu nçUgımizde okuduğu· 
~li· ~ellıb 11 ~k güçlükle bulu-
1-'~i iıı~ kıtaplar zevkinin in· 

ııı~~~at 
0 
~ta kafidir. 

~i~'. ltetk gl?nun dilini değiştir 
~11\ dcı eskın ve şüphesiz ken-
"' lı.- onuşt • ·b· "';ıc- ıılll , •• 1.. . ugu gı ı yaz· 
d, ·~tlc .. 0 Ulerın dirilmesi o-ibi 
"11.4 •e ih · ., 
~·~l'ırıı tıyaç yoktur. Bun· 
~~iti ~ibr1 önce hiç birimiz 
~ 1'a tı, bab Yazmıyorduk; ana
Cit ~alıııı alarınıızı mezarların· 
li 'Y~lt ara ~lnıeden terkiplert, 
~Y aıuarı Pça Ve farisi kelimele· 

a lJ ınıZd '· 1\ ~lı . an çıkardık. Halit 
~ ş~, il\ gij, Mai ve Siyah 

}'l'jr u~iy ehlrıu•u tekrar ya1;d:. 
h.ı ~U? ... ~de dilini değiştirmi 
1ıı~1 ? 131.ıgu ç d~giştirmemesi ka -
· ·r a1t .. le ~kU yazısında "kut
(ı i~ llcılti ;lınıcsini bile kullanı· 
l'ıı~.t.ır, Ji' arkında olmadan de
~· ı, ı. arkırıd 

lht._ l\erıd· . n olarak de<P!ş· \> ··ıu.~ ısı i . '=> 
~ r ttı 1 , Çın daha iyi bir ~c'' 

•aliıı · " E' k • .; rtı~ l ter}f a at o zaman arabi 
t>lcrinin 1Plerin yanında halk 

ne kadar tuhaf ol· 
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i 'll~r 
-3 - ; Baylar! Teknik, daima teknik! .. 

T anenberg nutku 
Nürnberg nutkuna 
benzeın,yecektu~ ! 

A t ti l S • s . . . . . . Yazan: M .. DALKILIÇ ( /Jaş tar11tı 1 mciclc ı 
Peşinen şunu söyliyclim ki, 

Bitler cenapları, şimdiye kadar 
başarıp ta defteri amalinin mu . 
vaffakıyet hanesine kaydettiği iş

leri hep kendisini çevrelıye.n su • 
tarın bulanıklığından istifade ede. 
rek başarmıştır. Bugün sular te
miz ve berraktır. 

Roma korku ve 
dehşet içinde ••• 

. . . . . . . . T tıımil'E~IN JÜceliı;ıini bir kelimeyle ifaJc"·lmrk tel.lifi 
J,;ar,;:.ı::oıııda k:ılıııınra bu ıı:ırolanın ancak ~u ol:ıl'ağıııa i-

.: : ııııınıınız \ar: . . . . . . . . . 
- Tcl.nik! ... 
Hu kelim<', dci;il y:ı lnız bu,;ünkii Tiirldycnin, hıısiiırl,ii ılilııya- • 

ııın, bııı;ünkil nıcdcnil etin ifadcbidir • 

Trknlk, her Ee.rde, her J erde dııinıa trknik. 
Cugiin ml'deniycl dünynsında dı•ğil bü~ üli ~:rn:ıyi i~ll"r.inin, 

tırıınl,; ke .. ıneııin, salıır. ı,:iğnl"menin dahi tclrni~I \:trılır. Ye Llı y,al
Hiç bir yel"de dahili karışıklı'.< 

mevcut değildir. Tecı:.vüz ihtimal. 
!erine karşı cephe alan devletlerin 
idareleri başında bulunanlar 
mevkilerinden emin, demir cllerile 
işlerin: earılmışlar ve to4 aliterlcrin 
en küçük bir hareketlerini gözden 
kaçırmamaktadırlar. 

Attila, idareyi eline alm ı ş , yed i 
yüz bin k işilik büyük ordusunu 

harekete ~eçir mişt i 

ıırt. buna muhtacı.r.. 
Acı bir mi..,al: 

... .., 

lı,to son ~iinlcrdcl•i onmın :nın~mtarı. ,\dnl:ırın 

• yaıııyor. 

Tedbir olarıık jandarma koyuyorU'f ! .. 

n<'fi" ı,:amlnn i . . 
i 
1 . . 

Attilanın Romaya karşı olan !mandası altında hareket eden or· 
hiddet ve nefreti yalnız bu ipek du ile Tuna ha\':ılisine gelip ye:· 
meselesi değildi. Hünleri Roma· leşmişler, fırsat beklemcğc b:ışla 
hlar daha bir çok hususlarda a!- mışlar, genç Attilayı dn, §Öhreti 
da!mışlardı. dünyayı saran Romayı tetkik icin 

Çünkü Hünler Orta Asya,ian imparatorun yanına göndermı;.· 
tahmini olarak 37 4 tarihinde ay· lerdi. 

Şilede 10000 metre murabbaı \'C 2 t ~mat' ormanlar ~·nnılı. 

.Jandarma ,·c kaımah l•il:rlii ne yaııtı? .. 
na~·lar ! Orman .r nn~ıııını -.iiııdiirınrnin t rkn~l \'ardır. 

Iliitün ormanlarımızı birer ,.nni,n•ılı:o Jlnrlıynn .,~ı·~leriıı bir liül 
!:Öllinc <löndünnt•mcsl için fok c::ı rr ':ılllhır: 'lr 

: Orman ~·nnı;ıııl:ınnı ruundo.ı. söndiimH~ ll'lmi~i. 

. . . 
: 

Bu yüzden, Bitlerin 27 Agus. 
tosta söyliyeceği bildirilen nutuk 
geçen senenin eylül ayı içinde 
Nurenberglje söylediği nutka 
benzese bile, neticede, Çekyada 
yaptıklarını Lehistanda tatbika 
ne imkan bulabilecek r.e cesaret 

.. = Teknik! •• ., 
: -. ·········································•·•···· . ..._..-·····-·············· .......... ·-······ 

rılmı§tı, (Volga) nehrini gelip Attila burada, intikamını ala· 
taç olduğunu biliyordu. Bu da o yapma{].an hiçbir işe girişmenin edebilecektir. geçmi§ler, Tunaya kadar satk t:ağı Romayı yakından tetkik etl!· 

mışlardı. yor, hergün kin ve nefretini b:r olabilirdi. imkan dtthilinde bulunmadrğım Totaliterlerin yarın yapabilece-

Yani Aksayışarktan, Hazar de· 
nizine kadar olan bütün sahayı 
işgal ettikleri gibi, birçok kabi 
leleri de Hün prenslerinin idare 
!eri altında, Tuna vadisine gelip 
yerleşmişlerdi. 

İşte Roma imparatorluğu, bu 
Hünleri, o zaman kendisine tacr· 
ruz eden ve bütün bir Romayı 

mahv ve perişan edeceğine şUp· 
he edilmiyen Radageze karşı kul· 
lanmak için ücretle tutmak İ!!ti· 

yordu. 
Çünkü Hünlerin cesaretleri, at 

üstünde koşarken birdenbire kay· 
bolm:ılan, at üstünde geriye JÇ
nerek düşmanlarını oklarla vur
maları, kementlerle yakalamala· 
rı, Romalıların hayretle seyret
tikleri, bilmedikleri şeylcrr' 

Bu sıralarda Romada impaı-ı

tor Hovoryos hükümrandı. 

Sarayında kendisine rehine o 
larak verilmiş, birçok uzak üll<e 
hükümdarlarının evlatları bulun· 
maktaydı. Romanın Kayzerclen 
daha fazla nüfuz sahibı Hul<liıı, 

Radagezin Roma kapılarına ya
naştığı zamanlarda bu rehhe 
prenslere bir geçit resmi yaptır· 
tıyordu. !ri boylu bir genç dikkat 
nazarını üstüne çekti. 

- Bu kimdir? diye sordu. 
- Hün kralı Mandzuk'un oğ-

ru. dediler. 

Filhakika bu eski kralın oğluy
du. Halbuki o zaman Tuna hav.ı 
lisindeki Hün krallığını Rua ynp· 
maktaydı. 

Hilekar Huldin; 

- Bunun ismi ne? dedi. 

- Attila .. cevabını aldı. 

Attila. babası ve amcasının ktı 

duğunu anlar, yazılan ~imdiki gi
bi eğlenceli olmaz. Aman farkın:ı 
varmasın!. .. İşin içinde biz kny 
bcdcriz ... 

Nurullah ATAÇ 

kat daha ziyadeleştiriyor<lu. 

O amcası Rua'nın emrile bura.· 
ya gelmi§ti. Ve burada entrika
dan, hilekarlıktan başka bir şey 
bulamamıştı. Rua da bunlarla J;ıır 
ittifak akdetmişti. B~ ittifaka gö· 
re Roma, zaplcttiği malları öde· 
yecekdi. Fakat hiçbir şey yapıl
mıyordu. 

Gene entrikalarile Hünl:--ri, 

Attila Romayı pek iyi öğrer..- 1nlatıyordu. ği iş, bugünkünden farklı olamaz. 
mişti. Romalılar ise bu genç Gelen heyetler bu muazzant Ağız şamatası, gösteriş (tutmayın 
prens ile eğlenmeği bir zevk e· l'Urk hakanı tarafından kovul·· kolumdan, yoksa yakarım) kabi. 
dinmişlerdi. maktan başka bir iltifat görenıi· linden övüniış. 

Amcasının yanına döndüğ\i \'orlardı. Demokrasi cephesi bugünkü 
zaman gene onun işlerine mii AttilR, yakılan ipeklerin, aldr.tı salabctini muhafaza ettiği takdir. 
dahale etmiyordu. Yalnız Asyaya lan Türklerin, haince ve alçakça de bu\böyle olacaktır. Sal5betin
avlanmak üzere a)Tılmış ve git· öldürülen hakanların intikamım den en\küçük bir zerresini kaybet. 
mişti. toptan alacaktı. miyeceğine, bilakis, kuvvetlcnece-

Bu sırada amcası. Oktarın biı 700.000 kişilik büyük ordusu· ğine göre de böyle kalacaktır. 
içki aleminde öldürtüldüğü hab.:· nu harekete getird~. Bu ordu :la· Totaliterlerin, atalete mahkfım 
rini işitti. ğı, ta§ı devirir gibi Romaya gidi· kılınmaları, ijüştükleri feci vaıi. 

lemin edeceğini zannediyordu. Diğer taraftan Roma, kral Rn yordu. Romaya Attilfı.nın ku· yetin gözleri önünde her gün bi. 
Hün kralı(Oktar)ı(l)kaodırarak anın idaresi altındaki bazı kabile· mandası altında yürüyen yalnız ıraz daha canlanmasına sebebiyet 

Hu .. nler degvı'ldı'. vermektedir. 

komşularile biribirine sokuycr, 
aklı sıra bununla bir muvazene 

leri de ona isyan ettirtmi§ti. Bun· ,Kurtulma uğrunda sarfcdecek 
lar Tunalı kabileler yani (To!lo· Onun hilekiirlığrndan bıkmış, 
ru, 1tivar)lardı. İsyan çabuk bas· usanmış, yüz binlerce insan kcını Jerilgayretlerlc büsbütün çıkma. 
tırılmıştı. Asiler üzerinde ise P.o· dökmüş, Cermenler, Islavlar da za gireceklerinde en küçük bir 

tulmak için ona hücumun lfızıın· ma paraları çıkıyordu. Hün hakanının emir ve idaresi al- şüphe b~lunmamalıdır. 
geldiğini anlattı. d d' • . Macarlar iizerindeki taz"i!:, 

Ren tarafına göndermişti. Diğı?r 
Hün kralı Rua yalnız kalmı~tı. 

Hilekar Romayı bu sefer Bizam; 
kandırdı. Ve Hün belasından kur· 

Hiln Türkleri, oraya geldiklerı tın a, hain Romayı te ıp ıçın yo- J 

Diğer taraftan da Roma krallı- zaman intikam ahdini unutmt:'l· la koyulmuşlardı. Sibiryanın sarı hatta Macarların yutulacaklarmı 
ğı, Attilayı, bu zeki ve cesur ço lar. safiyetlerile aldanmışlar, Ro· saçlı, mavi gözlü Türk dilberleri, bile bile terazinin Mihver gözüne 
o:: uğu amcalarır.a rakip olmak ü· mayı belalardan kurtarmı§lıı.r, atlarını ko;jturla koşturta gidi· otu~maları demokrasi kefesini 
zere onlara gösteriyordu. Ro- Romalılar da onlara borçlu bu· yorlardı. • - ycrınden kımıldatmıya yete~ez. 

b l "k 1 d ld k d Ne olursa Macar:.1ıın ken..ıı·-ına, u en rı a arın a o u c:ı lundukları şükranı bu suretle e a Attila Rene gelmi!jti. Kendis!- "' 
b .. ''k b' ff k ' t .. . terine olur ve yazık olur. uyu ır mm·a a ıye gosterı · etmişlerdi. Yani Oktan öldürt· ne hiç kimse mukavemet etmiyoı-
yordu. Hatta Hünleri küçük kil- müşler, Ruaya karşı isyan çıkaı t - du. Aksine olarak Romalıların e- Slovakyayı Alman yanın işgali 
çük kabilelere bile ayırnu!]tı. nıışlardı. Hünleri ordularına al · mir ye idaresi altında bulunanlar, ve askerileştirmesi? Bu da ayni 
Par-a kuvYCtile de bir çok Hün makla artık Hün krallarının nü· Romanın entrikalarile, hilelerile şey. Mihve:cilerin ° ):;tluk sözle. 
SÜ\'arilerini hizmetlerine almı~- fuz ve idaresi kalmadığını zann-:t- içleri yananlar, Attilayı kol- rine inanar,Jarın İ>.:ı::-Jıırına geleni 
lardı. mişlerdi. tarını açarak, kucaklıyarak kar- öğrenmek :~hı tarih Eayfalarına 

Attila, babasının rıe maksatla Garbi Roma imparatoru Va· şılıyorlardı. Burgotlar, Turen· müracaata lüzum yoktur. 
Uzak şarktan, kalkarak burayıı. lanliyen buna tamamile kaniyJi. jiyenler, Hiinlerf bir rehakar ola· Şu bir kaç senenin hadiseleri 

k d ıd. -· · d.. .. .. d • rak ı·stı.kbal etmı'şlerdı'. Fra\•tlar. bunu kafi derecede anlatacak ka. a ar ge ıgını uşunuyor u. Nihayet Rua da ölmüş Attila 
B Roma taraftarı krallarını o··ıdı'·ır- dar vecizdir. u uzun sefer. Romalıların hile· imparator olmuştu. Hünleri k~s:ı. · 
!erine karşı sed çekmek, ondan bir zaman zarfında idaresi allına müşlcr, sevinçle A ttilanın maiye Propaganda, tezvir, tahr.ik, hu. 
bunun intikamını almak, ve on· aldı. tine girmişlerdi. dut hadiseleri, hudut kapamaları 
!arı doğru, namuslu insanlar ha· • • • Roma hile ve meliı.netinin cezr.- Mihvercilcre, demokrasilerin mü~ 
line sokmaktı. Attilanın bütün kU\'\'etile ida• sını çekmek üzereydi. Roma or- tearrız bir vaziyete düstüklerini 

dusu, harbi kabul etmeden, her gösteremiyecek, onların kozlarım 
reyi ele alması Romayı korku ve Şimdi ise Roma, birçok nU 

fuzlu Hün ~ahsiyctlerini kandır· 
mış, onları bölmüş, parçalamı~

tı. Attila bir Hiin süYarisini on· 
ların emri altında görmcğe fa· 
hammül edemiyordu. Bilhass<ı 

Romanın siyaseti neticesi Hüıı 

kardeşlerinin biribirlcrini boğaz-
1amaları, Attilayı. daha ziy:.uk 
kızdırmaktaydı. Hünleriıı kuvvl't 
li, azimkar bir hükümdara m•ıh· 

dehşet içinde bırakmıştı. Gaıb! hainin yapbğı gibi kaçmağı daha oynamalarına imkan vermiyecek. 
ve şarki Roma her ikisi de fnn!i büyük bir şeref trlakki ediyordu. tir. 

· Bu ~.·üzden ordu hiçbir manic te- Bu ne kadar deva:n e':iecck ?. yet ıçindeydi. Hünlerin kralını 
kandırmak ve aldatmak için he· sadüf etmek~izin ylirüyordu. Ro· Çekyayı iadeye, Kral Zogoyu 
yetler biribirlerini takip ile Atti· maya dayandı. göçebe hayatından kurtararak Ar. 
lanın yanına geliyorlardı. Rıza ÇAVDARLI navutluktaki vazifes! başına dön

miye ve Türkiye topraklarına göz 
Attila bütün azamet ve ihtişa- (Sonu yarın) k oymaları cezası olarak Oniki a. 

mile bu heyetlere. Ti.irklerle Rcı dayı Türkiyeye teslime muvafa. 
malılar arasındakı hesabın col: / (1) Hünler arasında bir rol< k d ~ at ~ ecekleri zamana kadar ... 
büyiik olduğunu siiylüyor. bunu krallar vardı. Tlirklerde adetti. - Pek uzun sürmez mi ?. 

Blöfler çürüyünce .. Yıne kırtasiye! 

Diye bir sual sorulursa, bizce 
sürse bile bize ne? Bunu mihver 
ciler, ellerindeki sıfırı tüketerek 
açlık baş gösterdiği anda İtalya~ 
\'e Alman dkarıumttmiöcsinin a. 
yaklanmasım istemiyecek olanlar 
düşünsünler .. 

O KUD!\'UUZ MU? .\lman1ar h, rı:c 
tayyare satmı~l ar. Yapılan U!:ıı:;

Jarua ikinci defadır ki bu tayyueh•rde-n bi-

ri dü5mü!ö, 3 kl-;i ölmü~. 

İ<>\·cç ~ıı.zctelcri h ep bir ağızdan atC'<;; 
ı>il">kiirüıı esa'4h tahkikat yaııılma<ıım 1-.tl
yor H A lman lıarb mab cmeslnln çürük ol. 

tluğunu öyliiyorlar. 
Galiba muhterem ı..,, eı;lilcr diinyaclan 

hayli gafil! 
Almanlann yalnız harb malzrmcsi mi 

.;iir\ik ki ... 
Dinıı.t ha rb iddialan çii rük ! •• 

Acel~ etmeyin bakalım!.. 

1 
. .STAXBUI,D.\ ekmeklerde ayak t ır

na~ı tıkmı, ! .. i şi ballamlıran bal-

laıulı r:ına ••• 

n erkl''i iğreniıı Uk~inlyor. 

Jlallıııki bu :ırada mesele anla~ılamı-

) or. Durun bakalım, o kadar iğrenecek rıc 
'nr? J~n ela anlı) alım bakalım: 

1:11, in~nn nynğı tırnağı mı, yok-.a ku

bur farc-.i aynk tırnağı mı'!!.. 

Nazikane bir ilan .. 

G .\Zl~TELl.;RD J•; IlcJ·oğlu ~İn<'nıala

rmdan birinin tuhaf bir ilanını gör
dük. 

1:-iineınanın lliim aynen ~iiyJc: 
- Yeni me\ ... ime gircrk<'n se\'gili 

mü~l<'till'rine biiyük siir1>ri1.lcr lın11rlıy:ın 

incmaınız bıı günden itibaren bir hafta 
miicldr tlc knpıll\rıııı htanbııl hnll\ına knım

nu.,t ı r ! .. 

Parılon. Bu iliınm dahıı nazikane oL 
ması iı;in ~ö~ le yaıılmıı<;ı ~<'rckti: 

- Sinemamız bu~\inıl<'n itibar<'n bir 
harta müdıl<'t İstanbul halkını kapı ılı::-:ırı 

ehni_tir ! ... 

S on ~ünlenle h.tnnhıılda bulırnnlarııı 
en hıhnfı ha~~o-.temıiı:: 

l'Mcnnır kii~ıd ı buhrıını ! .. 

E' ll'nm~ dairelt•rinde e\ Jenınc kiığıdı 

olınaılı*ı iı;ln birçok nikiıh l:ır l\lyılnmıyor 
rııu5! .• 

<türüyor m11sunu1.? 

l\ırt:ı-.l;n•rlllk C\ lenın<'nıiıc 

mi':'! .• 

• * • 

bilf' i~lc-

Ucuzu bulundu demek! 
• 
1 TAl\"BULI>.\ iki çöı> fırını yaıuta. 

Mık. Fakat, gıızl'tt'lerin 

hu fırınlar pcl• palıalı~·a çıkn<'n;ındnn tct

liikll'r d<'rinlc~tl rillyomııı:: .•. 

ncrinll'":ıtirİliNC'1 demrk oluyor ki: 

J\uyu 5<'klindc yapılarak! .. 

rı hı 

Cavit ,.V. 

rl~~.!_~i~l -·ı 
! UÇAN SU ! 
) ' ) Genç kndın muharrirlerimiz- ; 

! ılrn Culıiıl Uı,:ul,, oJ,ıı)ııcıılnrııı l 
i mccınunl:ırıla l<iiçük Jıikfı~ c- ! 
!. lt>rini sc\ erek \ 'C b<>ğenerck o- · 

lmcluklnn bir ra1ıl'ıdır. llnlıer • 
f lı;in hnzırlaılığı bu yeni roman, 
l içli U-.liıbu H ! \ 'nknlnrlle okuyu-, 
İ cıılarımızı rezl>Nlr.eek ln~nıct-

; t<'ılir. Pe1< ~·akrnılıı okııyncnk· .' 
t sınır.. 
~~~-~,...___~",....,.,,,.~~""' ...... _ ... , 
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Askeri heyetimizin bir Bugün harp harekô.- 1 ehlike artzyo 
kısı m azası döndü tının son •• gun11 

.. ( Ba.<J tarafı l ıncıde) 
9 •lunması için emirler verilmesi 
bekleniyor. 

men, fakat §Uuruın biraz 
iiyor., cevabını vermiştir. 

Alman ga2etelerinio 
nasız hücumları 

Alman matbuatı, Polo 

(Baş tarafı 1 ıncıde; 
Gelen haberlere göro, İngilizler 

lürkiyo de dahil olduğu halde, müt 
efi.klerino çok geniş krediler aça
-ak kara., deniz ve hava kuvvetle
rine ait bütlin malzeme ihtlya.çla
ını temin etmiııfordır. Y ni kredL 
(!r de ıı.çılmıı.k üzeredir. 

Heyetimizin gerek Londrada, ge
•ck Pruiste yaptığı temaslardan 
'°k il-i neticeler alınmıştır. 

Kayseri tayynro fabrikası daha 
:iyn.dc gcnlşletilccektlr. İcab eden 
ptidat malzeme lisansları hariçten 
~etirtilmek suretile bu müessesede 
\rapıla.n tayyare i~aatı a.rtttrıln -
:aktır. 

Heyetimize İngiltere ve Pransa
la. bütün askeri müesseseler gös • 
terilmiş ve gö~mcler son derece 
.ıamimi bir hava içinde ccreayn et
niştir. İngilizler ve Fransızlar harb 
l•in tamruniyle &az.ırla.nmııılardır. 

Bu iki dost ve müttefik memle -
ftetin salahiyettar mahfellerf har
l:ıin çıkacağını muhakkak görüyor
lar. 

Maamafih lngıli?Jere göre, Al. 
tnanlar 20 eylüle kadar harekete 
ccçmeğe cesaret edemedikleri tak

dirde bu sene harb çıkarmak te -
r:cbbüsü suya dtışmUş olacaktır. 

Tehlikeli durum daha bir ay silre
cektir. Diğer taraftan Almanlarsa 
harb yapmıyııcaklarını söylemekte 
devam etmekle beraber ~.ok büyük 
bir ııskerl hazırlığa giıişınişler _ 
wr. Askerlik miltehassısları, bu va
ziyete göre, harbi ç kinilmesl im -
kansız teUikki ediyorlar. 

Talebelerimizin maruz 
kaldığı hakaretler 

mark ile tediye meselesi ileri sürü
lerek kaldınlmı§ v ... muhtelif bcha
nelerle talebemiz iz'aç edilmiştir. 

Hatta bazı Alman gfunrük memur
ları işi hakaret derecesine kadar 
çıkarmışlardır. 

Bir kısım pansiyoncu Almanlar 
evlerinde oturan Türk talebeye, 
misafirlere karşı dünyanın her ta
rafmda gösterilmesi mutad olan ne 
zaketi tnmamiylc bertaraf ederek 
birtakım hakaret kelimeleri kul. 
lanmağa. başla.mrşlardır. 

Talebelerimiz, Bcrlin elçiliğimiz(' 

müracaata mecbur kalmışlardır. El 
çilikte talebe toplanarak kendileri_ 
ne bir hadiseye meydan vermeme
leri bildirilmiştir. 

Almanlar, ağustos ve eylülU fc
lfilı:et aylan addediyorl:ır. Butün 
merkezi Avrupa h&rb korkusu için
dedir. 

Yolcular gerek Almanya ve ge _ 
rek Macnristandan geçerken bUtün 
halkı telfış içinde g&rmü!jlerdir. Bul 
garların da bugünlerde son derece 
korku içinde bulu;ıdul:ları ve her 
an harb çıkmasmı bekledikleri söy-
!eniyor. 

Semplon ve konvansiyonel tı:en

leıi bu sabah iki snat gec.ikmişler. 

(Baş tarafı 1 incide) 
!nönünün !stanbula gitmeleri ve 
geçit resmi için iki gün sonra E
dirncyc dönmeleri muhtemeldir. 

MıUi Şefın tetkıklerı 
Edirne, 20 (A.A.) - Buglin 

öğle üzeri Kırklareliden ayrılan 

Milli Şef İsmet loönü refakatıc _ 
rinde Başvekil ve diğer hükumet 
erkanı olduğu halde otomohillP 
manevra sahasına giderek iki 
tarafın harekatı hakkında Mı.ı,.e

şal ve kumandanlanmızdan iza . 
hat almış ve bir müd(}ct meşgul 
olduktan sonra Edirneyi teşri! 

buyurmuşla,rdır . 

Cumhurreil'-limizin Edirneyi şe 
reflendirecekleri geç haber alın . 
mış olmasına rağmen halk, !Jeh
rin giriş noktası olan J{ıyık sem 
tinde ve bUyük c&.ddelerde birik· 
miş bulunuyordu. Milli Şef, ) a 
nında Başvekil, Yekiller ve diğ<:r 
zevat bulunduğu halde saat 17.3U 
da Kıyıktaki göçmen mahalles: 
önünden geçerek şehre girmiş • 
lerdir. 

Reisicumhurumuz burada u . 
mumi müfetti§lik baş müeav~ri 
Sabri Öney1 vali Ferit Nomer, 

dir. belediye reisi Şerif, Emniyet mü 
Bu tcahhura, yine mArk<:7.I Av- dürü Hadi ve kalabalık bir halk 

rupadaki nskcri sevkiyat dolayısllc tarafından karşılanmı6 ve bir :ki 
hatların meşgul bulunmntu scbeb dakikalık bir tevakkuftan SOTtra. 
0_lrn_u_ş_tu_r_. --------- Kıyık yolunu takiben doğruc.ı 

Büyu .. kdere yolunda belediyeye gelmişlerdir. 
• • • Cumburreisimiz belediye dal -

Ofomobll blslklet resi riyaset odasındn. Başvekil, 

çarpışması 
( Başra1ajı 1 mcide) 

Vekiller, umumi müfetti§, mebus 
lar ve belediye reisi ile bir miid· 
det konu§tuktan sonra prof-esör 
Egli tarafından yapılan 1-50P0 

resindeki 1660 numaralı hususi . • mikyasındaki şehir haritasını tet 

kuvvetle muhtemeldir. Yarınki 

harekata ecnebi devletler at~c
militerleri ile Ja::ete mümessille. 
rinin iştirak edecekleri anlaşıl _ 
maktadır. 

l\Ianevralar bittikten sonra E. 
dirne ve Kırklarclide ordumuzun 
yapacağı büyük geçit resmine da_ 
ir olan hazırlıkla: da sona ermek 
üzeredir. 

Askeri ataşeler Edimeye 
gittiler 

Edirnede yapılacak büytlk rea
mi geçidde bulunacak ecnebi ~e· 
faret ataşemiliterleri ve diğer 

davetliler dün akşam saat 20 l0 
de Sirkeciden hareket eden hu· 
susi bir trenle Edirncye hare
ket etmişlerdir. 

l<Jcnebi ataselere mihmandar' 
olarak kurmay yarbay Cevdet 'e 
Hamdi, binbaşı Rıfat Yüks >l, 
kurmay yüzbaşı İrfan Alptek.n. 
hava yüzbaşısı Seyfi Ayoğ refa· 
k'lt etmektedir. 

Ayni hususi trenle Trakyayn. 
hareket eden Mısır askeri heyeti 
ile ataşemiliterlere dün aknam ha 
ketlerindcn evvel Perapalastan 
bir çay verilmiş ve kendilerine 
manevraların vaziyet ve mahiye
ti izah edilmiştir. 

Hariciye Vekili de gitti 
Bir müddettenberi şehrimizde bu 

Junan hariciye vekilimiz Şü._lITTı 

Saraçoğlu dün, refakatinde hu
susi ka'c m müdürii Abdullah 
Zeki olduğu halde Edirneye 
gitmiştir. 

Avcılar bayramı 
yapddı 

İngiltere ile Lehistan ve İn 

giltere, Fransa ile Türkiye arasın. 
da bu memleketlerin topraklarını 

resmen garanti eden resmi mua . 
hedeler imzalanacaktır. Vaziyetın 

vahameti tamamiylc kabul ed•l 
mekle beraber, ümitsiz telakki c 
.<lıln,emektettlir. 

"Sunday Expres,, gazetesine ge 
len malUmata göre Fransanın ve 
tngiltcrenin gelecek gunlcr za: 
fında husule gelebilecek istisnai 
\'azi yeti karşılaya bilmeleri içb 
tedbirler ittihaz edilecektir. 
Bu gazetenin yazdığına göre Ma_ 
caristamn askeri işgal altına alın 
::nası Polonya hiikfınıeti tarafın 

dan memleketin istiklalini tehdit 
mahiyetinde telakki edildiği tak· 
dirde Fransa ile İngiltere. Polon . 
yaya veı:dikleri garantiyi tatbik " 
<leceklerdir . 

:lemokrasiler aleyhindeki 
lannn gıtgıde şıddetini a 
bir lisanla devam etmekte 
lonyayı taşkınlıklarile vazi 

rı...ı.1ekle vı:: D mokraı;U 
Polonyayı bu tecviz edil 
hareketinde te.5Vik ve bu 
de diinyay;ı harbe sürUkl 
ham eylemektedir. 

Bu arada bir çok Alm 
leleri ortada hiçbir sebcb 
Türkiye. Romanya ve Yun 
na karşı hücumlara baş] 
dıl'. Rchniche Vestfalisc 
tung gazetesı Türkiyeyj. 
nıstanla birlikte. A '\Tupad 
harp çıktığı takdirde glıyıı 
ı istanı işgal altına almağı 
mekle itham ediyor. 
Thurinkişe Tagcs Zeıtu 

zetesi, Inışilterenin Alnı 
abluka altına almak için 
!arda entrikalar çevirdiği 
bu abluka sayesinde Alrll 
yenebileceğini umduğunu 

lngılız donanması hazır 
Sunday Times gazetesi. lngllız 

donnnmasrnın bugi.ınkil vaziyeti hak 
kında mtihim hır makale nesrcdi
yor. Makalede İrıgiliz donanması _ 
nın hiçbir zamnn bugünkü kadar yor. 

Zeit gazetesi "Romanya 
kuvvetli ve hazır bir vaziyette bu -
1unmadığını, bugün fngılterenin oynuyor,, serlevhasiyle 
dünyanın en biiyük kudretli filosu- makalede Akdenizde yaptı 

vcUinla kral Karolla berabt na malik bulunduğunu kaydettik • 
ten sonra ''Bir. hnrb çıkarıı.a lnglliz manyanm tehlikeli çeın 
donanması birkaç saat sonra derhal siyasl'ti oyununa giwldiğ• 
harekP.te geçecek hazır bir vaziyet- yor. Bu gazetenin beyanı" 
t d. 1:iirkiye, Romanya ve "'/U e ır.,, 

Sunday Times, İngiliz ticaret fi. tan askeri paktlar akdetme 
losunun da ayni vaziyetle bulundu. şünüyOTlar. 
ğunu, tahtelbahir tecavüzlerine Af man manevraları 
karşı alınacak müessir tedbirlerin Berlin, 20 (A.A.) -
tamamile ikmal edildiğini k:ıydedl- gezeteleri, tamamiyle rn 
yor. olarak yapılacak sonbaha 

ı.,,,.iJiz manevraları nevraları dolayısiyle, 
Bu sabahki A'\Tllpa konvan.slyo -

nel trcnilc Almanyadan 8 . ki~ilik 
ır Türk tıılebc grupu gelmiııtir. 
Aldığımız malfunata göre, Al. 

-nanlar, demir ve çelik fabrikala
::'lnda. çalışmak iizcre tahsile gönde
rılcn bu talebelerimize kar§t (TUrk 
- İngiliz) anlaşmasından sonra çok 

otomobiller kar§ıla§mış ve pek anı kik etmi.§lerdir. Harita üzerince 
surette olan bu karşılaşmada iki şehrin vaziyeti hakkında Gene _ Bakırköy halkcvi .spor . !ubeı;( 

f ·· • 1 · · k .. · 1 avcılar kolunun tertip ettigı avcı· 

lngiliz .askeri maneyraJıw..lQ fY- ı:-n·iberg, Chemmitz, z\i 
lfılden 25 eylüle kııdnr sürecektir. b Bohemya ve MoravY 
İngiltere e bu derece brt)ilk as~eri fotları da dahil olmali 
manevralar yapıldığı görUlmcmiş _ ,·irün bu n•ıntakalardakı 
tir. Silah altına alınan efrııd için arm 1 O Eylulden 18 
yapılmakta olan kfunplnr ve kıııln - tadar yalnız askeri " 

tara ta sur at crını esem .. mış • ral !{azım Dirik, vali ve belediye .. · · 
ler ve ar 

1 
)ar.dır . . . . lar bayramı dun Velıefendıdc yn· 

ç . P şmış · . reısınden ıcabeden ızahntı nl - pılmıştır. Bütilıl İstanbul avcıları 
Motosıklet yol kenarmda!cı mış ve bilhassa şehrin müstaklıei . . . 

w •• • ve arzu eden zevat davetli •dı. 

oğuk ve kaba muameleler yapmak 
'l kalmıyarnk bu gençleri fa.brik:ı
armıı. da 50kmamağa. başlaırnslar
ır. Bu va.zi.} ette tatbikatsız tahsile 

'cvamda hiçbir fayda kalmadığın -
an artık bu talebelerin Almanya-

hendege yuvz.rlanmış, uzerınde imar hareketleri Uzcrinde Ba~vc "' k . . vo fa.al olan Bakırköy Hnlkevı 
bulunan Yanı başından ve kolun. kil ve Nafıa Vekili ile görü§D'lÜE- b b · .. · 

w u ayramı tertip etmekle butün 
lar ikmal edilmiştir. ıcyriseferine aç.ık buluJl 

dan agır surette yaralanmıştır,. tür ıl B k k'. · · avc ara ve a ır oy eıvar halla 
Yaralı hastahaneye kaldırılmış. Hazıdanruı planın tatbikind·~ d eti. ·· taz ta , 

Lelıistanla Almanya 
. na, av ı mum zeva ço.c 

kaza tahkıkatına elkonulmuştur. devlet yardımının lüzumunu ıhı - li k ·· 1 b. .. 
arasın.da: 

Misafirperverliği
mizi suiistimal 

neşe ve ço guze ır gun ya-
yan Büyük. sa:, ~u tarihi §ehri~ şatmıştır. 
en ya~ı~ bır ıs~ı~baldc .. mev~ıı Bakırköy halkevi başkanı Cm~ 

P.nr:is, 21J - Gelen haberlere 
göre Lehistn.nda.n Almanya) a. Al _ 
manyndan 1.-ehistana yolcu nakll -a gönderilmesinden sıırfınnzan c -

Jilmesi çok muhtemeldir. ve tarıhı kıymetı lle mutenasıb detin ufak bir hitabesinden son 
bir hale gelmesi için yardımlurı· 

yatı tamamen durmuştur. Demiryol 
Evvelce talebemizin Alınanyada 

alın aldıkları rndyolann dışarıya 

ıkarılmıı.smn izin veriliyordu. Son 
amanlarda bu mU ad Rcgıster 

Mısır askeri 
heyeti 

( llaştaratı ı ı ırıde ı nı esirgemiyeceklcrini vaat bu -
m:.ısevi genci girmiş ve diğer bir yurmuşlar ve bu hususta N fın 
masada yer almıştır. Vekiline şimıliden bazı direltti:_ 

Bu muscviyi yakından tanıya:ı lor vermişlerdir. 
Alman milhendisleri, aldıkları c- Milli Şef bu arada Edirnenin 
mir üzerine kcndisilc ahbabl'ğı su derdini ve bundaki büyük ih. 
bir müddettenberi kesmiş bulu- tiyaç hakkında da izahat almış, 
nuyorlar. Hatta selam bile ,·er· Başvekil ve Nafrn. Vekili ile bu 

Evvelki gün şehrimize gelen mekten çekiniyorlar. nokta üzerinde konuşmu§ ve su 
• Jısır Askeri heyeti dün akşam tçıtinin tesirile iyice ncscli o· i"inin esaslı bir surette ele alma. 
:ı.at 20,25 Sirkeciden hususi lan bu iki Alman, biraz sont-:ı rak halledilmesini emir buyur -
renle Edirneye hareket etmişler- Yahudi gencini tahkir maksadile mu~lardıı.-. Ayrıca Edirnenin bel. 
ir. bir takını sözler sarfctmeğc b:ıs· kemiği sayılan asfalt şosenin iki 
Heyet azalan saat 16 da Tak lamışlar ve bazı garip işaretler de tarafını genişletmek ve böylece 
ım Cumhuriyet abidesine çelenk yapmışlardır. ana yoluna inki~af vermek için 
oymuşlardır. Çelenk koyma me- Jak, bu muamelel~re epeyc~ de Nafıa Vekalet!nin işi üzerine 
siminde askeri bando ve bir kıta müddet tahammül ctmeğe çalış· alması hususundr.ki arzularını iz_ 

sker de bulunmuştur. H<:yet mış, nihayet asabileşerek Alman har buyurmuşlardır. 
eisi tümgeneral Ezzeydi paşa, lardan bu hareketlerinin sebebini Milli Şef bu işlerle meşgul oL 
skerin önünden geçerken "nasıl· sormuştur. Buna Alman grupun.· duğu sırada belediye dairesinın 
ınız asker,. demiş ve erler de hep dan Emil Disint yumrukla mukr.- önü, karşısındaki Cumhuriyet 
irden "sağ olun;, mukabelesinde bele etmiştir. Kavga çabucak bir meydanı ve bcleC:iyc ııarkı kesif 
oulunmuşlardır. boğuşma şekline dokUlmüş, gazi bir halk tabakasıyla dolmı~ bu. 

Çelenk abideye yerle3tirildik no karmakarışık olmuş, ancak nuyordu. Halk mütemadiyen bü. 
~en sonra Mısır ve Türk milli zabıta memurlarının müdaha.!e- yük Şefi alkışlıy1..r ve coşkun te. 
marşları çalınmış, bunu mütea- sile kavgacılar aymlabilmiştir. zahüra:t yapıyordu. Edirneliler.in 
ip Ezzeydi paşa, Mısır ticaret ve Bu vaka neticesinde ep"yr.o;. bu candan te7..ah:!rii arasında be· 

ktisat nezareti şube müdilrlerlıı· hırpalanmış ve yüzi.inden yaralıı.'!1- lediye dair,csinden ayrılan ve geç. 
ien Ahmet Selim ve harbiye ne- mış olan Jakın şikayeti C!."'rıM tikl~ri yollarda dı. içli tezahürleıı 
~areti bUtçe müdürü Osman Te\'· mütecavizler hakkında tahkiketa ve "Yaşa, Var oı. Milli Şef .. ava
f'ık beyler hususi defteri imzala girişilmiştir. Musevi gencini ya· ı zeleriyle selamlanan bü:tük ve 
mışlardır. ralayan Alman sorgu altına al•n· kahraman başbuğ Karaağaca gi-

Mcrasimdcn sonra Ezzeydi pa- mıştır. Hadise hakkındaki zahıt:ı., derek hususi vagor.larına ~ekil • 
a gördüğü intizam ve disiplin- raporu aynen şudur: mişlerdir. 

len dolayı askerlerimizin kuman "Beyoğlu, Tepebaşında Yazıcı Şehir derin oir sevinç ve ne~e 
Janını tebrik etmiştir. sokağında 21 numarada otu :3-'l içjnde çalkanmakta Milli Şefin 

Misafirlerimize Trakya seya· Yasef oğlu Jak miiracaatla aynı Edirneye olan yakın ve hususi a. 
hatlerinde Milli mUda.fıın vokale· sokakta 9 numarada oturan Al· Jakaları ve şehri~.aızi bir kere da. 
i gaz genel komutanı general liü man tebcasından Emil Disint is ha şereflcndirme:eri münasebeti
~ Hlr=Q 0wl ile mihman· rrtlndeki şahıs tarniından bilıise le şenlikler yapmakta, CD mesut 
da"-n brmay albay Hamid beb yüzünden yumt'ııkla yaralan- saatlerini yaşamakt.rulır. 
Ooğruer ve ytizbaşı Münir Oral dığını iddia etmiş, suçlu yakaL 1· I Cumhurreisimizin yarın tek • 
refakat etmektedir. mıştır.,, rar marıevra Eahasmr teşrineri 

ra müsabakalara ba§lnndı. ' ve şoselerde münakalat yapılma-
Müsabaka da oldukça kalaba- maktadır. Hududun birçok ynrlcri 

lık bir davetli heyeti göze ça.rpa· tnpatılmıştır. Lehistandan h111:eket 
yordu. Davctl~er ar:a.sındıı. ~iri!" leden yolculardan bir tek ki i dün. 
sun $aylavı Fikret Atlı, Sınop 

1 

K"önigshüte mcvltilnden gcçcbilmiş
valisi Fehmi Vural, Bakırkôy tir. Bcrlinle görii§mek istiy~nlere 

kaymaka~ı Gafur, j~n.dar~a kı~ I telefon merkezleri cevab vermemek 
mandam ıle fırka rcısı Selım Bı· tcdir. Salı gecesinden be.ri Yablu-

lal ~~ze çarpıyord~: . . . ı · j kofla Musti arasındaki şose yolu da 
Musabakalara buyUk bır rn ı-

1 
kapatılmıştır. Evvelce günde 4 00 

zam ile başlandı ve öylece netice- yolcu nakleden Beyten Vnrşova • 
lendi, ilk olarak müteharrik do Bilkr.cş demlryolıı yolcu bulunmadı 
muz hedefine her avcı üçer el si· ğından kapatılmak Uıcrcdir. Leh -
lah. attı. Müsabakaya alfabe ~~· ı Alman hududu Odcrberg hudut 
rasılc. baş~~nmıştı. Yarım saat !!U 1 mevkiinden kateden şimendifer hat 
ren hır musabakadan sonra Baıt- tı da i~letilmemektcdir. 

Alm:ınyada vazıyet 
r:ıp ateşi başladı, bu ateş yaylı 
makinelerle havaya mantar atı 
yor, avcılar da mantarlar ha,·a Paris, 2!1.: - Ber.linden gelen ha
da iken ateş a~ıyorlardı. Bu mil· berlerc göre Danzigde askeri hnzır. 
sabaka çok heyecanlı oldu. Av ... ı lıklara ve bilhassa hudud boyunca 
tar kolu reisi Osman Satkan ı i 1 siperler inşasına hararetle devam 
atışta 8 lıınbctle birinci geldi. B,ı cdilınektedlr. 
müsabakadan sonra saat yarım3. Dikenli teHm-in konması işi bit-
geliyordn. Avcılann ycmekl\! .. i mi§tfr. 

• . Danzigiıı hava meydanında ve 
husuf:'ı olarak avcı yemeklcnnd"n . . 
· t'h ea·ı k h l t A cıvarında muhtelıf noktalarda çu· 
ın ı ap ı ere aıır anmış ı. ,. 

ı.w·Iıı.r ve siperler göze çarpmak 
cılar kolunun genç ve çok faal n- 1 tadır. Buııalar:a tayyare dafi tc p 
tıcılarından Saracettin bütün tla· tarı yerleştirileceği anla§ıuyor.J 
vetlileri izaz hususunda büyük Söylenildiğine nazaran Daı.· 
nezaket göstenyordu. Yemekle,.: zigdeki nazi lideri Försler geç~r. 

Patatesli et, avcı pilavı, ve h lerdc Danzigin ne zaman Alman 
züm, kavun, karpuzdan ibaretti. yaya. ilhak edileceğini HiUerden 

Yemek esnasında Fehmi Vural sormuştur. Hitler, "Gönlüm he· 
ile Saracettin ve Aziz çok güzd 1 
av hatıraları ve mizah hikayele-ı ====::========::::.. 
ri naklettiler, yemek çok n~"!i sabakada 21 puvanla Saracetti'l 
geçti. Yemekten sonra müsabar ErtUi birine' geldi. Müteharrik 
kala.ra t"krnr ba.şlandı. Bu mü~a· domuz hedefiod.eki müsabakadıı 

baka 100 metredeki sab't hedefe d.a Yor;gi Belça 9 8-9 numaralar.L 
ıstinatsız atıştı. Her avc b~ş fr 1 isabet ettirerek biriııcili;;i l<azın· 
şek atacaktı. dı. Müsab;ı kalar büyük bir alilJı::ı 

Vincister namı ,·erilen bu mii ile t:ıkip edilpi 

acağını yazmaktadır. 
- -

Fon Pauen çar. 
günü Berirnden ge 
Almanyanın Ankara bU 

çisi Fon Papen tayyare ıl: 
gitmişti. 

Sefaretten aldığımız 
göre, elçi, vefat eden 
cenaze merasiminde 
maksadiylc bu seyahati ya 
tır. 

Çar§amba günü gene 
ıle buraya dönecektir. 

Ticar Jt Velnli t>ttl 
Manisaya gıdece 

İzmir, 21 - Şchrimi%de 
nan 'Ficaret Vekili Cezıııi 
reisliğinde bu sabah Tlc;are 
sında üz;üm ve incix: tüccar 
·ştiraki.yle bir toplantı yal'' 
tır. 

Cezmi Ersin, bugün ol 
sonra Manisa~a giderek 
'.)ıoyranunı asacaktır . _....--! 

Uçüncü Umumi MU! 
bufün geıdı 

Bir muddcttenberi rahat 
nnn 3 ilncü umumi mUfettif 
Uzer bugun Tan vapuru ııe 
zondan §ehrimize gelınifitir· 
Uzer tedavi iı;in buradan ft.\'1 

""İdecektir. 

-S-ov~y-et~--A-,ma-u-UCS 
mmthedesi 

J)il" Berlin. 20 C A.A .) - t 
lanan Al.ma.:ı :, ~ovYet~ 
muahedesı muc;9):nce . ıU• 
Sovyetler Birliğine ikt ~ 1 
von mar.klı,k bir kredi açtıl 
1ır. Sovyctler Birliği bıl 

8 
ile Al,ma.nyadan mal aıs.c 

Buna. mukabil Sovyetlel'i 

hği öntimiizdcki iki sc0~1 
lm1:1.nyava 1 RO milyon 

c .. ya verec ... ! .... ::. 
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meselesi: 
•• 

Birayı ucuz 
'Crnekten vazgeçtik! 

Yetarki onu istediğimiz zaman bulabilelim ... 

o 
f u 
Ticaret 

Dimyata pirince giderken evdeki 
bulgurdan da olduk .. ,, 

~' ucuz içmekten vazgeçtik. 
Ciddl s5y1Uyorum, Çilnkll biz 

b ~Csek de, ucu~dıktan son
torı. 11'\. buJınak kabil olmadığpla 

... • lııra iç~eme~ bir emrivaki -.ııı, 

lııra . 
'1\r llleraJthsı bir~ arkad8§UP 

.' ~ de aşnj şeyi ~ylilyor -

'n· ı;c ıra ucuzlatıldı diye fie\iPmie-
tı'.a, fllJtat tMı QİlJ inkisan })a_ya.le 

l '.!ık, Vaktiyle l?nha.Jı dıı oleıı pa
~rl.nce birayı bulu_yorduk, Şfuı 
~ ııın YÜ2(ünil görçni parmak -
~ teri:rorlar. 

ı ~~lar do;ı:u ~:·lijyorla.ı:. 
J ~Jl haııladığı glindenb<:rı 

Ui bir bira bu.hranı ba§lamış 
t l%r. 

~ gunler bunu ma.zur göı:ınek 
~ eli. .funa oru~ ara.dan bir haJ
~1· buhran arttı, eksilmedi. 
~ hlılda vaziyet böyleyken ve 
"< §~ bira, bulmt.k ıçin binbir gliç 

Çelt ı· ak' 
'" 

1 irken l!tanbul civaruıd ı 
~l' b ' 

• ır aya yakın zamandır bi· 
~ ~lllİ bile ~i::lnnanişlt-rdir. 

• ~ otoınobıliyle Silivriye slden 
t ıınıi\:ttı: 

~~tköyti.ndo, Yeşilkiiyde değil 
~~it aııar, cazinolarda bil~ birn yqk. 

~~kın~e ve SılhTiP,e artık 
<ı\J isınini bile unutnıa~a baş • 
~ <ltını eöylüyorlar. 

la.rı duyup öğrenc41rten sonra 
il: lar ida.reslni kabahatli g'6r -

Biranın ucuzla.tılııcağı aylarca ev
vel bilmiyordu. Bin~cnaleyh tedbir 
almak lılzımgelırdi. 

"T.cdblr aJQUl'lı§lıt, fakat rağbet 

pek !fJiZln.. oldu, ne ynnalını ?,, 

Diye iddiııı ~dilemez. ÇUnkii vazi
yetin böyle olacağı aylardır malum 
du. 

Jıi~rak ediyoruz. Elde stok mal 
rnı yok? Yoksa An.lmra. fabr.i,kas1 
ibt.iyncı kar.şılıyanu~oıı mu? 

Buhranı doğurıı.n. ancak bu iki 
SQbcb oluıı ki şu hnle gör.c de bıra 
işıni idare edenler-in bu mahzurlan 
d:ı.ha ~\w.el ortn.dnn kaldırnu§ ol
manınla.ııt açık bir ka.bnhattiıı. 

Ucuzluktan evvelki gUnlerdc, bol 
bir bira stokunu elde tutmak pek 
alil kabildi. Aııkanı fabrikası ihU • 
yacı kaı ılamıyorsıı. !atanbulda sc
~elerden~ri atıf hir vazlreltc du
ran hazır kururmu bir fabr.ka var
dır:. ve. inhisar idtu:csi bunu satına -
lıp d"arhal faaliyctrı geçirmeliydi .. 

Halka : "Bol birn içeceksiniz, dL 
ye ucuzlattık,, del;P de sonrn bira 
vermemek işin idııresini fö:erıne a
lnn teşkilat i~in hıç de iftihar ede
cek bir mesele olma.sa gerektir. 

Herkes söylUyor, biz de t ekrar e
delim. '.Dimyata pirince gislerken ev 
deki bulguı;daQ da olacaksak ... 

Birayı u~z içmekten vru:ı;~tik, 

yeter iti iatodiğım~ znman bulabL 
lclım ... 

t, M. APAii 

Mühim 
tmıir, 21 (Hususi) - Ticaret ve. 

lıili Cezmi Erçin dün sant 11 ~e 

Ege vapuru ile !stanbuldnn gelmt§ 
ve rıhtımda vali Ethem Aykut. 

.. tahkcm mevki komutanı genemus . 
1 ral Resim Aktuğ, belediye reıs 

Behc;ct Uz ve §ehrimlzde bulunan 
mebuslar ve di_ğer crkiln tarafın -
dan ka.ıııılanmı§tır. 

Fuarın açılışı 
Dokuzuncu enternasyonal 1zmlr 

fuarı saat 18 de 9 Eylül kapısı ö
nünde yapılan bilyllk merasimle a-

l t Merasimde on binlerce-qı mı§ ır. • 
halk hazır bulunmll§tur. Kapı. 

nm bayra.k direğinde şan~ı ~a!
rağımızdan başka Fuara ış_tirfik 
eden on bir devletin s~:~~t 
Rusya, Yunani11tan. Buyuk 
Britanya, Iran. Italya, Alman
ya, Belçika, Sran~: Romanya. 
l?olonya ve Filistının bayrakla
,.1 da dalgalnnrr.ıakta idi. . . 
Mer~sime. TU,:aret V ;k~li 

Cezmi Erçin riyaset e~ıstır. 
Davetliler arasında lzmır me· 
buslariyle diğer birçok m~bus· 
lar vaij miistabkeı:n mevkı !).o. 
mt;t.anı • ve diğer askeri rical, 
Fr ransa, So:vyet R~sya__. ltalyQ. 
Yunanistan, Polony ve Rö
rnanya büyük elçileri, konso
loslar, vil&yet, belediye ve par. 
ti erkanı, şehir meclisi azası, 
matbuat ve ajan.s mümessilleri. 1940 u A •• f • ecnebi ajanslar muhabirleri. 

nı um l n u us 1 muhtelif devletler ata~kom~r 
siyalleri, bankalar, mali ve ık-

~l değil, 

/ı l k tısadi müesseseler direktörleri ~ a lJ ım l na az ır l ile şehrin güzideleriııden birçok 
zevat ha~ır bulunuyordu. 

S d lhtiranı içinde dinlenen ls-qY'ını memuru temtnİ İçin icap e erse tiklal Marşı çalındıktan sonra 

bır haftayı geçmemek ü:ıerıe helediye ve fuar komitesi reisi 

· ı d f k Dr. Behçet Uz nutkunu söyle. mektepler tatı e f ece miş ve Ticaret Vekili Cezmi 

1 'lik umu,,. mü<lll.ı:lüğd Sayım memurluğu vazifesini! Erçin bu nutka çok mü~i~ bir ~ D ''nesinde yapılacak otıın u- makbul bir mazeret~ müstenit , hitabe ile mulmbcl~ ctmışbr. 't lli.i(1l& Qn)o'.ıı:uuıın hazırlık • olmıya.ra.k kabul ctmıyenlerle sa· ı Ticaret Vel ıbnıo nutku 
~ ıı. ~laınıştır'. yım işleri hakkındaki talimatna- Cezmi Erçin bu nutkunda de· 

\' Q(~ 88.YlJlU ameliyefii, fora, oıe hükmüne mugayir harekette miştir ki: 'ij":' he~..ıi kıu;atiylc memle- bulıınaıılaı:darı 5 lirndan 25 ~...,. "-Büyük bir gayreti_n ~e ya."";
ıiı:ai, sınai ticad faaliyctı ya kadar ve sayını memurlugu ~ tıcı bir insan kudretınm esen 

~ ;:ıda :rnalüm~t toplatılmn.sı · na tayin olunanl_arın bu. vuif~. olan Dokuzuncu lzmir Ente~-
~ ~~nıu olunabilecektir. yi kabul ctı:nelerıne ~anı olan · nasyonal F uannı açarak vaz~-
~ tlat..ik Umum m.ildürlüğU lardan 10 Hmı.dan 50 liraya kaaar fesini pek muhterem Başveki· ~· 'tıe İçi,nclc tecrübe Ea.yımlan hafif para ceznSt alınacaktır. Bu tim bana tevdi buyurdular. Bu 

, 1~~ için tetkiklerde bulun - cezalar sayını yapıla_n· yerin en şerefli \'azifeyi sevinçle il~. e. 
~"J4'· büyüls mU~iye DlCmuı:u tara · derken F uarm bu~ünkü ~u~~-a~ lttn. ceva,p ,·erıniye mecbur fından tertıp oluna?ak ~e a~ey · kamil hale gelmesınde buy,uk lt.laı::ı auaııerle. binalara DU - bine itiraz ve temyız edılernıye · hissesi olan gQyretli ve çalışkan 

tıı1ıı,ı 1--..onı.uınaşı gibi nüftts aayı. cc,kti.ı;-. "rkadaşımıı; Belediye Reisi Dr:. 
b t~ ne~İCesini temine matuf Bu para eczasını vermiy~leı Behçet Uz'a ve kendisine yar
lll 1ıt ~irler istatistik umum hakkında en büyük mülkiye me · .lımlarmı esirgemiyeu mesai art~ ~ilğU ile Dahiliye \Tekfüe · murlan tarai\ndruı cümhuriyet kadaşlarına hassaten te§ekkür l<ı~ ~bit ve talimatnamelcr:l(• müddciurnunüliğine yazılacak ve takdirletimi arzederim. F u-

~li.( Olunacaktır. . . .. ı müzckkeı·e üzerine sul~ mahk~ ara re~men i~tirak eden lngil-~l'e trı~ sayı.llll ıgını ynRmak u- mesince ceza görcıılcrın kendı · tere, I· ransa, Sovyet Rusya, 
~hıa. ell'l!ekette okur yazar hH teri celbedilmekşjzin her bir lira Almanya, ltalya, kardeş Iran, 
h~ ~ "~ı. ~ymakam ve nahi: ~in bir gUn hapsedilmelerine ka· Romanya, Yunanistan, Polonl~e ~U.~eri tarafından kendı· rar verilecektir. Müddeti bir a . ya, Belçika ve Filistin hüku. 
'~~°'!IO<:•k sn~~ ve kontr~I yı gc emiyecek olan bu kanı; metleri mümessillerini. hü"."et. ~0atl!t'it~'u vnzıfesını ka~ul~ 'c temyize tabi olmıyacaktır. le selamlar ve gösterdıklerı ne-
~'* ~'a, C<!k usuller daırcsındc Sayım için lüzumlu 'tahsisat. ıaket ve alakadan dolayı ken· ~~ Pnuya mecbur-bulunmul\ "dUrlük büt,.esine ko . ~ilerine teşekkür ederken mem ~L • umum mu "' . k ··ı ·· 
b "il~'lrn • 1 . . • . . . nu.lmuştur. 4 • 10 uncu derece · leketlerinin iktısat ve u tur ):ııe~ b~ ermın teırunı lçm ıc~· ..lckı" umum müdiirlilk memurla kuvvetlerini bizlere zevkle te-
"l!I' il' hafta gQÇmC!ll,€k Ü- .-u f d'k 
lire rtlcktc Yl. . . ek nndan.. olup numa.rataj ve sayım maşa eylemek rrsatını ver • .. -

. Pler tatil cdilebil~c • işleri mün:ışebetiylc hariçten va. !erinden dolayı da ayrıca haz 
~l~l!l'tılekef . . b t zife alacaklardan 10 ve 9 uncu ve bahtiyarlık duyduğumuzu "'ttiyıe "dl~taaaayış ve 

1~::.:1a derecedekilere ikiRer., ve du.hc :ln söylemek isterim. "1~· '4 ı. kibatın yapıwu.n - " d · 
il" 

1 

"c sıhhi • h" .,. yüksek derecedeki memurlara bi· F mıra iştirak e en ve eserın l'le ve umumı ızmc.. . •. .. 11 . 1 r ve ~~ ~ksek 'ktı d~ · 1 · bo rer maaşın tutarını geçmeme" guze eşmesme ça rşan yer ı 
trı tı.ı'1 .. 

1 

~.a 1 ış erın • üzere İcra Vekilleri heyeti kara · yabancı firmalarla resmi ve ı.ı~ı ~ . ıçuı nufus sayımı mc- . . kti .. b'· .. t kk"U · %L U&unda . . . eden riyle ikramiye verılebılece r. yarı rcsmı urun ese u erı. l ı<:i"" n ıstısnası ıcap . . ti n' takdı"rlere 15~ ~ ·•ı, lll 1 ·· ·· he .. z t cs mızm gayre e -·~ \P enıur ve sair şahıs nr Yeni sayımın gunu nu · .. betle he sini 1
'>;•,/killeri heyetinin kararloş bit edilmemiş olmakla berabt r yıktıc. Bu munabe 

1 
ak ~ah 

ta~ i:ı.. ~aeJar dairesinde valiler ktı..vYctli bir ihtimale göre, 9111 ı v~ burada hazır u unm da. l • 
4ı;tı~nqa.ı:ı t.~'bil ve ta..).in oluna • ilkteşrinin ıkinci ortasına raslı · :netini ihbtbciya

1
r ede1~ v1ntan § a~ 

' kt "1 muhn t e se am arım. yaca ır. 

bir nutuk 
Aziz vatandaşlanm, 
Esere inanmak onu yarat

mak kadar mühimdir. İzmir 
Enternasyonal Fuarı yalnız 
gün geçtikçe daha kuvveti: ~r
tan memleketimizin iktısadı ın. 
kişafının her sene bize toplu 
~ekilde izahmı yapmakla kal
:namakta aynı zamar.da şu.urlu 
ve lıeyecanlı bir inşa ve ımar 
hareketinin nümur.elerini de 
göstermek suretiyle Cumhuri
yetin yapıcı ve yaratıcı hamle. 
terine örnekler ilave etmekte
dir. Daha üç sene evvel ruhları 
kasvetle saran yangın harabe
leriyle dolu bu muazzam saha, 
bugün, renk, ı ık ve y~ş~likl~r 
ortasında yükselen ceşıtlı tesı· 
satiy.le kurtulus hamlelerimizin 
sembolü olan aziz lzmir'in ci .. 
ğcrlerini taze bir hava ile işir. 
mektedir. Her: gün daha güze
li. daha mükemmeli istemekte. 
ki arzularımıza hudut olmadığı 
için lzmir Enternasyonal F ua
nnı estetik ve mimari bakım~ı. -
dan, kültür bakımından, iktı· 
sadi bakımdan her sene bir 
sene evvelkinden çok daha üs. 
tün görmek tem-:nnisi samimi
yetle içimizde yaşamaktadır. 

Sanayiimiz günden güne 
tekamül ediyor 

Vat.anda,.,"1aruc, cumhuriyetin 
bilyilk eseri olan sanayiimiz gc. 
rek devlet sermııyesinin ve ge. 
rek hususi sermayenin elinde in. 
kif:ıaf ve tekfımül;ınü günden gü. 
ile arttırmaktadıx. Biltün tadil ve 
i:e,•clerle birinci beş yıllık sa· 
aayi pI3:rurun tahakkuku ikmal 
edilmek üzeredir. Sanayide yalnıı 
LStihsali çoğaltmağa değil, en iyi 
kalite ve en ucuz fiyat esasının 
tahakkuk ettirilmesini de istihdaf 
eylemekteyiz. Bu suretle memlc. 
ket sanayii bir taraftan inkişaf 
ve tckfunUI seyrini takip ederken 
:liğcr taraftan sınar mnmulatımı. 
ı;ın bükUnıctin umumi hayat u. 
cuz1Uı:,<7u davasınr kolaylaştıracak 
şekilde yüksek evsafta. ve ucuz ol 
ın~ının da teminine çalL,tlmak. 
tadır. 

Uzun rakamlarla sabrınızı sui. 
istimal etmemek için §UM. işaret 
etmek isterim: 'l'eş\'iki sanayiden 
istifade eden endüstri şubeleri • 
nin 1928 deki imalat kıymeti 55 
milyon lira iken on sene sonra 
bu miktar 266 milyon lira gibi 
bilytik bir kıymet seviyesine var. 
mıştır. Büyük m!kyastaki bu en. 
düstri istihsalıltı memleket ihti . 
vaçlarmı tatmin eder \'C daima 
yükselirken memleketin ithalatı 
da mütemadiyen artarak niha . 
yet 1938 de büy~k cihan buhra. 
nrnın memleketimizde tesirini 
göstermeğe başladığı seneden ev
velki ithal seviyesini yani 930 se. 
viyesini geçmiş bulunuyor. Bu ha 
dise istihsal, ithal ve istihlak ba. 
kımından şayanı cikkattir. Halkı 
mızın istihlak kabiliyetine ve 
memleketin cihazlanma hareketi. 
nin kuvvetine delalet ettiği ka . 
dar, ithal kabiliyetinin inkişaf 

eylemesini, ihraç mallanmızm 
dış pazarlarda süttümU ve satışı 
imkll.nlarınm nrt:nnsma. yardım 

noktaı!lndan da. ehemmiyeti bil. 
yükt~. Filhakika ihraç mevsi • 
mine ginneğe hazırlandığımız şıı 
günlerd~ umumiyetle sto~~~ ?ir 
halde mahsul scr.e~ine gırı§ınu • 
zin bir mnna.sı da budur. 

Bu seneki istibsalatımız 
Muhterem v::ı.tandaşlarnn, bil. 

tün bir senenin büyük yorgun. 

, p 

.. c 
• 

li 
s ö y· 1 e d i ~C:~ı~·c Boyoğlunda tranıva-

rnı kaldınlma.sı ve yalnız otobt.s 
luklarla geçen çalışmalarından ~şletllmesl hakknıdaki tetkikl<'rını 
sonra elde edilmeğe başlanan bü. bitirmiş, neticede trnn;ı~·a~~ . k:ılc:. 

ük ihraç maddelerimizin mevsi. nlnıaması muvafık gB~lmuştlir . 
y · arllk bugun" lerde girmiş bu. * Dahiliye vckaletı Üsküdar mıne . . bir ve" ıunacağız. Evvelemirde şunu söy- tramvaylnrı idııresıno ycnı ,.-
!emek isterim ki, büyük ihraç he vermek tasavvurundadır. td:ır 
mallarımızın mühim bir kısmı şimdl za.nı.r etmemekte , faka a· 
miktar itibariyle ya geçen sene mortlsman da ny,ıramamnı:t~ır. 

· · deki yüksek bir miktar · * Dikili taşta oturan Alı ı: mind sevıyesın k so ys!'lındn 
senesi idi veyahut geçen senenin 16 yaşında bir Ç9CU , .. 

çok üstündedir. BiltUn mahsulle. Sabri isminde bir adamı brc;nkla 

rimizde kalite bakımından görü. knlça ve belinden yarnlam.l§t.Ir .... 
l .. tu"nlilk ise umumiyetle bu * Şehrimizde bulu;ıan dahılı~ e 
en us ö bi iki üne ka-seneki mahsul vaziyetimiz bariz vekili Faile ztrak r g. . 
vasfını teşkil etmekte ve istih. dar Yalovnya gidecek ve lbır :ınüd
saıatımızm daha mükemmel ol • det istirahat edecekti~. 

. . h halk ve hükfı * Gillhane hııstanesınde vefat e. ması ıçın er sene · . c:: 
metin sarf ettiği gayretin ve mem den doktor Tümgeneral Avnı • ns· 
lekctin bu sahada kuvvetlenen lm cenazesi dUn kaldırılmı§, Bc)a· 
hamlelerinin bir ifadesini zatın. ztt camiinde namazı kı~~dıkta~ eo

1
n 

da ta§ımaktadır. Miktarı ve bil- m Edlmekapı şehitligıne go:nu -
hassa kalitesi her sene yükaelen müştü'r. 

ve cemiyetimizin geni~ halk küt. DI§ARDA: 
lelerinin gayet ve: hayat '\ie mai. Hayfa civarında mUselUı.h bır n. 
şet imkanları istinatgfilu olan bu rap çetesilo yapılan bir mü!'ademe· 
büyilk ihrnç madaelerimizin müs. de lngillz askerlerinden biri ölrnt;; 
tahsil kiitlemizin maliyet fiyat ilçil yn.rnlanmı§tır. Araplardan hır· 
ve mai§Ct şartiarmı koruyacak kaç kişi yaralanml§tJr. 
bir fiyat seviyesi dahilinde satış.. * 200 u kadın ve çocul,t olma.!: 
l~mı emniyet altına. almak hu. ilz,.ere 800 ynhudi evvelki gece ı:;av· 
susundaki hassasiyetim.iz büyük. rl kanuni bir şekilde l<'ılistiıı s:ıh:l. 
tür. lcrinde karaya c;ıkmtBtır. 
Kısaca arzcdeyim ki, mübade. * Birkıı.ç gilndenberi Romada bu 

leleriınizin mühim bir kısmının lunmakta olan Amerika pos ta ıı::ızı 
dayandığı takas Ul3.ulünün daha n dUn Parise gitmek ilzcre h el. F

müsait crııit nltmdn. cereyannıı dnn nynlm~tır. 
temin etmek, ithn.Iatı zorlaştıran * Dündenberi Amerikanın ~ 
prim yüksekliğine mani olacak kına dilşmekte olan yağmurlar b t 

§Ckilde ihracatla ithalat arasın. çok kazaya sebeb olmuş ve bıl ın"' 
do..ki ahenksizliğin önüne geçmek sa "Mavi tren" yoldan çıkmıf! ır. l i 
için fiyatlarrnuzla dış pazar fi · yarnlı vardır. Feyczanlar yolle ıı \ 'f' 

yatları arasındaki müvazcnesizli. ekinleri hasara uğratmıştır. 'E'nhA 
ği bertaraf edecek tedbirlerin şimdiden birkaç milyonluk zaror 
:müessiriyetini temin etmek ve vardır. 

nihayet rnuhteiif memleketlerle -------~-----.
olan ticari milhadelelerimiz daha iz mir f u a r 1 na 
geni§ prensiplerden mUlhem ola-
rak tarzda silratle harekete geç. .._ bet 
mesi imk!lıılarmı hazırlamak bu. r a g 
gün üzertnde ehemmiyetle dur - Bir günde 57 bın 
duğumuz ba.shca mevzulardır. kişi gezdi 

Inönüne bağlılık Tehacu·· mden Aziz vatanda.slnrıın, ruhla.rmıı. 

za inşirah vereceğine şüphe et. kaza ot d u 
mediğimiz bu güzel eseri açar -
ken milli birlik ve milli kudreti. k" · 1 d 
mizin aziz timsali olan Reisicum- Birkaç ışı yara an 1 
hunımuz Milli Şef !S?net lnönüne !zmir, 21 (liusus1) - Dün ti 
içimizin bütün muhabbetiyle en ca11et vekili Cezmi Erçin tara'fıu
yUksek bağlılık hi81erimizi ta - dan açılan 9 uncu cnternasy,omıl 
zimlcrimizle birlikte huzurunuz. ftı.ar büYQk bir rağbet görmekte 
da tekrar etme1

{ benim için bu - dir. Bir gece içinde sergiyi 57000 
susi bir bahtiyarlıktır. ki§~ gezmiştir. Tehaci.im çok faz 

Cumhuriyet hilkOmetinin ba • laclır. :Açılı3 merasimi sırasır.d; 
şında bult\,nan muhterem Başve • bı.: yüzden bir kaza olınuş halkn~ 
kilimiz doktor Refik Saydamrn tgzyikine dayanamıyan te: ö11;~· 
fuara gösterdiği ~k değerli ala- ıer :yıkıh:nııı ve dört kişi agır, bır 
kadan dolayı kendilerine şükran. knç kişi de hafif yaralanmı~tı:- . 
Ianmızı arzetmeği bir vazife bi - Ağır yar:ılılnrdar. biri fuar bckc:ı 
lirim. sidir. Yaralılar memleket has' rı 

Atatürkün muazzez hatırası ö. nesine kaldınlmı~lardır. 
nünde eğilerek a1.iz milletimize Ticaret vekili fuann korc.klıiı-;;· 
refah ve saadet temennileri için. 01 kestikten sonra ecnebi dr>·•let 
de dokuzuncu İzmir entemasyo. paviyonlannı gczrr.iştir. Vdtll a 
nal fuarını açıyorum. şanı geç vakit: Reisicumlıu:-uı:·ı 

ismet İnônline fua1'n açi.ld " r 
Gelenler gidenler bir telgrafla bildirmi tir. 

So\1yetler birlifil milli müdaı .... " 
. . k mi"en· ma__,,..,, Vorosilofl:a • B' "ddettcnben Yunams- o "' "'':ı<>-> • • ır mu ki . Ankara clçısı v s· .. · 

tanda tetkikat yapan ~ozgat mc- ~~ !zye~ı~lediycsine bir te'<Y~· 
busu Celal bu sabahki Konvan· sı e . n:ı1'. '<:> 

. el trcnilc şehrimize gelmi.s- gı lmıştir. 
s~yon "M:arc'ınl Voroşilor' İzmir b Y 
tır~ Yugoslavyalı Türklerden mü· nelnıilel fu:ınnm ~çılmaşı ~ü ~ · 

kk ki5'lik bir kafile !zruir Stibctile göndcnlmı~ olan cnvE.t 
fre ep oı:t cık u"zere bu sabah ye dolayısilc doktor Bebç t l~,Z 
uaruıa gı m kil ı · · bild.iw ' 

k a.nsiyonelle Belgra.dllan gd-. sauümt tesck r erım . . 
~n~ te, bazı scbebler d..olay:.sılc gtt"e ınıstir. 1 . . b d f',, "'l'\.•arc• edem, J 
"' 1rak profesörlerinden {la.· znurı u .eı. ... "'" .. • -du" ' 

san Hüsnü tetkikat maksadiie ğiı:den büyük teessu~ du:ıı •' 
şeh,rilxlize gelmi_ştir. nu da ifade etroekted..W ... 
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HOLİVUTTA HAKİM KİM 
Zaıinedildiği gibi artist

ler ve stüdyolar 
değil, seyi.rcilerdir 
ş ar l Bu va q e VE D i g ana D Ü r ben 

Bir arada film çevirecekler: ancak.. hır şartla: hlm biter bitmez 
birbirlerile ' 

evlenme yok ! 
Şarl Buvaye, Holivuttan ız.ın 

alarak Parise döndü. Bu mü· 
naaebetle bir fransız razete. 

aine Holivuta dair düıündük. 

lerini yazdı. Buvayenin film
derini seven okuyucularımızın 
bu yazıyı da zevkle okuyacak
lannı bildiğimiz için tercüme 
ettik: 
"On &ekiz .aydanberi Parise 

gelmemiştim. Daha tren tamamen 
durmadan çok aziz hatıralarını u· 
nutmadığım a§ina simaları gör. 
meğe başladım. Muhabbetle çar. 
pan kalblerin sesini beni sıkan kol
lar arasında dinledim. Tanımadı· 
ğım insanlar beni ismimle çağrı • 
yorlardı. Bunlara cevap yetiştir. 

meğe gayret ederek istasyond.an 
geçtim. Faris, kül renkli ağır bu. 
lutlu bir sema altında renksiz ve 
~oluktu. 

Fakat eşyamı götüren hamal, 
bana doğru yanaşan şoför, me
rakla dönüp bana b.-.•,n yolcu ve 
ben ayni topraktamz, ayni kanı 
taşıyoruz. 

Tuhaf bir talihim var .. Hoşuma 
giden, ruhumu. okşayan yerlerde 
uzun zaman kalamıyorum.. ''Kim 
sana mani oluyor? .. , mu diye

cclcsiniz? Vakıa hiç bir mani olan 
yok .. Fakat insanın mukadderatı 
kendi elinde mi? TaJihin çizdiği 

yol üzerin.de yürümeğe mecbursu· 
nuz. 

Vakıa Holivutta kendimi men. 
fada sanıyordum. Mademki sine • 
macıyım ve mademki bu meslek 
yüzünden yaşıyorum, o halde mes 

leğim beni nerede bulundurmağa • 
mecbur ederse ben de oradayım .. 

Holivuttan bahsetmeğe imkan 
yok ... Çünkü buraya <'11 azından 

iki üç gazeteci iniyor. B'u • şehre 
dair yazılmıyan ne kaldı? Fakat 

bu yazılar kısa bir oturmanın mah 
aulleridir. Yanlış olduklarını ~ddia 
etmiyorum. Ancak, şehrin dış man 
zaralarını aksettirirler. Sinemaya 
dair yazdıkları, reklam müessese
lerinin ne~rini istedikleri masallar. 

dır. Tc:.biidir ki ~nim gibi sene. 
lerce bir çok yıldızlarla beraber 
o muhitte yaşamış ve bizzat ça

lışmış bir adamın r,örüşleri, bu 
gazetecilerin görüşünden farklı 

olacaktır. Dünyanın hiç bir şehrin 
de insanlar, umumi hayat kaide
lerinden müstesna olarak yaşaya. 
mazlar. Holivutu diinyanın baş. 

ka şehirlerinden ayrı, orada yaşa
yanları öteki insanllra benzemez 
olarak göstermeğe çalışıyorlar . 
Halbuki orası ve orada yaşayan -
lar, dünyanın başka şehirleri hal-
1<ından farklı değildir. Yalnız 

Holivutun esaslı bir kaidesi, de. 
ğişmcz bir kanunu mevcuttur: 

J:illlir <ıc-sJI Dly:ın:ı Dürbcn ... 

olan bir ş:ı.hescr.dir. Dağıtılan fiş

ler de ise: "Filmi beğendiniz 

mi? Fazla yerleri var mı? Aktör
lere dair ne düşünüyorsunuz?,. 

gibi sualler vardır. Sinema için 

çol: kıymetli olan kütle, asıl bu 
küçük ve uzak sinemalara gelen 
halktır. 

kezdir. Bu teşkilat, sinema seyir
cisinin en ufak tenkidini dinler?. 

Çinde sinema seyreden Çinli ço. 
cuğunu güldüren sahneler veya 
Afrika zencisinin hoşuna gitmiyen 
parçalar bu merkeze derhal bildi. 
rilir. Çinli çocuğun veya Afrikalı 
zencinin mütalcası tanınmış bir 
yıldızın ücretini indirebilir ve ta- Bu suretle hazan halkın ikinci 
nınmamış bir yıldıza şöhret vere- d~rec ı.le bir aktörü hatta bir fi. 
bilir. cLranı çok beğendiği vaki olabilir. 

Rejisörlerin yeni keşfettikleri B'. küçük sinemaları.1 yerinde 
yıldızlara dair olan masallara da ekseriyet bir aktörün kendilerini 
çok inanmamalıdır. Dün bir figü- "üldürdüğünü, heyecanlan.dırclı • 
ran olan bir san'atkarın bugün ğını, alakadar ettiğini söylerse o 
yıldız oluvermesi viizde doksan lsah'atkar derhal yıldız mertebesi 

dokuz hnlkın reyile olur. Bakınız 1 n.:: erişir. Klaı k Gebl. Metro Gold 

Holivuta hakim olan bir sınıf nasıl: vın Meyer stüdyosunun isimsiz 

inc:an vardır; Sinema seyircileri.. Hiç bir film Holivut civarında bir figüranı iken bir kü!:Ük sinema 
Gazeteler, stüdyo sahiplerinin hatta daha uzak yerlerde kücük :1alkının beğenmesiyle karanlık

şiddetinden, rejisörlerin zulmün • sinemalarda tecrübe edilmeden~ ev 'ardan çıkmış, .parlamıştır. 
den, heveslerine tabi yıldızların vcl halka gösterilmez. Bu küçiik Holıvut ca ml;temad yen 
biribirini korkutan arzularından ;inemaJarda film seırine gitmiş yenıleşmek ıhtıyac111::lad1r 

bahsederler. Bunlar masaldır. :ılan halk hazan beyaz ;>erdede bir Holivudun bütiin istidatlı ar-
Holivut, en mütevazi figüran - 1 ilanla · -.-şılaşrr. "Gösterilec~k 'isti eri toplamış 0Jm .1sına hiç te 

dan, en kuvvetli sinema şirketi film bitti. Fakat size meccanen :aşmamalıdır. Orası miitemadiyen 
reisine kadar sinema seyircilerinin veni bir film gösteriyoruz. Buna •e"lile"mek ihtiyacır.dıı.·Jır. Onun 
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Kırklarelinin 
belJaz peyniri 

. Yazan· lOr .. G. A. 
Peyniri hiç yeyemiy 

ler hatttl önlerinde pey 
görmcğe tahammül edemiye 
ler vardır. Onları ayıplama 

hdır. Çünkü bu hal, nered 
geldiği henüz bilinmiyen, 
kat Çek defa irsi bir şeyd 
Peynir yemeyenlere yalnız a 
mak lazımdır. Çünkü onlar p 
ı\ır ye:nemekle kendilerini 
faydalr gıdaların birind 
m"ihrum i:>mıkıyc.rlar clemekt 

Peynirlerin 1-.epei • ına 
larla yapıldıklan için - hazmı gayet kolay gıdalardır. Mide 
girince onun hazım usaresi çıkarmasını tenbih ederler. On 
için peynirleri hazmı bozuk olanlar bile kolayca hazmedebil 
ler. Gene mayalarından dolayı peynirler mideden sonra b 
saklara gidince orada başka gıdaların tefessüh etmesinden h 
sıl olan gazlara mani olurlar. Bundan dolayı peynirleri barsa 
lan hasta olanlar da yeyebilirler. Hatta barsakl"in bozuk, 
hale tutulmuş küçük çocuklara peynir yedirirler. 

Peynirlerin terkibinde diyartaz bulunduğu için, gıda] 
la gtlen azotlu, yağlı ve şekerli maddelerin vücuda yaraya 
cak hale gelmelerini kolaylaştırırlar. Onun için yedikleri 
meklerden istifade edemiyerek zayıflayanlar peynir yeme 
başlayınca semirmeğe başlarlar .. Peynir bütün yemekler iç 
bir rrıaya olur demektir. 

Peynirlerde şekerli madde hemen hiç bulunmadığı iç' 
şeker hastalığına tutulmuş olanlar için ehemmiyetli bir gı 
olur. 

Bizim memleketimizde yapılan peynirlerle A vru 
memleketlerinde yapılan peynirlerin vitamin bakımından te 
kiklcri henüz yapılmamışsa da Amerikalılar kendi yaptıkta 

peynirlerle Ingiltereden aldıkları peynirleri tetkik etmişl 
ve hepsinde A vitamini, bazılarında hem A, hem <le B vitaıni 
lcrinden ehemmiyetli miktarda bulmuşlardır. 

Vitamin miktarının peynirde cinsine göre değişme 

tabii ise de yüzde A vitaminin en az 1700, en çoğu 5000, J3 
vitaminin miktarı 60, B2 vitamininin miktarı da 40 ile 200 Ö 

· çü arasındadır. Bu miktarlar haylice büyük olduğu gibi oa 
ka memleketlerde yapılan peynirlerde de vitamin bulunın 

ması için bir sebep hatıra gelemez. 
Madenler bakımından peynirler, sebzeler ve yemişler k 

dar bereketli olamazlarsa da Qir çoğunda, en lüzumlu on ik 
-. madenin sekizinden az çok ehemmiyetli nisbettc bulunur. 

Tuzlu peynirlerin tuzu da vücuıdumuza pek lüzumlu 
lan bir maddeyi bol bol temin eder. 

Peynirlerin insanı beslemek kudretine gelince peyni 
insanı etten daha ziyade besler. Mesela bir kilo etin keıniğ 

ve yenilemiyecek yerleri çıktıktan scnra ondan ancak l 00 
kalori alınabildiği halde bizim- peynirlerin en yağsızları bil 
bir kilo da 2000 kaloriden ziyade verirler. 

Yüz gram hesabiyle - bugünlertie en ileri sırada bulı.l 
nan • Edirnenin beyaz peyniri 303, Kırklarelinin beyazı 34 
kalori vçrirler. Kırklarelinin ka~arpeyniri, tabii daha kuvve 
li, onun yüz gramı 412 kalori getirir. 

Yurdumuzun başka taraflarından sıkan peynirlerden, il 
kin beyaz peynirler, hepsi yüz gram hesabiyle İzmir 264, J{a 
racabey 400, tulum peyniri 299 kalori .. Şiır.di mevsimi geçıni 
olmakla beraber, gelecek sene için lüzumu olur diye, hatırı 
ıuzda kalırsa, Dilpeyniri 290, Çayırpeyniri 253, Kirlihanı 
peyniri 24 7, Lor peyniri 202 kalori. 

Kaşarpeynirlerinden: Balkan kaşarı 384, Bursa kaşarı 

429, İzmir 415, Karadeniz kaşarı 418, Kars kaşarı 428, J{ar~ 
Gra\tyera peyniri 432, Kars Krem peyniri 358, Çerkes peynir1 

dedikleri 553 kalori. 

Bu hesapça en çok kalori vererek en çok besliyen çer
kes peyniri -denilen cins peynirdir. Fiyata göre besleme kuD· 
retini hesap ederseniz, en ucuzu Kırklarelinin beyaz pc)" 

niridir. On kuruşa 700 kalori satm alırsınız ve ekmeksiz ola· 
rak yeseniz bile bir günde size lüzumu olan kalorinin dörtte 
birini onunla temin etmiş olursunuz. En kibctrı da Karsırı 
Krem peyniri : On kuruşa ancak 90 kalori. 

._. ..................... ~~~mi 

emrine itaat eden :.ölelerle dolu mukabil zahmetiniz dağılan fisleri için <lüny<'nrn her tc:rnfma mu- B·ı makine mi'? Hi ı; b:r işe 
bir §ehirdir. Holivut dünyanın, doldurmaktır . ., Meccanen göste. rnhhaslar gön ·lererc!;: s::ııı'atkar a.

1
1 köşesini süslesin diye yaptırdım. 

yııırama7... F akıtt fnbri1'ı-nıf1• 

- Fransız karikatüriİ 
her tarafınua teşkilatı olan mer • rilen film ihtimalki milyonlara mal (Devam 1 !O uıı<wla) 
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ar pte ı 

üdaf aa en. iyi l 
taarruzdur! 1 

Harp uzun sürerse. totaliter mil'.et!er, 
öz yurtlarını müdafaa etmlk ı çin değıl, 
başka m.llellerm topraklarmı istill içm 
öldUl<ler.nı anııyaca~lar ve harpten 

l"2 soğuyacak.ardır. I · 
~ '-tı Lldel Hart Büyük Britanyanm en büyük askeri miinek· i 
~den blrialdir. Scnelerdenbui Taymili gazetesinin askeri i 
....... rUğlnJ yapar. Son zamanlarda "İnglltcrenlo mUdafauı,,i 
~ bir de ldtab yazmıştır. Fransıua Pariı. • Suar'dan aldı.{ 
~ &f&ğıdakl makalesinde lııe mllnekkld yeni harblerln es&."1 f 
il lerlnı tetkik edJyor. Birçok mJlletlerln askeri manenalar- i 
~1 olduktan bu aylarda ylizbap Udcl Hartuı makalcal İ 

'6 ~k kıymetlidir. ! 
~ devleUerin erklnıharbiyelerinde hikim olan fikir, düşma. ! 
~k kuvvetli bir surette taarruz etmek ve taarruzla har· İ 
~ kuvvetlerini imha etmek; düşüncesidir. Bu devletle.! 
~ daima büylik cUzüta.mlar halinde harekete hazırdır. Hele 
"1 1•rın yeni nazariyeleri gözönUnde tutularak bu cUztltamla· 

"'Unıa.hrblerin hayalinden bile geçmeye bir hareket kudreti 

faponvava ihtar! 

Bir .Japon destroyerinde manena ha1.ırlığı 

Çlndeki İngiliz tebauma fena muamele etmek, :::yen • Çin so. 
ka.klarmda kadmlı erkekll İnglllzlerln elbiselerlni aramalı belki eğ
leneell ıeylerdlr. Fakat bu muameleler tnglllz efkirı umwnlye. 
sinde laponyaya kartı hakb bir kin \'e infial doğunına, J_pcnya 

bu eilcnceyl tasaV\111' ettiğinden daha ağır olarak ödlyeccktfr. 
' Alnıanyanın harb edebiyatı "§im§ek harbi., nazarlyeainin 

~ toplanmıştır. Birka çseno evvel İtalyan orduaunun aallhi-
~~:1_ erkanı "siper harbinin., modası geçtiğini söylemlflerdi; zL tehlikeye gi· ıdokuz aylık, hattA bir acnelik bir Japon orduları Çinde demir-
~ \"C harb arabalannm ilk taarruu dllpaan lllperlerlnl muhasaraya kolay kolay mukave. yollarını tutmuı, bir çok büyük 
~ecek ,.c dü!Jman kıt'alannı açıkt.a harbe lebar ~ccektir. Japonların Singapura taarruz met ıdecektir. Eğer bu muhasara şehirleri i§gal etmi§, nehir kenar· 

sayesinde ileriye harcet eden ordular o kadar ıUratle 1· ihtimallerinden bahseidilirken bu devam ederken Avnıpadaki ~vaL larındaki müstahkem mevkileri 
CrdJr ki geriye ı;ckllcn ordularm uper kamala vakti kal.. vaziyet habravaziyet gene hatıra daa bir tebeddül olut ve vaziyet zaptetmi§tir. Fakat bu orduyu iha-

'i . ., Çemberlayn, in. gelir. Sutampton, Ne\•yorktan ne İngiltere lehine inldpf ederse Ja· ta eden memleket Japonya aleyhi-
~ kuvvetlerinin İ!panyadakt ha.reki.tı ihtimal ki bu fikirde &iltettnin ana kadar uzaksa Singapur da Japon· ?Cın filosuna çok faik bir İngiliz ne kıyam halindedir. Çin merkez 

talYan crklnıharbleıini sukutu hayale ufratmıttu-. Fakat vatan limanla- yadan o kadar uzaktır. İngiltere filosu bir kaç haftalık bir zaman hükumeti, milli şefleri general Şan 
~~tamlar maziye nazaran daha sUratle hareket edebilm(§ler rında icabı tak· Hindistanda gönderdiği takviye i~;nde Hind Okyan~~lfbilir. Kay Şekin idaresi aitmda yalnız 

11ıinileri de hiçe l!aymııılardır. ".Bu'l:aclarını iabu) etnl~k lt. ı dirinde Uzak kıtalariyle Sinıapurda~ kuvvçtiıı\ ~ filo SlıJPP~f]lliıilı!' v henüz Japonların iatili etmediği 
' İl!panya harbi devam ederke.n ~neıro)unan Sorr.et s~ferf ı gidebiJe- iki mlsıfne çıka~. Br gelmu -.M\ı dltO ı •J'ıfgemlle- Çin topraklan ile meıgul değil. 
~hnatna.mesinde §U madde va'roır: "So,7yet o';,ı~&~n;.n" her· cek kuvvetli bir Singapur gibi hava kuvvetleri, rini tamir edebilecek atelyeleri ha. dir. Ayni zamanda amcmleketin 
~e ''azlfesi kat'i bir zafer lıltlhsal etmek ve dü,man or-: denizaltı gemileri ve dilnyanın en zır bulacaktır. Bina~naleyh filo. Japonlar tarafından istila edilen 
~le inıha etmek oluaktır. Diltmana menllerlnln bU. I kuvvetli toplarile mildafaa edilen nun derhal faaliyete geçmesine kısımlarının istirdadmı da ıdüıünü 
' ''e bütün derinliğince hücum etmek gerektir. On. 'ı hatır. mühkem bir mevki, yalnız deniz. hiç bir mani yoktur. Bu filo icabı yor. 
~Ö!IJıan ~mber it.enine almrr \'ti imha edilir. Bugünün bahri den gelecek taarruzlardan piç takdirinde, kat'i bir barba girite • Çin bugü her vakitten daha 

dllfn'l&nm bütün harb cephesi boJ'UDe& ayni zamanda ı kuvvetlerin se- korkmaz. Singapura, asker çıkar. bilir. Halbuki Japon filosu iiaaUn· müttehit bir halde ~ete harplerile 
ıtı:"1lnıes1ne müsaittir.,, 1 ferberliğini tet· malc için Japonyanın oraya de.. den uzak ve ihtiyat milbimmatm- Çin topraklarını istila eden Ja-
~ Rus merdanesi bugün için motörlU bir çığ olmu§tur. 1 kik için iyi bir niz filosu göndermesi kUi gelir. dan mahrum olduğundan kat'i bir ponlan gittikçe artan bir tekilde 
' lehindeki fikirler 0 kadar vuıhtır ki müdafaa etme için ı fırsattır. Japon- Bu filonun yanında en az elli - alt· harbe girişmekten daima çekine • tazyik ediyor: Japon milleti yor • 
~ı!nUyaç yoktur. Taarruz fikrinin en kuvvetli müdafaası tek lar Avrupanın mı§ bin kitilik bir kara ordusunun cektir. gunluk eseri göstermeğe baıla. 
.. de yapılabilir. Bir dü3man mevzll ancak taarruzla :tatil& bugünkü' V'"..; •• d .1 • li d H lb k" h •en -- gon erı mesı zım ır. Bu suretle Japon fi101iyle ka. mııtır. a u ı er yeni Japon ta· 

Ilı..~.. &rıcak taarruz kar§ısmda teslim olur. Bir harb, kelimenin yetı• içinde tn. arruzu Çı"nlı"lerı·n manevi kuvvetı'· 

~~l)'l mill Bu ordunun Hi.nkli Çini yarıma. radaki aske rarasında muvasale 
. e ancak taarruzla kazanılabilir. Sonra taarruzun e- gı'liz filosunun · b" k t d h ··k lt' 
~ u dasına çıkarılması ve öldürücü ba. yolları keıilmiı olacak, Japonya· nı ır a a a yu sc ıyor. Ge """ zerinde çok iyi tesirleri vardır. Taarnız hem ordunun evvel emirdt: 

'-ıı """'Jetin maneviyatını besler. taktıklar üzerinde karargah kura· nm bütün fedakarlığı bop gidecek Fransız ve İngiliz ordusunwı 
llllla, be baprmak m~c- cak ordular tarafından müstah· tir. Bu ordudan bakiye kalanla • Salihiyettar makamları iki sene 

Mı..~ raber taarruz bir orduyu en ziyade yoran ve yıpratan Vlnıton Ç;ö ... ll buriyetinde ol· 
'-a~· Ordular, milletler taarruz harblerinden sonra zaytflar. ·> kem mevkiin muntazam muhaıa - nn teslim olmaktan baıka yapa- içerisinde Japon ordusunun Çin-

-ıı>ler, hiç muvaffak olamamı§, ve bir dereceye kadar mu- duğu bir takım vazifeleri bulun- rc:sı belki aylarca devam eder. cak itleri yoktur. de tamamiyle mağtnp olacağı ka.. 
~ taarruzların bizo birçok misallerini vermi§Ur. Yalnız 1 duğunu ve şimdilik hareket sa.. Bu muhasara 1904 Ruı-Japon har Binaenaleyh Japon hükiımctinin naatindedir . 

hasının Avrupa sularına münhasır b' d p t•· h b harp hilmması· le ·· 1• · ka ç·n ha ekit ah · 1 k ttıa. hepsinde taarruz eden ordi müdafaa eden orduya na. ın e orar ur mu Harasına en· y goz "rı rar. ı r s asının şıma ıs. 

.;:: \'e maddi vesait ba.kmıından çok kuvvetlidir. Veyahut mil. olacağını çok iyi bilirler. ziyecektir. Şu farkla ki Japon or· madlkça Singapura karıı bir ha. mında korkunç bir Rus ordusu ve 
~ Orduda ruhi bir panik vardır. Bir taarruz muvaffak ol- Fakat ya sulh yoliyle, yahut, dusundaki zayiatın açacağı boşluk rekte geçmiyeceğini kabul etmek Rus hava kuvvetleri, Japonyanın 
~tldafaa edenlerin 3 misli kuvvete muhtaçtır. ıulh cephesi taraftarlannın zafe. tarı dolduracak takviye kıtalan daha mantıklı bir muhakeme olur. en iyi bir o~uıunu bulunduğu 
'le .._için mUdafaa fikrine muhalif olan askerler, müdafaa ais· riyle Avrupada vaziyet değiıe· 3.200 kilometrelik denizaım bir Ayni muhakeme, Çini istila et- yere mıhlanmıı bir halde tutuyor . 
• ~deki mUcerred delillerini 1870 harbi ü.zerinc istinat etti- cek olursa Britanya filosunun ha· mesafeden gelecektir. Tahtelbahir miş olan Japon ordusunun akibe· Ve Rus ordularının cenub istika-

l \ta.-~ için bu harb müdafaa harblcrinin bir i§e yaramadığına I reket sahası bir an içerisinde ge- ler bu ordunun naklini mütkülita ti üzerine te§mil edilebilir. Bu or- metinde en ufak bir hareketi, Ja· 
1Udlr. Bu mUnekkidlere göre Fransız aakeri müdafaada ı niılemiı olur. O vakit daha At. uğratacaktır. Halbukr Porartür dular(n vaziyeti bugün bile Ja. ponyanın Çindeki harp kuvvctle
lıarruza geçseydi nefer, silah, bilha.ssa iğı:eli tüfenkler ba. l ıas denizinden yahut Akdenizden Japon adalarından bir kaç yüz kilo ponyarun lehine .olmaktan çok u. rinden bir kısmını Rus hududuna · 
ÇOit ltuwetll olan Fransız ordusu 1870 harbini zaferle biti- ı hiç bir İngiliz gemisi hareket et. metre uzaktaydı. Ve tahtelbahir zaktır. Japon orduları Çin toprak- doğru çekiyor. 
bu fikir doğru bile olsa, bu delil müdafaa slatemin!n. aJey- mcae bile Japonların deniz aşın ıhar~i 1904 de ~~vcut değildi. .. ları üzerinde çok geniı bir sahaya Bu vaziyet malüm olduğuna 

fDevamı 1.ı rnrfd,. memleketlerde girittikleri teşeb- Sıngap:.ır • mustahkem mcvku yayılmıılardır. ı neı·amı 14 üncüde) 
._ ..... .._... -······························-·····--........................ _.... -----------------------------------
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Mareşal Smigly Rydz 
Lehistanda, Cumhurreisinden sonra devletin 

en büyük şahsiyeti telB.kki edilir 
f Alman erklnmdan biri bir Leh siyaset adamına: 

- Harb koparsa, demi§, siz Lehliler çok mu,~Ul vaziyette kala· 
cakaınız. ÇUnkU bWm gibi yollannız yok sizin. 

Buna Leh siyaset ada.mı §U ceva.bı vermi§: 
- Evet, orası öyle ama, harb koparsa sizin yollarınız bize yetişir. 
Bu mağrur ve ince ccvab bugün Lehistanda hUkUm !Üren haleti 

çok güzel ifade eder. Bu kadar acı tarihi tecrübeler geçirmiş olan 
Lehler, taarruza uğranıldığı zaman memleketi müdafaa için bir tek 
çare olduğunu bil~yorlar: Mukabil tılaıTuza geçmek. 

Lcltlstanın askeri kuvvetler !JC'fi mareşrl Smygly Rydz memleke. 
i ·ı temsil eden bir ah19l1r. O, Le. 

histanı yeni baştan kuran M. Pibudlıkinin dofnıd.an dofru7a ye. 
rlne re~en adamdır. Pllsudaldnlıı yuiyetinl yerine ıetırere.Jt Lehll
tan hükWııeti, 13 temmuz 1936 da 111 kararnameyi nqrettl: 

"Jlantal PIJaadald tarafaulaa tayin ec11Jc1111 gllıl, seaeraı Sm1111 
Ryrlz vatanm baş mUdafU eamhunelabıln en p1ma it arbdalııclır. Ken· 
dlslnln camburrelalndea 110ara devleUa ea b1Jt1k fÜSl1etl olarak te.. 
lakld edilmesi ve hllrmet ıörm.a leab eder.., 

Ayni senenin 11 tegıiniaanfainde Smigty llyds Lelı .__ 

1 mar~ali tayin cdilm11Ur. 9 • • 
1886 da Brzcz:ıny (Avusturya Lehistanı) nda doğan Eduard Rydz 

(Devamı H i111rıirlcJ 
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Dün yapı'an profor:yonel glireslcrde Mlilayiınle Alıındin yaptığı müsa'..>akadaıı bir enstantane ve Tekirdağlı Hliseyiıı Bulgar ra!<ib;l'İ tuş vaziyetiııe gctirmeğe ça!ı~ı rken •• 

Benim görüşüme göre 

Spor ve propaganda 
Alınanyada göbekli Mm eteri ,·atan hainliği ile itham ettiklerini 

ıluJdUğtunuz zaman, spor proııa;:ındasrnın bu kadaı geniş bulunduğu 

lıir mcmlckc1tc tabii olarak "'Jıor ilfıhlaı:ıııın ba!;ka mcnılcketlere naza.. 

rıuı !;Ok dalın fıı7.la ol:ı~ağı \"e bu rn<'mlcl•ctin "l>orda de\ adınılarilc 
yüriiJ cccğini dii';'iiıtnıti~tiik. llu dü~iİll<'<' ili' hart•kct edilt•n bir ıncm· 
lckclte !iporuıı ibadet yerine ~eçcce~ri pek tabiidir. 

lfüt1c ise lwpinıizin mii;:-terek bir ı;iknyetinılz \ar: 

Atleti:t.mc rağbet JOk. mı dcni.t. rll<'llllrlwtl olan yurdumuzda de
ııi:r.cilik çok geri, lut bol k:n galı \C diiğii'.:-Hi ilah •.. 

Uü! ük bir lrnllrnınıa) :ı lhti~·acı olan '.I'\irk ~ı•oruıııla bu kalkınma

da en bii)tik y:ırdnııc·ı olarak aliılı;a \C rağbet niçin yok! •• Al:."ıka \C 

rnğlıct olmadıkta. knll..ınnıa ıla olınıyaenğın:ı gjjrc bu alaka 'e rağbc. 
ti nasıl 'c ne suretle temin edebiliriz'.' .. 

Derin llii iinccck olursak sııonınıu:r.un alaka ve rağbetsiz olma. 
::;ınd:ıki mcs'uliycti mütc a\iycn taksim ctınemiı: leab eder. 

Spor muharrirlc.rl mcs'ulı.llir. Çünkii: guctclerin por sayfaları· 

ııı gözden gc!:İttrck olur'!>ak re iın olarak futbolcülcrin kafa 'c 'uru~
larını göreceğimiz gibi ynzı olarak da ı:,;ııtlnrın siddetini, dir<'klcri na

o,;ıl sıyırllığını bütün kll\ Yeti,>·cl e:ınlanılının )·aı:ılardan ha ·ka bir ::ey 
~ ii rem<' yi l. 

A~«'u lıir spor mermmun olarak !;ıkan (B e llen terbiyesi \"C "J•or)u 
' · ~ • ı!ircl.tiirliiğiindl' ı;ıılısanlardan ba,ka klmııe okumadı b"l ~lbl, sııo. 
";: •ut.hı nlaknılar olanlar lıfı.>·Ic bir mcrnıuanın inli. nrındnn bile lırı. 

ı"r,lar değillerdir. 

mr nwınlekctte ııroııaganda vasıtac;ı ,·atan hainliğine, bil) iik 
.,ııorcuların heykelleri dil,ilmcı;iııe kadar te~nıil edilirken biz "Voru· 

muzda prop3~ıuıda~·a kar~ı ıniista~ni t1ananıyoru1.. O mcnıll"kettc lii 
spor ih:ıdet yerine geçiyor, lıiJ:de iı.,c n!;ık bir hakikat olarak ~ok ı;c
ridir. 

Gcnı,;11,}in moral ıluygularını )"iik ... rltınf'l>, seneliğe por n~kını, 

sııor t erliiye:.lrti llbılanıak için "l'Or ııroııa~ıuulası en baı:ta gelen bir 
tedbirdir. 

Eğer mcnılPl,<·t sı•oruna bir hizmet etmek isfi~·orsnk, ilk enci 
• İ~e ~ponı SC\ nlt'k \il !tC\ llirınckJc !Ja':'lıyalım. Hu st•\·gi bize yolumu-

zu gii ... tcrir. 

~por yayınımı bir memleket i':'i olarak kubııl ettikten 'ionra lıatib. 

lcriıni1. konferan lariyle, muharrirlerimiz ~·azı lariyle her tabaka~ a Jıi. 
tnb ctl<'reli her sınır halkın :.porla. alfıkasın ı tahrik C:derek bir 5cklldc 
sııor pr<fjın,;anılasmı yapmalı, :.(!orun ~·alııız me iıı bir topun pe5inden 

l>o~ın:ıl\ olınn<lığını telkin etmelidirler. Haha 'c anaların zlhni)·etıe
rindc hır btifham şckliıulc hulııııan <oımrun, hir diiğU~. bir , ücud sa

kntıı;;ı olmadığını, ııorun bir sıhhat, lıir ncı;c, bir memleket nıcscle-;i 
oldu!;'1.ıııu anlatınalıclırlar. 

neılen ferhi)·esi genel dircldiirlü;;li nC'<jrİ) at sube.. ... i, nzifesinin o
kuyucu<ou ıııahdml lıir mC<·mun çıkarmaktan ibaret dei;il, nc~rlyatı 
hed<'n tcrlıiyrsiııln mal•sndına hadim kılal'ak bir ,·aziyf'te getlm1ek 

olıluğumı idrak <'dcrek, ı::ılı~nıa. ııro~ranuııı ona giirc tanzim ctmc~i 

ırızınıdır. \'c hunun da bamba~ka bir hiitçe Jinpıı.,ı olduğu tabiidir. 

Ezdmılc proııa~aııda i<:in "ineına cn i~·i lılr \"asıta olabilir, ~(·nç. 
lilt 'e sı1or filmleri hepimizin gıııfa ile. se)·rcttiğimiı mükemmel bir 

proııngaıııla filmidir ki, ~por \'C <opor terhİ)"C!tlnin mana Ye gayesi açık 
olarak ~iistcrilıni5tir. 

~ııor yayımı için hep birlikt~ 'c i~ birli~i ~ nıınıak surrtilc har<'. 

lictc geçmek :1.anıanı çoktan gclmi,tir. Proı>a,;:ındamızda mın affak 

olduğumuz giin maksat fethedilmi-:- olaraktır. t~inıi:ı: )"Ortı<'U olacağı 
gibi ylirii) cceğinıb: yol lla bt>lki blrar. ılikcnli ohlcalihr. Fakat unutma

malı ki ideal rotunda yürüy~ıılcrin yolları dik<•nli olacağı gibi, İ<jleri 
ılc ı:ok yomcudur. 

ADIL YURDAKUL 

~lQJ ıreşıeır ..._ ___ , __________ ... ____________ ... _____ ... _______ ... _______ _ 

1 ekirdağlı Hüse:1in Bulga 
rakibini tuşla yendi 

Güreş çok sert 
Mülayim pehlivan hakemle 

Günlerdenberi bahsi geçen pro-

fesyonel serbest güreş müsabaka
ları dün Taksim stadında yapıldı. 

Havanın öğlcdt?n sonra birdenbi
re iyileşmesi stndyoma beş nltı bin
den fazla seyirci toplamıştı. 

Halk arasında hariciye vekili 

SaraeoğJu Şükrü ile parti mtistakil 

• 6TUP reisi Ali Rana dn görülüyor
du. 

ci vardı. Saat en beş buçukta 
henüz 9 - 10 yaşında olan Selim 
ve Hasan isminclC" iki küçük gü
reştikten sonra i:J-: olarak Soma. 
lı Fethi ile Mall·aralı Mustafa 
güreşti. Yirmi dukik:ı. sonunda 
oerabere kaldılar. 

ve nıünakaşaı ı old 
kavga ettiğı içın dis~<ahfiye edildı 

şen Bulgar pehlivandır,, 
dağlı Pariste iki sene e 

.t. dakikada tuşla ye 
,_ k0f o zaman gripten yeni 

ğı için Hüseyine yenildi 
lem işti. 

Arap İsmail ile yamalı !Iiise . Saraco.}lu Ştikrü ve Ali Rana gi.i reşleri tnkip ediyorlar 

yinin güreşleri güzel oldu. Hüse. _._....~ 
yin 25 dakikada tuşla galip gel • 
di. 

Bunlardan sonra ortaya Müla. 
yim çıktı. Sındırı;ıh Şerifle gürc
~ecekti. Fakat Şerif gelmediğin
den karşısına kendisinden kilocı:ı. 
çok noksan olan Romanyalı Ah_ 
met çıkarıldı. Bunların güreşleri 
evvela çok sıkı devam etti. Hatta 
Ah.medin bir ka~ defa l\Iülayi _ 
min üzerine çıka:·ak ezmek iste • 

diği görüldü. Bu tarzdaki güre~. 
ten hakem heyetini teşkil eden 
gazeteciler şüphelendiler. Orta 
h::..kemi vasıtasile kendilerine cid. 
di güreş yapm:ı.lnrı ihtar edildi. 
l\Iülayim buna kızdı. Güreşe baş
ladılar. Bu ihtar üzerine vaziyet 
değişti. 

Ahmet Mülayimin bir hamlesi
ne dayanamaz oluyordu. l\1üla _ 
yim saldırıyor, fakat Ahnıet min 
derin dışına fırlıyordu. Mülıly!m 
Ahmedi tutamaz olmuştu. Orta 
hakemi kendileriı:e bir ihtar da. 
ha yaptı. Ciddi güreşmczlerse o. 
yunu tatil edeceğini söyledi. Bu 
da kar etmedi. Hakem Ahınedi al. 
ta yatırdı. Mülayim bu !jekilde de 
bir şey yapamadı. ~Iülayimi alta 
yatırdı. Ahmet )P.rden kaldıra • 
nadı bile. 

Ayakta güreşe devam ederler. 
ken hakemin son ihtarına Müla
yim kızdı. Hakerr.!ik vazifesini ya 
yan Sami Karayel ile aralarında 
bir münakaşa başladı. lş birden 
"Jire kızı:;:tı. Mülfıyim çok ileri ge. 
ri sözler söylellı. Bunun iiı('rine 

Hüseyinin bütün hamlele 
1 üyordu. Bu de,Tede 
çok tehlikclı vaziyetlere 
görüldü. İkinci devrede 
tehlikeli bir hale geldi it' 
yeniliyordu. Kuvveti • 
kurtuldu. Bankof ta mUtbif 
lar yapı;:or. alt alta, üst 
ğuşuyorlardı. Bu devre 
d0ğru Hüsevin Bankofll 
bastırdı. orta hakemi d""'---'
dı ve tuş oldu ıa : . Fakat 
heveti tuşun nlmadı,?ınJ 
Hüseyin de tuş :>ldu dive 
divordu. Penuvarma Jtyll' 
da·n avrıldı ArKadaaslırt 
geçtil~r. Giircşe ievanı _e~-.r 
sövledilf'r. Bir havli mUoor~ 
riiŞmcden sonrs HUseyiO 
devamı kabul 0ıt. 

Yıne tutuştu1a1 TekJX18 

gırla gidiyordu !-Jib~evi 
kof biribirleriı;ı \'Prdell 
ruyorlnrdı. Hilsninill 
yunları Bankof tamaıne' 
yor. tuş tC'hlikec:mden 111 
Jrönrii !erle loıl'ttı 1 uyordU. 
c.-pkilcle siirdiJ \"e niha'8! 

1 \lülayim diska!ıfiye rdildi. ~alın. 
faki zabıta menıurlal'ı ::\tülftyim: 
1!1p karakoln giitiinllilt'r. . 'i@ 

TeJcTrCJağlı rnkibini yenmeğe Çf!.Tışıyor. 
Fakat Sami I'ııraycl da\·acı ol

madığından serbest bırakıldı. 
Tekirdağlının giireşi nJcn iiç unşkn göı linl.iş. Jrrı t karar \'crilnı :ıtı. 

ğıldı , 
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At yarışlarının dün yapılan beşinci haftasında alınmış güzel bir ı<o şu enstantanesi vo müsabakaları heyecanla takip eden seyircilerden bir grup. 

1 

kürek birincilik- A lr 
leri dün yapıldı 

Birinci Güneş, ikinci Beykoz 
üçüncü de GaJatasaray oldu 

Y A~DŞlLA~ON[) 
Beşinci hafta 

Dün yapllan koşular da ço~< heyecaniı oldu 

uzattt Vilayet 
At yan§larının bc§inclsi dün bin. 

!erce meraklı önilndc ve büyük bir 
intizamla yapıldı. 

koşUları hafta daha iki 
--7~. 

hır hayli müddet ayni başbnşa 
ziyet devam etti. 1200 metrcd 
sonr:ı öne ntııyan Romans 
sonuna kadar ayni vaziyeti dev 
ettirerek birinci, biraz farkla K 
) a ikinci ve onun anasmcillll 
Şipka üçüncü oldular. 

Kiirek şamptyonasınd'1n bir görtintiş 

193 

Birinci ko§u mUstesna hepsine 
fazla alın girdiği dü~kü ko§ular se
nenin en gUzel koşulan oldu dense 
yeridir. • 

Bilhassa bu hafta bir yenilik o. 
lnn üçlü bahsin konulması meraklı
lar arasında fazla alaka tevlid et
miş ve Uçlü bahis gi§elerinin önü 
arı kovanı gibi mütemadiyen işle-

miştir, 

Gelelim gUnün koşularına: 

DiRJ~Ci KOŞU: 

ın:..~tNCt KOŞU: 

J>ört ve daha yukan ya§takl J 
n .. ımn nrab at ve kısraklara .. 
sustur. 

l\lesafc i: 8500 metı:e. 
Ganyan 810, pla c 160 kuru~. 
İkramiye i: 820 lira. 

" 9 • 1940 Istanul kürek lacak kadar sahayı doldurdukla-
~İ>'onası dün Ahırkap1 ile Ye- rını söylemesine karşı kaptan: Üç yaı:ındaki haliskan arab <'r· At yarışlarında bahsimüşterek g: şelerinin önli böyle hmcahınçt•. 

Birinci: Balıtiyar (Şcm i Tan 
ikinci: l\arako5 (Ha an l\1 

~:ı arasındaki sahada, şehri- - Benim i i111e sen kar!§amaz. 
)~Pı!d beş klübünün iştirakiyle sın .. Ben seni tanımam, diye -ce. 

tı. 1
• vap vermi§. 

tııı:11kU yarışlarda, İzmit spor- Ajan Şaziçde haklı olarak bu 

kf'k ve dişi taylara mahsus. 
l\I csııfcsi: l 600 metre. 
İkramiy<'sl: 255 lira. 

Ilirinci: On Al (Muroffcr Ua. 
tur. 

Ganyan: 825. 

İkinci: Dil•er (Hikmet Tüziin) 

'~1• geçen haftaki gibi, gene vaziyet karşısında kendisine ihti· 
t1ırdıi:ka harici olar<.\k yer almış yaç olmadığını ve hemen orada.'1 
hafta · Bu gençleri dün, evvelki ayrılmasını kaptana bildirmiştir • 

~a l'a nazaran daha teknik ve Yerinde bulmadığımız kapta - Bu koşuda herkes birkaç hafta 
11~tct talttik bulduk. o zaman da mn bu hareketinin amirleri tara. evvel yaptığı bir gösteri~ koşusuna 
lılıı tnctrniştik ki, İzmitlilerin bü. fından nazarı itibara alınacağına 
lt~llik trjiJerine rağmen sitil ve eminiz. 
'ı>orc t0ksanları görünüyor. Bu Dün yarışlar büyük bir intizam 
'<>ıııı11~ ar iki haftalık temasları içinde cereyan etmiştir. Hiç bir 
)~>ta. ~bu noksanlarını da yavaş gürültü ve sızıltıya meydan ver. 

\, ~ 0rtnı·· 1 d' meden İstanbul kürek şampiyo· '~itcıt· uş er ır. . . 
~tıı. • _1rn dün girdikleri yarış. ! nasının muvaffakıyetle netıcelen-
1trj,,.1

1k1sinde birincilik ve dig· er- 1 mesini başaran ajan Şaziye ve 
"il h ve jokeyine güvenerek Diker Uze-

lh,_b epsinde ikincilik kazan- bu işte büyük mesileri görülen 
~"! "td rine oynuyordu. Fakat I<oşunun 
~ ır. Bu da gösteriyor ki, hakem Ahmet Fetgeri olmak üze. 

t ıı.ı böl b"" .. h 
1 1 

• b bidayetinden itibaren güzel bir 
tice k ge kürekçileri yakın bir re utun atem erı v~ u yarış- hamle ile başı alan Ön Al gUzcl bir 

1çi~: tc bizim ku .. rekrilerimiz lara girerek, Maarif Vek5.letinin . 
ı "1 qalt ~ yarış yaparak epey hır mc>.safc fnr-
ttriııt İlti bir rakiptı'rler. KendL denizciler hakkındaki yersiz ka- k .1 b' • .11 -. ld 1 
11 

ı ı e ırmcı gı a ı ve oymyan ara 

1 
cıı §t~:~ııı~alarııu tavsiye eder. rarına rağmen, bir varlık göster. l lirnyıı. mukabil 325 kuru§ kazan
tr~cıı ırrıızde aldıkları derece- meğe çalışan klüpler: ve kürekçi· dırdı. 
b blin dolayı da tebrik ederiz. terini tebrik ederiz. 

• °! t~r ge?e yarışlarda göze Bu arada gene genel direktörlü-
~ ltıa 'akunnııyen bir hadise oldu, ğün yerinde bulmadığımız bir ha. 
tltıltr ın hunu müscıbıklar, ha- reketini de yazmadan geçemiyece· 

ııtt ve a. b" ı. 
ltıcl'ini Janın ır J.atası zan. giz .. 

ı. llıı, oraz. Daha ilk teşvik müsabakasın~a 
~t Ya ah d • . 
•· tt1tı• yarış s asın a ınzı. yani bundan bir buçuk ay evvel, 
laıı ın etm · · · d · 'l'k ıııllı . esı ıçın cnızcı ı lisansları için müracaat edilen kü-
~t lırna ·d · ·· , tek . n ı aresıne muracaat rekçilerin lisansları bugüne ka-

iKiNC'i KO:)U {8atıs ko._u..,,.): 

üı: 'e daha yukarı ~astaki hali 
kan in~iliz at n• lusraldara ına!ı_ 
su ... 

l\11.'-.n I' e · i: 1400 nı et re. 
i"rnmi~·e.-.i: 255 lira. 

I 

hı). 

Plii o: 205 kunı . 
1 ı:Uııl'ii: A 1 Den l::;. 
ı•rfı e olmıynnlar: Ce) l:in, Çct 

inci. 
Çifte balıiı;;: ıoo lmru • 
U~Iii bnhb: 1500 kuru •. 

Üçlü bahsin sonuncusunu ve i 
ci çifte bahsin de ikincisini tc 

eden bu koşunun neticesi merak 
heyPeanla bekleniyordu. 
Koşunun başlarında öne gc 

Bahtiyar Alderviııin bir hayli sı 
tırmasma rağmen ayni \•azlycttc 
rinciliği kaz.-ındı. Bahtiyarlıı çek 
mekten uğraşan Alderviıısc. 

metrelerde ikinci vaziyetini Ka 
kuşa kaptırdı vo bu suretle 1\:n 
kufi ikinci oldu. 

* * * 
Birkaç gün evvel yapılan ne 

yat üzerine muhterem sporcu v 
miz Lütfi Kırdar, 27 Ağustos 
zar gUnünden sonra 30 Ağustos 
fer bayramı ve 3 eylül günleri 
iki koşu daha tertib edilmesine 
rar vermiştir. 

tbtbiy ıstediği motör kaptanının 1 dar gönderilmiş değildir. KJüple-
0 et Vera·-· b' h ı ·· 

llirlııd: ~oııandair. 

Ganyan 140, ıılit c 120. 

İkirıd: \'atnğnn. 
Koşu biterken 

Her gün biraz dalın arlan at 
nslan meraklılarına bu suretl 
hafta daha kazandırılmış oluyo 

Kuz.ım mmKl\rn 
t. ra,,a ıgı ır a dır. l rin müteaddit telefon ve telgrafla-
""tı .r s Plase: lGO kuru 
1 • da!),. adece, yarış ~ahasına nna ancak varıştan bir gün evvel l 

li ~·nrmıkan lnı;iliz :ıt 'ı• 

Yatağan, O· rn ııınho.;ııstur. 

kısrnlda- otnkla başa g<.'çli ve biı inci oldu. 

Sirı "tın · . • . .r ' Plase olmıyaıılar: 
h. tcı .gı_rmesıne manı olmak gene telgrafla lisansları kllipler 
'""llııı lllesı ıst .. 1 ~ ·n. 
f , it enen motor rnpta- tarafından istenen müsabıkların 
t11~ı tnciis· . 

., . tti la ıne yapuması ma • isimleri yazılarak yarışlara iştirak 
lc~ıftgj d rafından emredilen bu edebilecekleri bildirilmiştir. 
"hePlt ,_ururken, anlaşılmaz ne Acaba bir buruk avdanberi 
ıa , ıı;a t • . ~ • 
ili ' kıu p an bu ışı bırakıp ora. gençlerin lisansları n sebepten 

t P fıtaıa k" k ·1 · 1 ~ ttirc rını ve ure çı erı. gönderilememiştir. Federasyonlar 
c':.11

1. 
lroıc ~- nıotör kaptanlarını 1 dairesi alelacayip kararlar ver • 

q 1l' "'alknı 11 · d k" aı ttııa ası ve e erın e ı mekle vakit geçirecef.ine spora 

bu 

Asm1 Çırpan'm Dandy'sinin gir-
mediği bu koşudn Sonda yarışa ba§

lıynn Sonnndair, 600 metreden 

sonra güzel ataklar yaparak bu ko-

şunun birinciliğini knzan<lı. Yata. 

ğan da gUzel bir koşu yapnra!< ikin
ciliği kazandı. 

Mr,.,:ırı·~i: 2(iOO ınl'trc. 
jkraıniyl'si: 251l lira. 

Biriııd: Cı·~ liuı (Snillı Temel) 
<.:unyan: zı;;;, ııhısc 300. 
lkiııri: Olı;:ı (1\Jclımet ( 'clebl) 
J>lii.;;e: 3110 ku rn .... 

Çifte: 3:l5 kuru . 
l'lfo., cohııı)·ıınlar: 

.:\"onu, Andr:tbudin, l\lnHika, l\Inlı 
nıun•. ı1~ta k~e ve ruhsatnamelcrini faydalı işleri bir an evvel başarsa 

lq ~tş kışmasıdır. Kaptan İlu her halele çok daha yerinde hare-
~~lar g~~en yarış sahasına da ket etmiş olur. 1lÇ0XCO KO~U (Handikap) Hem Uçlü bahsin birincisini ve 

~ latı b ucurn etmişti. Şimdi gelelim, müsabakaların Diil't H' daha :pıkarı yaştaki ~·(•r- hem <.le birinci çifte bahsin ikinci-

l~ "c;ilu~ ~~areket kendisine ha· tafsitatına: sini teskil eden bu koRuda .Andrn 
tı. 1111 cta ıgı zaman, motör kap- Yarışlar her zaman olduğu gibi Buılin Uzerindc fazla nvnnım.•ordu. 
-ı g,., Cırta k ., 

tt1<J-:"las1 ~a • buraya sırf ya. rr.üptecliler, kıdcmsizler, kıdemli- .~:). "-... Baştan sonuna kadar bü~ ilk bir 
Lıt 1

li, h:n inzibatını temin için ler olmak üzere üç katagori üs. , d~-ı. heyecan içinde gecc>n bu koşuda at. 
ak, lbuJ·i k d' . b . . ~ ~' ::;:-.... ............ ... ıc ıı kp bask ' · en ının u ışı tünden yapılmıştır. Y.ı lnız lıu '\', ~ ' P. 1:.11111 toplu ve bııslınşn k.ışınalııı ı 

Andrnbudin ve Mnvzikn üzerine 
üçlü bahse iıJtirnk edenler sukutu 
hayale uğradı. 

Hördiin<>ü ım ... u cc') shrıl slıruuııp 

Bozkurt klübu tek 
kuruldu 

vöm>t'~Cü KOŞU (Be~ koz Jm- r Beşiktaşta Yıldız ve civarı 
su-.u): en kuvvetli klübü olan Bozk 

t'ç 'e ılahn yukan ya .. taki yerli ~por bir müddet evvel dağıl 
lı:ıli,,knn , tııgifö: :ıt '<' kısr.ılilara tı. Yeniden teşkil edilen bu 
mahsustur. Kemal Akbulutun idares 

Mc afe&i: 2000 metre. 
1 
tekrar faaliyete başlamıştır. 

lkrnıni~·c i: 470 lira. mal ve Hidayet gfüi kıymetli 
nirind: Homnn!> (Prl'ns H:ılinı) manları bulunan Bozkurtsp 
foınyan: 120, pliısc 11 o J,ıını~. tekrar eski kuvvetine dön 
11,incl: 1\n~a ( \tıf g,.,eııbcl) muhakkaktır. 

l'l;ısı': 11:; ı,uru~. 
tı,111 J iO lrnru}. 
Ü«:lin<"ü: Şiııka (1'evhidP Çırıınıı) 
l'lfısı· olıııı~ıınlnr: Eı'I', Afrş. 

aYıkı a meselelerle meşgul. yarışların kıdemlilerde CıM .... ~••L..• koşunun zevkini büsbütün arttırı-
<ıtın da r n....,·J...,,,.......,__ 1 ycırdu. Neticede Ceylan güzel bir Bu ynnşın çıkışı beraber oldu ve 

~~--~~~~~~~~---:..:~~~~~~=-~_:___:~_:__:_~~~~~~~~~-
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Kürek birincilikleri 
dün yapıldı 

Zari nedi ld iği gibi artist- puvanı şampiy:::"t ... ,.d. :~:: 

HOLiVUTTA HAKiM KiM 200 Kilometre süratle agaca 

1 e r Ve St U .. d y o 1 ar :~j~~~~;:~:ı:: ~:~~~~p~: m~:~ 
ehemmıyet vermıyorlardı. 

değil, seyircilerdir Müptediler 
TEK ÇtFTE: 

Bu yarışa lzmtle berabier yedi 
klüp iştirak etti. Çok zevkli olan 
yarışta Galatasaray kürekçisi 
Mehmet Satı bilbass:ı na\arı dik-

(Ba§ tarafı 6 ncıda) 
ranır ve bulduklarım ayrtır. Bazı 

gazeteler Holivutun ecnebi reka. 
betinden kurtulmak için Avrupa
daki bütün müstait artistlerini 
topladığı iddiasındadırlar. Bu 
zan yanlıştır. Holivuta bunu yap· 
tıran ihtiyaçtır. Sinema paytahtına 
artist, çok artist lazımdır. Holi
vut topladığı artistlere karşı çok 
dürüst hareket eder, onların mu. 
vaffak olması için her çareye baş 

vurur. Reklamdan hi~ çekinmez .. 
Nihayet yeni gelen yıldızın ilk 
filmi halka sunulur. Halkın bu hu. 
susta verdiği karar kat'idir. ilk 
filmi halkı tutmayan yıldız unu
tulur, hiç bir kuvvet artık onu tek 
rar diriltemez. 

Holivutta film çeviren yıldız. 

lar arasında arkadaşlık vardır. 

Rekabet yoktur. Bol iş olan yerde 
zaten kıskançlık olmaz.. Yıldız· 

ların hırçınlığı, biri.birini çekeme. 
cHkleri hakkındaki rivayetler da. 
ha ziyade reklam müesseselerinin 
odalannda uydurulur. Haddi za
tinde hırçın, geçimsiz bir san'at
karın Holivutta barınmasına im. 
kan yoktur. Stüdyoların mühen. 
dis, makiyajcr, makinist, figüran 
gi~: müstahdimlerine karşı insan. 

ta yetiştirebileceğini hiç sanmıyo
rum. O sahnede yalnızken gözle. 
rimi diker ona rokardım. Tepeden 
tırnağa kadar san'atkar yaratı}. 

mış bir tipte hayatın binbir çeşit 
ifadesi yer bulan yüzünde sakin 

kati çekiyordu. Güzel sitil ve mun. 
tazam kürek atışları.. Daha yarı· 
şın başında rakiplerini geçen ou 

bir güzellik var. Fakat bu mükem- genç 12,5 ile birinci, Güneş ikinci, 
mel san'atkar yalnız neş'eli za· 

Beykoz üçüncü oldular. Bu yarış. 
mantarda film çevirir. Ufak bir neş 

ta ikinciliği İzmit almışsa da mü
esizlik hissetti mi işi ertesi güne 

sabaka harici yarışmıştır. 
bırakmaktan başka çare yoktur. 

iKt ÇİFTE: 
Holivutta meşhur bütün yıldız- . 

l 1 · H · · . d Hemen hemen aynı kuvvette ar a temas ettım. epsı ıyı a am- . .. .. . . 
t 1 .. d k . • b v ı l cekışen dort l:lup teknesının yap· lar. ç erın e ço samımı ag ar a ~ v • 

b vl d kl M ıı: G . tıgı miısabaka çok sıkı oldu. Da. 
ag an ı arım var.. ese a en h . d b 

1 
b G ı . . a zıya e ey er ey - a atasa· 

Kuperı çok severım .. Beraber u. . . . . . 
d b l k 1 d k E 

ray fıtalarının bmbrılennı zorla. 
zı:n uza ıya a ı av ar ı . n d 

d . v. d 1 d b .• d 1 ması sonun a: 
sev ıgım a am ar: an ırı e yo B 1 b . (H Hü 

. . l - ey er eyı asan, sa-
arkadaşım JorJ Rafttır. Raft hır . .. . 
b d d ·· 1 k • b 1 d meddın, Utıf) 10,42; 2 - Gala-ar a ansor o ara ışe aş a ı .. 

""' ~ 
Dünyanın etı meşhur otomobil fabri!..atörlcrindetı birinin oğlu olan ]an Rugotti geçenlerde 1ıtl 

arabayı tecrübe yaparken, bu yarış otomobili lam 200 kilometre süratle yolun kenarındalri aja 
biritıe çarpmış ve zavallı genç bu l:az'.lda ölmüştür. 

J(azan:n hemen akabinde hadise ynine yetişen gazeteciler yukarıki resmi almışlardır. Parça 
tomobilin etrafında top1a11a11lar arasmda (X) işaretile gösterilmiş olan adam kazadan ancafı 3 
evvel otomobilden inmiş ve bu sayede Jıakiki bir mucize ile hayatı kıırtulmuş bulunan fabrillOffd' 

makinistidir. 
T b. · k .. .. ld tasaray (Reşat, Reha, Ertuğrul) 
anınmış ır sınema a toru o u. . 
S. d ı kil ··k k 10,18; 3 - Beykoz (Sa\:iettın, kırmızılılar, bir yarı!l evvel ıki '"'üncü gelen bayanların ınema a ça ışan çu çocu d ld ı ( Güneı 9, Beykoz 4 ve Fener 3 :s :s 

• "d ı • 'd' A Hüseyin, Cev et) 0 u ar riftelerde birinci gelen ve bütün ile mükafatlandınlmalanal ıar stu yo arın neş esı ır.. me· .. EK puvan almışlardır. :s 
rikan kanu çalışan 18 yaşına ka· DoRT T : yarış esnasında büyük bir enerji rar verdi. 

Bu müsabakaya Galatasaray, rf d k b d · k ı ı G" (N • dar her çocuğun köyünde asgari sa e ere u erecenın azanı • - uneı evuı, 
dört saat ders almasını mecburi Fener, Güneş ve ı z mit ol- Kıdemliler masında büyük rol oynayan Tur· Hikmet) 5,51. 
tuttuğu için stüdyoların ayrıca mak üzere dört klüp iştirak et· Sıra §imdi günün ve mevsimin gudu sıvıryada kürek çektirme. 2 - Fener (Melek, Fııaat. 
mektepleri ve hocaları vardır. ti. .. en mühim yarışlarında.. Senenin leri ve Alberi takıma almak gibi zihe) 6.11. 

H ). tt t D" ·ı be Guzel ve beraber çalıştıkları, ı:ampiyonı:nu belli edecek olan kı hataya düşmüşlerdi. Ayni zaman. - Galatasaray ( A -'-e, o ıvu a ren un ı e ra- . . .. . .. :s - nAu; 

ber çevirdiğim film bitti. Burada çektıklen kurekle bellı olan Gu- demlik: müsabakasında.. da iyi bir kürekçi olan Azminin Güzel.) 
Marsel Aşarın "Sefer,, isimli ki. r.eşliler daha depa~da rakiplerini TEK ÇİFTE: bu müsabakada tuttuğu dümenle DÖRT TEK: 
tabını filme alacağız .. Ondan son_ atlaya:ak başa geçtıler. İlk yarış tek çifteler arasında.. yarışın başntfa fıtasını fazla gez· Bu yanşa Fener ve Gala 
ra tekrar Holivuda döneceğim .. Netice:. . Bu müsabakaya §ehrimizin en dirmesi de hatalardandı. ekipleri iştirak etti. İddialı 

ca ,.c hürmetkar muamele edilme- Bu sefer, Holivutta bana eş olacak 1 - G~neş: Ferıd, Abdurrah. iyi kürekçileri iştirak edecek. Ali, 1 - Güneş (Ferid, Ahilya, Ne. tin geçen bu yanım ıon bet 
sini stüdyolar en şöhretli yıldızla· yıldızı imkanı yok keşfedemezsi - man, Halid, Sab:ıııat, Kenan, . 29.; (Galatasaray), Ahilya (Güneş), jad, Dursun, Yaşar) 8.48. metresinde bap geçen G 
ra bile emrederler. Esasen yıldız· . D D b 2 - Fener: Nedım, Necdet, Fıkn, Mehmet (Beykoz), Seyfi Fe~'r), 2 - Beykoz: (Celal, Memduh, raylılar aradaki uzun 
!arda muvaffakıyetlerini bu adam. nız. iyana . ürbcnle eraber film Ah t S 'h ld 

çevireceğiz?. Geçen seneye kadar me • emı · Hüsam (Beylerbeyi). Burhan, Basri, İbrahim 9,03. 1 muhafaza ederek birinci o 
lnra borçlu olduklarını bildikle • stüdyonun mektebinde ders oku • 3 - Galatasaray: Abdullah, Müsabaka başla.dı." Ali ile Meh. 3 - Galatasaray (Azmi, Ali, ı - Galatasaray (Bebiytt 
·inden onlara kaqır iyi davranır. k' Bedii, Ömer, Yorgi, Hüsnü. medin rekişmesini seyrediyoruz • TurıTut, Alber, Fethi). 9,14. lı, Naciye, Azize, GibeJ.) 5.1-yan on se ız ya§ındaki bu neş'eJj :r ~ 

. k kızla .. Bu işe karar verilmeden Bu katagoride Galatasaray 9, Bu mücadelede Ali galip çıkıyor. • 2 - Fener: (Fıtnat, 
Gazetecilerle iyi 
şarttır! 

geçınme evvel film şirketi an'ancyi bozmı- gi:neı 81 Beylerbeyi 5
# Fener 3, Bir an. 'başta giden bu kUrekçi bir- Puvan vaziyeti Mtlek, Leman, Krlıti) 5.25 

yarak seyirciler arasında bu anket ve Beykoz 2 puvan aldılar. den kürekleri bırakıyor ve ağırla- , . Bu yarr§larda GUnq 10, 

a yaptı ve sordu: şıyor. Bu arada ilçilncü vaziyette Güneş iki birincilikle ve ıo pu. latasaray 9 ve Fenerbahçe 6 
üazetl'cilerle iyi geçinemiyen ''Şarl Buvayenin, Diyana Dür. Kıdemsizler ve açıkta bulunan ~hilya~ı~ ya.. vanla İstanbul 1939 • 1940 küretı: van aldılar. 

bütün yıldızlar muvaffakıyet.sizliğe benle film çevirmesini hoş görür .. w • • • v.:~ ya~~~. ~ehmed~. ve ~lı~.ı ge~- şampiyonu, Beykoz 3 ikincilik ve 10 puvanla birinci olan 
u;:ramışlardır. Bu kaidenin yalnız .. 5.. •. ? Ek .. t f k Ogleden sonrakı yarısların ılki- tıgı goruluyor. Guneşlı kurekçı, J 9 puvanla ikinci ve Galatasaray ı bayanlarına bqhakem AJullll mu unuz .,, • senye muva ı . . :' . .. • . 
bir m:.ı&H snası vardır Greta Gar- .. d" M f k .. ki:! w 1 nı kıdemsızler aasındakı teklı mu. yarışı rakiplerınden S • 6 Cıta boyu birincilik ve iki 3 üncülük ve 7 geri kupalarım wrdL gor u. uva ı goren cıgıt arın . . .. . . . . . 
bo .. Gazeteciler Greta Garbonun hepsinde şu kayıt vardı: ''Evet, sabaka teşkıl edıyordu. onde bıt~rıyo:· Son sene ı~ınde puvanla üçüncü Beylerbeyi 1 üçün Bayanlar araıındaki 
reklamdt!n çekinmesinin samimi fakat Şarl Buvayenin partönerile TEK ÇİFTE: nazarı dikkatı çeken bu gencın bu cülük ve l puvanla dördüncü ol. (1000 metre üzerinde ya~ 
olduğunu nihayet anlayabilmişler, evlenmesi şarttır.,, Dört klübün iştirak ettiği b~ günk~ elemanlarla geçilmesi bi. ıl muşlardır. Deniz mevsimini muvaff 
ve aleyhinde yazı yazmakta vaz B f'l · "k" · ki:! d • yarışta gene Galatasaraylı Sati raz guççe. Güneşlileri kazandıkları şa:n le bitiren ajanımuı, ya__._.,. u ı mı ı ıncı unun a çevı- .. . ı • 
geçmişlerdir. Hakikaten Greta receğiz. Fakat ben yalnız sinema arkadaşlarını ~aha depar~a aıa- 1 - Guneş (Ahılya) 10,56. ! piyonlukta dolayı tebrik eder ve büyük yardımlannı eairı 
Garbo dünyanın en çok utanan ile değil radyo ile de meşgul oldu- rak başa geçtı. Ve aradakı farkı 2 - Beykoz (Mehme~) 11,34. : bütün klüplerimize gelecek sene- hakem heyetini, ve dilnkU 
kadırudır. Fakat düıı.ınanı olan ga. gvum irin rok 0 1 H ft suıa kadar muhafaza ederek ve 3 - Galatasaray (Alı) 12.06. ter için ralışmalar tavsiye elderiz. !arın intizamında bUyilk 

:s :s :ı y ru uyorum a a JKt tFT • • :s 
zeteciler bu utanmayı, bütün da bir defa .mikrofon önünde ya- rahat bir kürekle birinci geldi. Ç E. görülen başhakem Ahmet 
dünyaya kibir ve gurur olarak ta_ rım saat süren bir piyes oynuyo· ı ......: Galatasaray (Sa ti) 11.9. Dört klübümüzün iştirak ettiği Bayan 1 ar yi tebrik ederiz. 
nıtmışlardır. rum. 2 - Beykoz (Mehmet) 11.22. bu yarışta fıtalar yarışın ilk an • B .. b k T. K. 

3 - Güneş (Halit). larında hemen hemen haşhaşa va- u musa a alarm arasında ba. 
Greta Garbo ile film revirmek Bütün bunlardan şu neticeyi rı. yanlar aras nd d t k 'k' 'f 

:r :r Bu yarışın asıl kirincisi 11.21 ziyetteydiler. Bir ara Galatasara • ı a a e , ı ı çı te, 
bana hem bir zevk, hem de bir karabiliyorum: Holivut benim irin d"' t t k ·· b k 1 ld 

:s ile İzmit kürekçileridir. yın rakiplerini geçtiği görülüyor.. or e musa a a arı yapı ı .. 
ders olmuştur. Sinemacılık san- bir menfa değil, ikinci bir vatan. i 1 1 Fak B k d Bu yarışlarda birincı· gelen klu"p K Ç FTE: at ey oz gene yetişiyorsa a 
atının kolay kolay ikinci bir Gre- ciır. ba a 1 i t b ı · ·1t. 

Binbaşı Eden man~vralarda 

--

Bu yanşa da dört klüp girdi •. yarış Sarıkırmızılıların galebcsiy· Y n ar s an u şampıyonu ı an 
İzmitliler enerjik bir kürekle da- le nihayetleniyor. e<liLdi ve kendisine güzel bir kupa 
ha ilk yüz metrclde başa geçtiler 1 - Galatasaray (Reşad, Reha, verildi. 
Ve yarışı sonuna kadar böyle bL Turgut) 10,2. TEK ÇİFTE: 
tirerek birinci geldiler. Kendile- 2 - Beykoz (Cihat, Memduh, Galatasaray, Güneş ve İzmitin 
rini takip eden Galatasaraylıların Burhan) 1016. iştirak ettiği bu yarışta Güneş kü. 
rahat ve kendilerini zorlamadan 3 - Beylerbeyi (Masum, ibra- rekçisi kuvvetli bir kürekle ba· 
kürek çektikleri görülüyordu . him, Ömer) 10,31, şa geçti ve yarışı birinci olarak 

ı . bitirdi. Zira, her ne kadar zmit birınci.. DÖRT TEK: 

gelmişse de müsabakcı harici ya. 1 Günün son müsabakasınıdayız. l - Güneş (Nimet) 6,35. 
nştığı için derece alamamıştır. Bütün klüpler bu yarışı kazanmak 2 - İzmit (Sümbül) 6,41. 

1zmitin derecesi: 10,12,2 dir. azminde ... Çünkü bu müsabakanın 3 - Galatasaray (Naciye). 
1 - Galatasaray: Reşad, Fethi, galibi, hem şehrimizi Türkiye bi. Bu yarışta üçüncü vaziyette o. 

Ertuğrul l 0.25. rincf.iklerinde temsil hakkını ka- lan İzmitli kürekçi son on metre 
2 - Güneş: Ferid, Anastas, zan.ıcak, hem de puvan vaziyetine içinde ikinciliği kazanmağa muvaf 

Yorgi 1.48. göre şampiyonluğu kazanacak. Zi. fak oldu. 
3 - Beykoz: Sade.ddin, Cevdet,, ra bu yarışa kadar Galatasaray İKİ ÇİFTE: 

Nihat. ve Beyk~zun 6, Güneşin de S Bu yarışa Fener, Galata~ray, 
DÖRT TEKLER: puvanı var. Fakat bu müsabaka. Güneş iştirak etti. Çok zevkli ve 

Bu yarışa da izmitle beraber ınrn neticesi daha ziyade Güneş heyecanlı geçen bu yarışta sa:-ı 
dört klüp girdi. lehinde tecelli edeceğe benziyor., kırmızılı ekip ilk hamlede başJ 

Yarış zevkli ve güzel oldu. iz. I Son yapılan bi.itün müsabakalardı geçmeğe mu va Hak olduysa :fa 
mitli gençler yarışın bidayetin Je bu katagori birinciliğini esasen hamlacı Naci yenin bir küreğinm 

başa geçmeğe ve İstanbul klüp-1 bu klüp kazanmaktadır. denize dü§mesi ve tek kürekle 
lerinin başında yanşı bitirmeğe ı Yarış başladı. Galatasaray, Fe. ;ekmek mecburiyetinde olması 

muvaffak oldular. iner. Güneş, B!ykoz yarışıyor.. rakipleri tarafından geçilmesini 
Galatasaraylılar lisanssız bir Fakat Güneşliler hemen başa kolaylaştırdı. 

kürekçiyi yarışa soktuklarında:ı. geçmekte güçlük çekmiyorlar. Fakat sonuna ka.dar küreği bı 
ıdsikalifye edildiler. Yarış sonun. Kürek atışları, muntazam umumi ıakmıyan Galatasaraylılar birin. 

Dünsanın en meşhur şahsi}'etl erini!et1 olan sabık hıgi/İ!. hariciye da: •heyetleri itibariyle çalışmış ve a · :iden 2 • 3 ve ikinciden yarım fıta 
..aıırı Lord Eden, bıgiliz ordıısu•ı ım ge1ıç bır ilıliyat subayıdır. Cc-I 1 - Güneş: Ferid, Kenan, Sa. hşmış bir ekib mınzarası gö ·tcr!. boyu ile üçünr:ü oldular. 
pnlcrth binba~lıla f!t tabur kımıandanlığma terfi rdcm Eden, son bahaddin, El'l'Jn. Murad 9,29, yorlar. Ba~ladıkları gibi rahat. ya. Bayanların bu hareketini takdir 
manevralar münasebctilc tekrar ordu.va çağmlmış ııe kıt'awmı luışın · 12 - Fener: Manoel Abdullah, ' rısı bi!irme~e muvaffak ol"'n kii · ~den jüri heyeti füışhakcm Ahmet 
da manevralara iştirak etmiştir. l'ttkarda sabık lıariciye nazırını asker Mehdi. Hüsnii, İsmail . 1 rekçilerin <lakikada 34 • 36 küre'( Frt~erinin teklifi üzerine Uç kü 
cll>iscsiy1e T .. ondra sokaklannda dolaşırken gôrüyorsımuz. 1 Du katagoride Galatasaray 10, attıkları görülüyor. Ilu ar::cla :.a rırcklc yarışı bitiren ve az farkla ü. 

Bir ruh doktoru tavsiye 
Biri sizi sinirlendiriyor Jllllf 

dakika susun ve dlloilnlln. 1' 
zi onun yerine koyun. Sonra 
nfaio ondan yilkaek olduluD.,.,_ 
nn kar§ı iyi muamele etnıeıtl' 
zımgeldiğini dilfUnUn. 

Bir vaziyetten mi siniri 
nuz? Biraz çıkm dolqm. ~ 
kamıyorsanız odanm içinde 
Sonra oturun, dll§UnUn ve 
kendinize benim için hall 
cek bir şey yoktur. deyin. 

Her hususta. ıinirlerinlse 
olmak istiyorsanız idman 
teri yapın ve cemiyet içlJlde 
bir mevki almaya çalıtJD· 

başkalannın hatalarmı YI 
noktalarını tahlil edin ve 
kendinize eğlene~ yapın. 

ZA Y l - İzmir ıeyrtıaef 
almış olduğum 307 numarah 
rhJiyctnamemi cüzdanımla bir 

Yenisin! ala 
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1Yen - Ç in muhasarasında, Japonlar tarafından 

Çırılçıplak soyulan 
lngiliz 

,..aşmdan geçenleri &nlatıyor: 
'Japonlar, anadan doğma d;uşuma dıkkatle 

bakıyorlar, ağza ahnmıyacak cümlelerle 

kadını 

hakaret · yağdırıyorlardı.,, 
sıruuada 

0 
'9aklt olan biten illeri ıö

ltrtbudlm. 
~ yer, bahriye tesglb· 

....._~ uaak değildir. Bet da.. 

tanklar doalfıyor. Yiyecek yoklutu 
iceııdial ptermete bq1acb. Carlı. 
Jaki dtlkklnlar bot&Jdı. Çinli utı
cılarm mmtakaya girmem meneclll
di. İngiUz mmtakuma lflllce ıtr • 
mek teoebbU.Unde oulunan bb ih· 
tiyar Çinliyle H yqmda.kt- otlu 
yaylım ateıiyle <Sldlirtlldü. 

O gUn evleri gezen İngiliz kon. 
solosu, İngiltere tebaumm mınta· 
kadan dıpn çıkmamaauıı tavsiye 
ettL 

20 haziran geceai Japonlann tel 
örgülere elektrik cereyanı verdik -
lerini öfrendik, Franaız ve lngillz 
mmtakalannı bağlıyan telefon hat.. 
tı keaildi ve ertesi sabah hutane
dekl huta çocuklar için aüt kalma.. 
dıfnıı haber aldnn. 

Gidip •tlt almaia karar verdim. 
Otomobilimle mmtakadan çıkar • 

ten hiçbir mania ile ıcu.ılqmadım. 
Fakat birkaç ·~ ant alarak dö -
nerken Japon ukerleri otomobilL 
mi durdurdular, e\-vell bir Japon 
zabiti süt ılfelertni muayene etti : 

- Bunlar haatanelerdeld baata 
'çoculdar içindir, dedim, 

Zabit hiç yanlıpa bir tngtliacey
le: 

- lnıtllzce arı:amam, madam. 
Dedi ve itlrulanma rafmen süt 
tilelerini döktürdü, Sonra da ne • 
terlerine,: 

- Bu kadmm Osertnl arayııus. 
dedi. 

Neferler bir Çinli kadm çağrr • 
dılar. Onu takip ederek bir çadıra 
girdim. Kadın beni. çok derin bir 
dikkatle tepeden ::ırnafa kadar mu 
ayene etti, çırılçrplak soydu. 

Çadırın kapıaı yan açıktı. Dıpr
dan geçen Japonlar bana dikkatle 
bakıyorlar, ağza ahnmıyaeak cüm. 
lelerle hakaret yafdmyorlardı. Bu 
vaziyet kat1ıamda aflamaktan bat· 
ka sllkflt çaresi bulamadığımı iti • 
raf etmeğe mecburum. 

Orman insanları arasında: 88 

Yazan: L. Busch (36 Yıhm vahşiler arasmdı geıirm1ş bir l iman 91Jyahı) 

Hansın rakibi Cuan - giyi kayallklara Oötürüp 
döğmüş, kendisinin olmasını istemişti 

Filhakika bunu müteakip bütiln dıiıru anladıklanna mı ıeviniyor. 
Hanalar meydanda danaetmiye lardı? Bu meçhuldü .. 
baıladdar. Demek onlar da ıevini. Hanalar meydanda kaynaşarak 

1 dı danıederlerken Hanı ve Bazara yor ar . . .. ~ 
Fakat Adetlerini bozduğumuza benım kulubeme dogru hızlı adım-
ı oksa bir Hana kadınını be- tarla ıelmiye ba§laj•lar. 

m, y d' 
nim aldığıma mı, yahut ta teli§ bo- Bunu gören ve ay1klarımın ı-
rularının bir muharebe için olma· binde yerden yatan kız derhal to· 

J parlanarak ayağa ka!ktı. 
Bazara kalın dudakları hayretin 

:ien bir karış sarkmış, ahklagmıg 

bir halde gelmekteydi. 
Kulübeye adeta ömrünün en 

::,:iyük hayretine uğramış bir hal
de giren Bazarıya: 

- Ne haber? Ne l•ldu?. 
Diye sordum. '8azara pıkm 

şaıkrn bir şeyler kekeledi. 
Bubaya döndüm: 
- Ne söylüyor bu adam!. 
Diye tekrarladım .. 
Buba: 
- Şagıp kaldığını söylüyor 1 ... 

dedi. 
- Hanalar vaziyeti nasıl karşı

lamıtlar?. 
- Sizi o kadar sevdiklerine lh· 

ti mal vermiyormuı 1 .. Bir Hana kr 
zı aldığınız için Hanala- çok se. 
vinmitler 1. 
· Bunun üzerine Bazarıya: 

- Gördün mü? dr..dim. Hana -
;.rın neden reislerin~ sadık olını
'acaklanna hükmediverdin ?. 

Bazara hayretinden hlll kur 
L lmut deiildir: 

- Bu ıimdiye kadar r<Srülme. 
mittir 1 • dedi.. Hanalar bu Adetle· 
rini hiç feda etmemi1'lerdir 1 Şimdi 
bir Hana kızı aldığımz için Ha
nalar bilakiı ıon derece ıevindi· 
lerl. 

Bu neticeden Hana da, Cuan • 
11 Ate!pelr ......... dalar. 

Zira, mutlak ıu~tte ölüme mah 
!<(lm olan aşık kızın hayatı kur -
tulmuıtu. Filhakika o akşam mey
danda ateşler yakılarak bu hadi· 
se teı'it edildi. Danslar yapıldı .. 
E:: zehirli hayvanlar yenildi. 

Hanalann sevinçlerine Haruı. 

Cuan·gi ve ben de iştirak ettik. 
Hele Cuan-gi Hanalann arasınd.ı 

mesut bir gururla, adeta rilya i· 
çlnde yaşıyormu:j gibi dolaşıyor· 
Ju. 

rin mahut zehirli içkilerinden iç 
tik. 

Koca Hans vahşiler arasına a
.. ılarak şerefine hora dahi tepti! 

Anlaşılıyor ki medenl insanlar 
iiğer insanlara karşı kin ve nef· 
retleri sebcbile d~ğil, fakat aşk 
yüzünden kolayca vahşi dahi ola• 
biliyor! Fakat biz Cuan-gintn 
kurtuluşunu böyle her şeyden bi
J:ıaber bir halde tcsit ederken hig 
:ı.kllmıza gelmiyecck bir hadise 
oldu: 
Meğer Hansın mühiş bir rald· 

bi varmış! Cuan gi kabilenin zara 
fetile meşhur en gözde kw ol· 
rluğu için ölen Hana reisinin ku 
ieşinin oğlu olan ve cengi.verliğr 
le meşhur olan bir genç Hana da 
uzun zamandanbcri Cuan·giniıl 

,.>eşindeymiş. 

Bu adam herhalde Cuan-gi~ 
fena h'alde tutkundu. 

Fakat Cuangi·gi gayet iri yara 
ve son derece korkunç, kanlı bbs 
vahşi olan bu adama hiç yUz ver
meJD.ieti. Onu hiç sevmediği m~ 
hakkak. 

Fakat Cuan·gi gayet iri yan 
Jamı bUsbUtUn ateşlemiş, zaafı 
Jaba ziyade arttırmıştı. 

F..skiden reisin kardeş oğlu ol· 
duğuna güvendiği için nasıl olsa 
Cuan·giyi ergeç alacağına emin 
bulunuyor, onun için kızı pek zor 
lamıyonnuş. 

Esasen Cuan·giye bu adamın 

~giainl bütün kabile bildiği ve 
bu adamın kanlı oluşundan her
ke& çekindiği için Hana dellkan· 
hlanndan hiç kimse de, pek be
ğendikleri halde, Cuan·giyle ev
lenmeyi aklından bile geçirmi· 

fO~Jıl-
Fakat Cuan·ginln bu Aşıkı hadı 

ıeyi öğrenince, yani Cuan·girı r. 
ebedi surette elinden gittiğinı 

öğrenince beyninden vurulmuş, 

adeta deliye dönmUştU. 

,~e oraya kadar &ittim 
"terıert gördüm. Madeni 

ltlnıwtı ve mitralyö&ltı 
~ert fa(alda beraber bu 

'9t ~Pllllllardı. Bu hareke -
~ - •anuı vardı: Harb. 

Nihayet bir çeyrek saat kadar 
anadan dolma bir vaziyette dur -

l. pon u~rlerl. lnı;lllz mmtaka11ma ~nMk lstlyenlerl 11ıkı bir 
koatroldan KCÇlrlyordu ... 

Cuan·ginln hayatının kurtul -
ması şerefine, ne dersiniz ki, 
Hana da, kız da, ben de Hannla· 

Bunu o akşam bir teaadilfle 
öğrendik: Tam Hans, Hana fgki
sinin tesirile son derece neşelenip 
>nlarla beraber dansa kalktığı ve 
'ıepimizin gülüşerek Hansın halla 
bir Hana gibi hora tepişini sey
rettiğimiz sırada arkamızda bir
jen bire bir kadın çığlığı işiterek 
yerimden fırladım. Derhal kaya· 
nın arkasına, sesin geldiği tarafa 
koşmuştum. (l>enmı ftl') 

~: "Demek nihayet Av. 
~ Patladı. Japonlar mih-
~ ertne iltihak etti.,. 

lııt ~ b1raa 80nra rugeldiiün 

' tlt.~ ıemilerinin Tiyen. . ..--..-dan geçen Hal - Ho 
~ 4tlrduıannı aöyledl. 

ikindi illeri lqllla pa· 
.......::: ~ alarak aıtma • 
~ bir arkadqımı gör
~·~ l'ranaıs maballeaine 
"--.._ >w., lronıdum. Japon nö -
~ ~ ._,L lı'alıadan mUtküllbnz 
"-.~ ~ ~ iki aaat sonra dö -
~ ~U. Bütün İngiliz 
~--- dl mahallelerine gire
~ ""t"rnıq bekliyorlardı. 
'.,..._ iı... ... 'b- blr havada ıuneo 
91 S- atıren blr bekleme. '-tS Yalnız lngllizlere kar 
~ ~ "'411. Franswar, Alman. 

Sa.__'-.. ~ılar 1erbeatçe 
~ ~· Yalnız lnıtllzlerin 
~~ "'- llaun uzun bakılıyor. 
-' lelstn diye Uç saat 

""' ~~ "'-ıı Japonlar ~000 mW-
t'-' ı:ı- denebilecek bir 
~ "tlaı..tLiz. IDahalleaine sok. 
' ~~a bunu ne mak 
~~ı aı.lıyamadım. Fa
~- ."-t IOnra İngiliz mm -
,~ kttııır çıkarmak için 

bt.. hPtlnu, bir ha~ket 
h,~~ldı. 

~ .. :: lnllhuara bUtUn ma.. 
~ "'tı. İngiliz mmtaka-

4illenu telle çevrilmif, 

duktan sonra kadm gitmeme mi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
aaade etti, Çadırdan çdmıca feci 
bir manzarayla kat11lqtım. Japon 
neferleri iki lngilbıi.n elblaelerlnf a. 
lenen soymuılar, meydanda belde· 
tiyorlardı. Zaval1ılar beni g6rönee 
başlarmı çevirdiler. 

tld aat aonra Japonlar arabam• 
binmeme mUIUde etWer, bOll itli 
ll!'İtelerini de yanıma koydular. 

Bu hldiaede en çok esiyet çelı:en 
İngiliz. Foıt0f vapunınun ikinci kap 
tanı olan Griffttir Zavallı adam 5 
ıUn hapiste kaldı. Tahliyem için 
tefebblitlerde bulunan Tokyo ln • 
gUiz konsoloeuna Japon bariciy~ 

nazın "kaptanm Japonya aleyhin
deki suçlarını yazılı olarak itiraf 
etmedikçe,, aerb68t bırakılmaamm 
mllmklln 'olamıyacağmı .Syledt. 

Kaptan, Japonların latedijhıt ya
parak birçok muhayyel ttlnflarda 
bulundu. Haplaten çıktıktan iki a. 
at aonra kendiaiyle liirllttllm. YU
zllnde hlll Japon tokatlamım izi 
bulunan denizci "bunlar inun de _ 
ttı. yecuç mecuç tayfur,, diyordu. 

Japonlar blltUıı hareketlerini bel
ki inklr edebilirler. Fakat lngillz 
tebaumdan Ripr Tenklerin. ni -
şanlısmm gözü önünde Japon ne • 
ferleri tara!mdan dört ıünıU lif' 
öldllrWdüğü bir vakıldır. 

Ben burada aiyatet yapmıyo -
nım. Kadmım, politikadan anla . 
mam. Yalnız phal batıraJanmı blr 
vealka olarak tarihe bırakmakla 

iktifa ediyonun. 
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zindandan nasll kurtulaDerviş 
cağını düşünüyordu 

- Evraka. Yedikule mevlevihanesinden verilen 
cevabda Re§id efendinin bundan bir ay evvel tek· 
kt>dcn ayrıldığı, ortadan kaybolduğu ifade edil· 
miş. 

- Evet .. 
- Pll§a; Sel!nikteyken bize, ittihat ve terak-

' kinin yeni kuruluşunda. cemiyete ettiği yardımları 
hatırlarsın onun. 

- Onları biliyonım •• 
- Ben, tahminimde aldanmam. Reşid efendi, 

mevlevi taburu teşkiU'itım duyar duymaz bize mu. 
racaata lilzum. görmeden gönülltl sxfıı.tiylc ornyn 
ka.ydolmuı:.ı olacak. Tabur için düşündftğilmllz tl!ll. 
kllatı:r derviş şu anda taburda bulunuyor demek· 
tir. Binaenaleyh sen bir tezkere yaz, tabur kuman
danına, taburda Rc§id efendiyi arntsm, buldursun. 
Onu tabur mlilha.kt srfatiyle istihdam etsin. 

- Peki, neydi onun adı, söyle de yazayım. 
Enver Paşa bir kağıdın üzerine Reşit efen

dinin ismini kaydetti. Kolayca bulunsun diye 
vnktilc Selaniktc bulunduğunu,Meşrutiyete ka 
dar oradaki mevlev:t tekkesinde olduğunu da 
ilave etti. Sonra bu kağıdı yaverine vererek em
retti: 

- Mevlevt taburuna bir emir yazdır. Emir
de şu kağıtta ismi yazılı adamın taburda mev
cut olduğunu, onu tabur mülhakı tayin etmesı 
ni bilir. 

Talat paşa harbiye nezaretinden ayrılırken 
giınlerdir meşgul olduğu Reşit efendi işini hal
lettiğini sanıyor, zavallı mevlevi devri.si polis 
mlidürlüğlindc işkence saatleri ya§arken onu 
taburla hareket etmiş farziyle meseleyi çözdU· 
ğtlnü zanneden Sadrazam memnun bulunuyor 
du. 

Reşit efendinin polis müdürlyetindeki ce
hennem azabı 27 gün sürdü. V'me müteaddi~ 

dayak fasıllan, çeşitli İ§kenceler, ve türlü haka
ı etlerle bitap düşen zavallı devriş, akşam üzeri 
Urüklenerek nezarethaneye getirilip bırakıldı

'.;ı 27 inci günün akşamı, vücudunun ağrıdan sı· 
... ılanndan gözlerini yummıyacak kadar rahat· 
ız bulunuyor, bu işkencenin devamı halinde bir 

1 aı~ gün sonra sopa altında son nefesini verece· ' 
ğini acı acı dü§iinilyordu. 

İhtiyar adamcağız bu dUşünceler arasında 
kendi kendine söyleniyordu: 

- Hay ellerim kınlsaydı da o bombayı a
lıp getirmez olaydım. Nereden, hangi şeytana 

uydum da böyle bir halt ettim! 
Bu mırıldanışlar, söylenişler, kapının dı· 

şında, dar koridorun lofiluğuna gömi.ilerck nö • 
bet bekleyen sivil memurun nazarı dikkatini 
celbctmişti. Memur, genç bir sivil polisti. Mer
kezi umumiye intisabı vardı. Babası, İttihat ve 
Terakkinin kurulu§unda Sclanikte ittihatçı 

kumandanlarla el ve iş birliği yapmış, hareket 
ordusu lstanbula girdikten, lttihat ve Terakki 
otoritesi memlekette tesis edildikten sonra öm
rü vefa etmiyerek ölmü§, kansı ile 10 ya§lann
daki çocuğunu kimsesiz b1rakmJ§tı. 

Adl lbraihm olan bu çocuk İttihat ve Trak
ki merkez umumisinin liitfile büyUmÜ§, yetiş· 
miş; 22 ya.sını ikmal edince yine merkezi umu· 
minin tavsiycsile !stanbul polis mUdüriyetino 
yerleştirilmiş, harbo de gönderilmemişti .• 

Talat paşaya suikast yapmakla maznun 
devrişin kendi kendino söylendiğini duyan bu 
memur, Selanikli İbrahim efendi ayaklannın 

ucuna basa basa kapıya rakla§IIUş, kapının Ust 
kısmındaki demir parmaklardan içerisini gözet· 
Jemeğe koyulmuştu. 

Reşit efendi kendi kendine acı acı dert ya
narken İbrahim de oradan dinliyor, mırıltıları 
iyice anlamak için kafasını parmaklıklara daya: 
mış bulunuyordu. 

Bir aralık gözleri buraya ilişen Reşit efen· 
di, delikanlının loşlukta gölgelenen yüzüne dik· 
katle baktı. Sonra sahtekar bir tavur ve ses to
nu ile söylendi: 

- Beni mi dinliyorsun evlat?. Hikayeme 
iyi kulak ver. Bak eski bir şair ne diyor: 

Kişinin kendine ettiğini dağ, taş edemez, 
Ne ehibba ne karındaş ve ne yoldaş edemez 
Bir danişmende varıp müşkilini faş edemez 
Biliyorsun: Ne çekersin ki bu tOl emeli 
Kişinin çektiği kendi amelidir, ameli ..• 
İbrahim efendi hakim bir eda ile devrişin 

mısralarını araladı: 

- İyi ya işte - sen de kendi suçunun ceza· 
sını çekiyorsun .. Sana acıyorum babalık.. Şu 

işin doğrusunu söyle de böyle hergün tabanla· 
nnda sopa parçalanmasından kurtul, vallahi se
nin haline yüreğim paralanıyor ama elden ne 
gelir. Hem işlediğiniz işlemeğe niyetlendiğiniz 
suçun mahiyetini ehemmiyetini pekrua biliyor -
sun! .. Eninde sonunda ipe gideceğin bu iı;J için 
beyhude inkarda ısrar ile eziyet çekmekten ne 
mana var? 

Reşit efendi, oturduğu yerden sürüne sü· 
ıiine ayrıldı, kapıya yakın geldi. Genç polis me
murunu daha iyi işitecek, sesini ona daha ya
kından duyuracak kadar sokulduktan sonra ız
tıraptan titreyen sesiyle konuşmağa girişti. 

- Sen bana sahiden acıyor musun evlat':! 
- Acıyorum ya!! 
- ôy.le ise sana hikay min doğrusunu an· 

latayım: 

Reşit efendi Selanikte Talat paşayı tanıdı 
ğı tarihten itibaren başından geçenleri birer bi
rer delikanlıya anlattı. Adamcağızın yürekten 
gelen itirafları, itirafın samimiyeti delikanlının 
ıikkatini tahrik etmiş, İbrahim efendi mevlevi 
dedesinin masumiyetine kanaat getirmişti. Ma
mafih elinden bir şey gelemiycceğini bildiği, 

anladığı için o da üzüntülü bir sesle hikaye bi .. 
tince söze karıştı. 

- Babalık •. Ben sana inanıyorum. Fakat 
o bohça içindeki bomba ile sadaret konağında 

tutulman her İ§i berbat etmi§ .. Sana hiç bir su· 
retle hiç kimse yardım edemez. 

- Ben, kimseden yardım istemiyorum ev· 
liit. Ne yapalım, mukadderat böyle imiş di)'G· 
rum. _ 

- Ama olmamalıydı baba .. Bak ya§lısm .. 
Bu kadar dayağa, bu kadar işkenceye ve eziye
te nasıl dayandığına ben dEJ, müdür de, herkes 
de hayret ediyor. 

- Başa gelen çekilir evlat •. 
(Devamı var) 

1 Gizli Vazifeden Hariciye Nazulığına ••• 
-3-

Ribentrop bir adım geriledi ve 
teklifi şiddetle reddetti: 

- Hayır! Hayır!. Ben hakiki 
ve tam bir asker olmak isterim; 
babam gibi, bütün ailem efraıiı 

gibi. .. Ben vatanıma casus olmat 
için dönmedim. 
Yüzbaşı gülünısiyerek ceva1) 

verdi: 
- Neden böyle kızıyorsunuz,. 

Size casusluk teklif eden .kitn r 

Siz casuslukla gizli vazifeyi bır: · 

, birine kanştırıyorsunuz. Ben Sİ?C: 
ancak şayanı itimat kimselere gö 
nül nzasile ve zorlamadan tevzi 
edilen mahrem vazifeden bahset· 
tim, casusluktan değil.. "Vatanı 
mUdafaa etmek lazımdır. Bu uğuı 
da müracaat edilen bütün usu:ler 
iyidir, elverir ki vatan iyi mfüla 
fan edilmiş olsun., sözlinU .bilmez 
misiniz? Bunu ben icat etmedim 
soyliyen Büyük Frederiktir. 

NlHAYET BERL1NDE .. 
Bir saat sonra tren Berline 

hareket ettiği zaman Ribentro!> 
huduttaki bu macerasını, ancak 
fena bir yolculuk hadisesi şeklin 
de tefsir ediyor, ehemmiyet bile 
vermiyordu. 

Ribentrop Berlini senelerdir 
görmemişti. Alman imparatorlu· 
ğu payıtahtı hümmali bir harp 
havası içinde yaşıyordu. Bu mlı· 
hit içerisinde sivil bir genç, ga · 
rip ve nef:re e değer bir şey gib~ 
şaşkın ve düşmanca nazarları da 
vet etmekteydi. 

Yirmi dört saat sonra 12 inci 
Hussar alayına tayin edilmişti. 

Orada evvela genç zabitlerin ta· 
lim ve terbiyesine mahsus kurs· 
lan takip e kcekti. Ribentrop 
sevinç içerisinde idi. Kurs müddc 
ti üç aydı, bu müddetin sonunda 
orduya scvkedilccekti. 

Ribentrop ailesi nesilletjnin · u 
mlimes.~ili ile iftihar caebilir· 
lerdi. O zamana kadar onu ai!eEi 
sivil mesleklere girdiği için pek 
sevmezdi. tşte şimdi de asker, v<' 
zabit olmuş, Almanyanın en meıı 
bur alayında, "ölüm Hussarları, . 

alayında vazife almıştı. 

n 

Nakleden: 
lardı. Kont fon Bernsdorf 
Papenin iki mühim vazife 
§ingtoqa gl>nderilmeleri bU 

1 

şi ortaya koymağa kafi ss> 
lirdi. 

ı O zamana kadar fon fi 
mazisinde fevkalade bir 
~cçmemiş olmakla berabef 
ııtaşenin istikbali vaitlerle d 
rünmekteydi. Eski, asil ' 
zengin bir ailcy.e mensup oısl 
l.>apen Berlinde bir UhlaJl 
ru kumandanı iken çok ge!l 

1 ta erkaniharbiyeye tıı) 
dildi. Onu çekemiyenler 

1 arkası var!,, diye düşündU 
fon Papen Va§ingtona 
taşe olarak gönderilince Jı 
!erinin doğruluğuna bir J<e 
ha inandılar. 

1914 de Almıınyanın Vaşington Fakat bu kanaat doğrU d 
büyCJk elçisi Kont fon Bernsdorf Fon Papcnin bu vazifeye 

nin muhtelif sebebleri ... ~ 
mileri o zaman Atlantiği ekseriy.'i manlar "mühim mevkie 
on beş günde v~ ?azan daha fazla adam,, diyen İngiliz darb 
?.amanda gcçebıhyorlardı. Bu ıse· ı d 1 dı B'r sene . . . ne oymuş ar . ı • _d 
ferler son derece tehlıkelıydı. b 1 b ta 'nin Alın3Ji.1-
ç.. k"' b" Al ı· d b" aş ayan u yı un u ır man ımanm an ır h k d "nde . . . . . sa ına ne a. ar yen 
~mcnk.a~ limanına gıdebılmek ı· nu arlak bir §ekilde göste 
çın !ngıhz ablukasını yarıp geç p 
mek mecburiyetindeydiler. TOPYEKUN HARP 

Fon Papen. gelir gelıXI~ 
MÜLAZİM FON RlBENTROP men odasına götürdüğU fr.r 

Ziyaretçi genci elçinin odasın<>. bentropa cıgara ve Aimıı?l 
götürdüler. Delikanlı topuklarını ve hile konyak ikram etti 
biri birine çarparak selam verdi 1 ra: 
ve kendisini tanıttı.: - Kaybedilecek vaktinıi' 

- Ekselans, mülazim Fon Ri· diye söze başladı. Bin 
bentrob emirlerinize muntazırdır. yapılacak en iyi şey, kans• 

BüyUk el~i odasında yalnız de· sizi burada bekliyen Y 

ğildi. Yanında bulunan adam Al mahiyeti hakkında derh2l1 

man askeri ataşesi binbaşı fon mat vermektir. 
Papendi. Fon Papen bunun üzcri1' 

~·ııt 
Askeri ataşe selam makamııı· şingtonda, Alman elçiligı 

da: Jı olarak çalışan Alman 
- Geldiğinize çok sevindim heyetinin vazife.si hakkınd' 

dedi. Burada vatan için fedakar· ve açık izahat verdi. 
lığa. ht\lir vatnndnşhırn föti lki seneye yakın bir zgıt1 
mız var. beri Avrupa üzerine deınit 

Birkaç dakika sonra Fon Pa· teşten bir tufan yağıyord 
penin odasında, mülazim Fon man limanları abluka altı 
Ribentrop meşhur askeri ataşeyi dı. llilaf devletlerinin ga>ıf 
belli etmeksizin dikkatle süzü~ or man mukavemetini açtı!< 
du. Fon Papenden bahsedildiğiııe yıflatmakdı. Diğer taraftıı11 

çok şahit olmuştu. manlar da amansız bjr deıı 
Umumi harp patladığı v:ıkıt harbine girişmek suretilc ; 

Fon Papen Vaşingtonda Alman mukabele ettiler. Bir Fı-aJl 
1915 eylUlünün son günlerinde· büyük elçisi kont fon Bernsdor- ya İngiliz limanına erzıı1' 

yiz. Ancak yirmi iki yaşlannd:ı fun askeri ataşesiydi. Ehemmi· harp malzemesi na.kledel'l tı1'1 
görünen bir Alman, Almanyanl'ı yelini işrıret zait olan bu me,•ki~ bitaraf bir devlet bandır&~ 
şimali Amerikadaki büyük elçisi onun sadece bir tesadüf eseri o· hamil bulunsa, Alman deJI 
fonder fon Bermsdorfla görüş· larak getirildiğine inanmak ise gemileri tarafından torpiU 
mek üzere Vaşingtondaki Alman giiçtü. tehlikesine maruzdu. ~ 
elçiliğine müracaat etti. Bu genç, 1923 de, bu vazifeye tayin e Almanlann meşhur ''lJ;i_ 
sarannı!i, ve mahsus derecede za.·. dildiği vakit Avrupa siyasi haHı lan denizlerde av göz~tl ,. 
yıflamıştı. Gözlerinin altı çiirü sı elcktriklcr!o doluydu. Her :ın mef}guldü. Bütün Amerı~ 
müştü. Bu da şaşılacak bir ~ey bir fırtına kopması bekleniyor yılmış geniş bir Alman \ 
değildi, çünkü on beş günlük bir iu ve Almanyanın mukadderı:;b- bekesi, gizli telsiz teı~f ti 
denizaltı yolculuğunu müteakip nı ellerinde tutanlar patlayacai: tasile, blitUn liman faalıytl t' 
henüz karaya çıkmıştı. olan bir harbin şimali Amerika kında Almanyayn malfıfl11l 

Harbin ikinci senesinde bulu nın ergcç kati bir rol oynamam· mekteydi. 
nuyordu ve Alman denizaltı ge· nın mukadder olduğunu biliyor- (Devamı var. 
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Behire istikbalinden fedakarlık yap 
mağa, saadetinden vnzgeçmcğe razıy 
dı. Fakat bu takdirde Necdetc ıstırab 
çektireceğini, onu canevinden vuraca 
ğını biliyordu. Nihatla olan rabıtayı 

istiy rek koparabilirdi. Fakat bu tak 
dirde vazifesini yapmamış, verdiği 

sözde durmamış olacak, belki de Nec 
dete çektireceği 1stırabı Nihada çekti 
recekti. Yalnız Nihatla evlenemezdi. 
Her şey artık bu tereddütıU vaziyete 
son vermeği icap ettiriyordu. 

Behire düsüncelerini hüHi.sa etti: 
"Bahtiyar olmak maksadile evleniyo 
rum. Fakat Nfüatla bahtiyar olmam 
imkansız. O halde nişanı bozmak be 
nim için bir vazife oluyor.,, 

Yalıuz ne olursa olsun. nişanı bo7. 
mak Behireye çok ağır bir şey geliyor 
clu. Behire dedikodu mevzuu olmak 
tan hiç ho~lanmıynn bir kızdı. Halbu 
ki bu aynlış bitip tükenmez dedikodu 
lara mevzu olacaktı. 

Behir • hayatı ne kadar silik ve so 
nük ols:ıda yaşadığı muhitte bu evlen 
meniıı &lika ile takip olunduğunu bili 

. Etrute-nateyh nişanın bozu:dıt 

a~ anlaşılmaz diller çözüle 

- . 
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Nakleden : MUZAFFER ESEN 
kabahatin kimde olduğu uzun uzudt 
ya araştırılacaktı. 

Bu ihtimalden Ü?".ken Behire bu ni 
şanını bir türlü bozamıyacağıru his.~e 
diyordu. 

Bu aralık içerisinde bir ümit do 
ğar gibi oldu: "l\imbilir, belki de bek 
lemniyen bir: hadise oı.u.r da bu meH·..ı 

leyi kökünden h&lleder, meseliı. bir 
kaza, bir fcliıket. bir hastalık .. ,, 

Behire bir dakika i~in bu ümit!e o 
yalandı.. Bir emrivaki nişanı bozrnu~ 
kadar sevindi. Sonra gene kalbi bur 
kuldu: "Bu htıdise acaba tam zama 
nında olabilecek miydi?,, 

Behire durakladı ve nerede B0 hire
dc Q tali! der gibi başını salla dl. 

Meseleyi halledememiş olmakbm 
doğan bir ıstırab ile iç.ini çeken Be 

icinden herhalde çıkardı,. diye di.i•iin 
dü. 

Behire artık iyi dalmıştı: Kimse· 
nin bu hadise ile meşgul olnııyacn· 

ğını bilsem bu meseleyi h:ılletn ek ko· 
lny olurdu. Nibatlın bu ayrılışınd~ 

çok miiteessir olmıyacağını tahmir. 
ediyordum. O halde tereddüdüm ~·al 

nız dedikodu ihtimallerinden geli· 
yor. İhtimal ki biraz ihtiyatla hare· 
ket edersem bu dedikodunun öni.inc 
geçebilirim. Btt <lcdik.oduyu yapacok· 
lnr arasmcla Necla buhınmıyacnk 

tır buna eminim. O halden anlayan 
iyi bir kızdır. Fakat ötekiler C>ylc mı 
ya mesela Belmayı düşünelim .. B~!· 
ma iyi bir kıznır. Knlbinde kötüliik 
j'ôktur. Fakııt gevezelik etmek irin 
bayılır. Böyle bitip tükenmez si,~ 

geçirir de hiç susar mı? Bclmanın hu 
yunu iyi bilirim. Susmağı istese bilı> 

elinden gelmez. O. bu mevzuu belkı 

yü7. kişiye anlatacaktır. Hem yuzu 
ne de başka başka ş killerde. !şte sa· 
na mükemmel bir dedikodu.,. 

Genç kmn hnyali gittik~e genişli· 
yor, ve ufku her saniye birıız daha 
açılan ınübalngalarla bu küçük hfLdi· 
seyi büyütüyordu. Bw}').ire derin bfr 
zaaf i~eriEinde verilmesi icap eden 
kararı bir fürli.i veremiyordu. 

Kendi kendine: "kime söylemcli? 
dedi. Kimden yardım istemwli. kim· 
den nasihat almah ?,. 

?çerisinde kopan fırtının'! t0r~d 
dütsfü: yalnız Ncclaya açabilirdi. DU 
şündü: 

evet, Nec!A.y:ı her şeyi söyliye· 

kararımızın büyüklüğü 

benden çok teliiş edecek.,, ~ 
Ve işte ancak o vakit kalı:;; 

mamen Necdetin annesine a<i 
na üziildü. 

xıx ., 
Günler Behirenin vaziyetinde 

bir tebeddül yaratamadan geçti~) 
kız hiıla ayni ıstırabın esiri olıL fi 
liyor. Nişanı bozmak istiyor. ~ 
buna bir türlü cesaret bula. el' 
Hergün kati karan venneği ..J 
güne bırakıyor, belki bir fı~t 
eder, ummadık bir hadise çıJ<tıl' 

.....uıı 
Bu~n Behirenin doıfom o"" 

Yirmi iki yaşına basıyor. !!!· 
Behire son bir kaç ay ~r~t· 

yıllar ve ~'lllar Yaşamış gibıd , 
sab:ıh B0 hire arkaya bınıktığt ~ııt. 
bir yılın bHtün ı~t rab'arır~ııni ıJ:" 
f ci bir sıkıııtl iı::erisinde ,1rfl1 
yır'ı.ın ilk piiPiinü kutlulaclı. ~111 

P.~hre sah~hleuin yatnktnn \.r 
kııJlcraaz annesini hatırtad1·• 
ya.r<lr. · aı • 't 

~..,ra.~İ.ndfaini seveni~ 0 

Neclayı ve Necdeti. 
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r alıudi lbralıim Bursa kaplı· 
calarını almak istiyordu 

..... s· 
'lıierı lzl.n:ı. ağa olunca clbet yeti • 
ı~ ~cıı o yana kasavet çckmo 
tı ... 

dl. 

le ~l hatun hemen oturdu. SUraL 
a:e ~s lnıparatorunwı has g8z -

ra;.:::den olan ve lmparatorla a. 
ıtı da nıuhabcreyi temin eden 
~ liladlı cariyelerinden bir Ci -
rt~lctU kııa bnparatora bildirecek 
~bu Yazdı. 
~ atun bu mektubunda Afrodl
' tekrar yakalattrnldığıru ve 
~ rıu göıınek Uzerc ha§metlu im 

~ra ~11.In edJieocğini, bunun 
'. enıen Çıı~lağzma emniyetli 

tao·t 4: ı kumandn."flnda bir kot as-
~~derıınıesıni bildiriyordu. 

'hatun m~ktubu ince bir mu • 
l'\tı:ıı l'a sararak balmumJie her ta
fl•tı: ll11lhtırledi ve !brahime n-

öldürUcti kinle 1zniğo bir an evvel 
vasıl olmaktan başka bir§CY dil
eUnmUyordu. 

O mümkün olsa., But2'a ve 1znik 
nra&mdııki mesafeyi 'güne§ doğma. 
dan kntctmek gibi bir mucfzo olma 
smı diliyordu. 

Miraya. kalsa trı.ıik kalelt":rj dııım 
da bulacağına emin olduğu gizli 
:rolda.n gündüz bile girecek ve §U 

Gregorius melunurıu kUpe gündüz 
ka~rnnağa te§ebbfis edecekti. 

Fakat tam kalelerinin önti11e gel
diler. Miray böyle delice bir teşeb 
btlsten vazgeçti, fikrini değiştirdi. 

Şehre girip nazarı dikkati celbct 
me~ı de muvafık bulmadı. 

Esasen kale dışındaki gizli yolun 
ağzını bulmak t11in hayli zamıın 
aramak dıı ıazmı geliyordu. 

Miray lznik knlelcrfnin önllne ge 

lir gelmez, yanındaki adamlarma 
kale kapısı civarındaki (Palyam 
Buli - Eski Kasaba) denilen yerde 
istirahat etmeleri emrini verdi. 
Yanına yalnız iki kişi aldı. Met· 

hali bulur bulmaz Miray bu adam
lardan birini gönderip he}l$ino 
haber verecek, onlar b•ılunduğu ye. 
ı·e geleceklerdi. 

lşl böylece knrarlS{jtırdrktan son
ra, yanma aldığı iki ki§iyle kalo 
dıııındnki methali aramaya koyul -
du. 

Miray evvelce Bizans sarayında 
bu methalin planı ve haritalarını 

mükemmelen öğrenmlsti. Fakat a -
razl üzerine gelince hafızasındaki 

pllın ve haritalara göre yerleri bul 
manm hayli gUç olduğunu gördü. 

(Dooa.mı var> 

MADALY 
_Safi tarafı dünkü aayunızda

IV 
Uyandığım zaman gece olmuş

tu. Duvarda asılx kiiçük lambayı 
yakmışlardı. Etrafa sinen itfiç ko. 
kularmdan kurtulmak için kalkip 

bekliyen ihtiyar bir ana baba, 
bahtsız bir koca, belki bir kaç mi. 
nimini vardı. Yahut ta kimbilir, 
belki bir: nişanlı .• 

pencereyi açtım. Dışarda hafif Hafif bir tıkırtı ile uyandım .... 
bir yağmur vardı. Toprak kokan Kapını vuruluyordu .. Koridordaki 
rütubetli bir bava odayı doldurdu. saat gece yansım çtılryoı1du. Kalk 
Bu sırada kapı aralandı. Başımı tım, kapıyı açtım.. Mavi gözlU 
çevir.elim; mavi gözlü hemşireydi: hem~ire, ağlayarak odama girdi. 

- Uyandığınızı duydum da...... _ Neriman hanım, ne oldunuz? 
Nasılsınız yüzbaşım? •. diyordu. Y.•rah ka.dın öldü mü?. 

- Te§ekkür ederim .. Ya ıiz ?... Omuzlarrrru tutarak yüzilırte, 
Her halde çok yorulmuş olmalısı.. gözlerime baktı .. D11ciaklarıru ısı
nız.. rıyor, hıçkırıklarını boğmağa uğ

Halsiz halsiz bir iskemleye o- raşı~ıordu. 
tururken glilümsiyordu: Birdenbire, avucunda gizlediği 

- Bittim, yüzbaşı bey... cfo!~ bir madalyonu uzattı. 
Heyecandan, teUiştan, yorgun- Ay§enin madalyonu ı San ışı.. 

Iuktan sapsarı kesilmişti. ğın yaldızlaıdıgı bu ufak nıadal • 
- Yaralı pek mi çoktu Neri • yon nişanlrmmdı ... Boğazım kuru-

~ llırıuıirn? seni gi:!reyfm ! .. Bu 
'ett llbı.ı Yine o senin gl.tU ve en 

te \'tartanla Bizıınsa gônder1 .. Bu 

man hanım?. du. Dişlerim kenetlendi.. Başım 
:•ı••••••••lillll!••••••••••••••• - Sayılanuyacak kaldar .. Bu. zonkluyor, kulaklarım uğulduyor, 

_. giln dehşetli bir meydan muhare- bacaklarım titriyordu. 
~ll\'affak olursak seııln de 

t)"dl 3"apacağnn ! . 
~ . 

~:ildi İbrahimin Mıı.lhatuııdan 
' llııl"l!adalti kaplıca hamamla
\ ketıdiahıc tahsis olunmasty· 

~ İbrahim, romatizmnlarmı 
• ~p olduğu itin hem ~ası i . 

ılı-at ~ıtı de bu hamamlara bütün 
Uıı t haııtrnuı gösterdiği reğbe -

l!ll:ı.i 
n edeceği servete göz dik 

t ~ Bursa t.amamlarmm ken
~ Olnıaaını lıJtiyordu. ki nite • 

bu haris adam o vakte kadar 
~ llıerine olma~ bu banwn
'hutharc aahlp olmağ& da rnq. 
~ 0ıtnu tur. 

bıı ~ her trrsa.t.ta.. MalhatuM 
~~~ tekrarlayıp dururdu. 
~ }4alhatun hiçbir cevap ver· 

8.tter onun nğzmdan bu vaadi 
lif ds..L cfnırı ve haris tabiath he • 
~,l Malhatunım ayaklarına 

, ~eklerini öptü: 

Saç eksiri 

S&çları bealer, kök
lerini , kuwetlcndl· • 
dr. dökülmesini pn. 
ter, kepekleri giderir. 

fngiliz Kanzuk 

Eczanesi 

Beyoğlu - htanbul 

si olmu} .. Neticesiz bir dövüş... Yaralı kadın, Ayşe miydi?. 
yalnız, her iki tarafta da müthiş Kolumdan tuttu. Kapıdan çık-
bir zayiat varmış .. Yaralının arka- tık. Koridorun öbür başına kadar 
sını hala alamadık .. Ameliyat oda- yürüdük. Bir ooaya girdik.. ölü 
sı harp meydanına döndü.. Her bir ışık .. Duvar dibindeki karyo. 
yer kan içinde. Bir tarafta elbise. lada, başı sargılar için.de kaybol. 
siyle, dolağiyle, ayakkabısiyle ke- muş bir yaralı yatıyor. 
silmiş bir bacak .. Bir köşede vü- Ayşe bu mu?. Dostuyla kaçan 
cuduooan ayrılmış bir kol.. A bu :> 

yşe mu . . 
Sustu. Gözlerini yumdu. Ba§ucuna diz çöktilm .. Ağlıyor• 
Biraz sonra devam ediyordu: d z ıı A um.. ava ı yşe ... 
- Fakat beni en çok üzen, son _ Cebinde bir mektup bulduk, 

getirdikleri yaralı oldu. B!.t bir ka. • dıyordu, Neriman • üzerindeki 
dın, yüzbaşım.. Bir hastabakıcı adresten size olduğunu anladık .. 
hemşire ... Anlatıyorlardı: Harbin Buruşuk, kanlı bir zarftı.. Me-
en korkun'i bir zamamnd:ı yaralı. rakia açtım. Neriman hanım lam.. 
tar arasında, sipcrl~r içi.'lde korku- bayı getirdi Silik, çarpık yazıları 
suzca dolaş:yormu§. Havaldan dU- güçlilkte ökudum: 
şen bir bomba ansuın yanı başın ' 'Sevgili Murad ... Diyorlar ki, 

da patlamış· bugünkü harp pek dehşetli olacak 
- Ağır mı?. nıış .. .Kimbi1ir, l•arp bu, belli ol-
Di:f.! sordum. maz.. Belki bir daha biribirimizi 
- Bir ka~ saatH!!: ömrü var!.. göremeyiz .• Ne olur ne olmaz, di
Diyc cevap ~erirken gözleri ya. ye şu bir kaç satırı karalamak: lil. 

şarıyordu.. zumunu duydum .. Bir top mcrmi-

İ · l d z il k d si vücudumu par'""'1ayıp yok et· çım sız a ı.. ava r a ın.... ~ 
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N 
Ayrılık günilnU hanrlryor mu. 

sun Murad? Seninle beraber har
be girerim; yaralıların pansmıanı.
nx yaparım; icabınd:ı düşrnana si. 
lfilı ta atan:n !., !dediğim %aman 
bunu küçük Ayşcnirt yeni bir: hop· 
pahğı diye telakki etmiştin .• Söz. 
de bunlar, benim gibi aıska bir 
İstanbul kızının beceremiyeceği 
büyük işlermiş. Nasıl da istilıiaf 
la gülmüş, açıktan ltiığa alay et· 
miştinl .. 

Ne kadar gücUme gittiğini 
bilemezsin Murad ... 

Tam altı ay sonra, tahammül e
demedim. Bir gün gizli bir teşki. 
lata müracaat ettim. Türlü kıya
fet ve hilelerle Anadoluya geçc
roJt; milli orauya katzldmı. 

Göneydin, Murad .. Senin, naz. 
lt bir İstanbul hamım diye istih
faf ettiğrn Ayşe, korkunç gülle .. 
lcrin uçuştuğu semanın aıtrnlda, 

siperler içinde hiç titremeden na. 
sıl .dolaşıyordu! 

Geçende rast geldiğim bir bil· 
dik, habeı::siz kayboluşumun 

"dostumla kaçtığım,, zehabını do.
ğurduğunu söylüyordu. Senin de 
kulağına gidebileceğini liüşün. 

düm .. !nanmıyacağını umanm. 
Görüyorsun ya Murad, ben se

nin zannettiğin gibi ..... ,, 
Mektubun alt krsımlannr bü

yük bir kan lekesi kapfamıştı • 

Sade, son satırı sesebiliy,or.dum: 
"İzzeti nefs.. Anlıyor musun, 

sadece bir izzetine! s yarası.. Al. 
lahaısmarladık Murad.,, 

Zavallı Ayşe .. Hayır, kahraman 
Ay e .. Beni affet .• 

VI 

Onu ertesi gün. küçUk bir me
rasimle, kasabadaki Şehitler kab
ristanının bir köşesine gömdük •. 
Sargısız elimle, mezanna kürek, 
kürek toprak attım. 

Çatlak, soluk dudaklarımla, TU. 

hunun istirahati için fatihalar o .. ~ıııtannn?.. kölenizi ihyn bu· 
·,ll:ıuı! .. Vellırlmctimsiniz! •• Bu 

değil, şeyta.nı bil~ yıl -

t~~~ der.bal cehenneme 

illl••••••• •••••••••••••••••ili Belki ondan §ipıdi iyi bir haber mezse eline geçer .. ________ _...,..._.. _______________ ............._....._____,:---:-- .. kudum. 

' ilirinı!. 
~n bu haris tilkinin: heye. 
~ aö:vıecuği bu eözlue gülü.yor 

to~ ~· hadi! .. Sen çabuk işini 
~la Usurunu merak etme! .. Şey 
~~~yok! .. 
lah 
' Udi İbrahim: 
t)ır l.ebbcyk ! .. 
ı'e huıeı nrz:etmek için etek· 
l·~l'a tayrctuc cğibnek i.!lteyince, 
~qtı ~8tlanınl§, teker tokmak 
~,~a Çtkınl§tı. 
~ kenclWni tutamadan 
~ lllatiıı gülm~ Fakat lb -

~arın Çllctıktnn sonra kö -
li ~ btıliik a,,ynanm önUne git
tı ~~ l'tp bu~mayo, ba~ı§ 

l:tQlll.ıı. line. tızun uzun baktı. 
~~~\t ~iliğinin artık sönilp 
~tlitı b Olduğumı bir defa daha. 

ıı_ lr hUz·u· 1 '"rdü "llltta ne go . 
~. ~ dtıdakları kinle bunl§tu • 

' ~ll1li kendine mmldandı: 
~!. 8efer öl!lm onun payı-

İa!hat • 
~1 un l'akibcaine ka11)1 en son 

fu llıilkenımet surette haz1r-
tltt1 p e~iYeti iç:nde bırakıp bir 

tihi kal'f§makta olan Maı-
11~ ~ tanıa.nuıe habersiz bir bal 

tı llltta 
tıkztu n CVVef tzniğe ndoRru 

~. }.ıı <>lan Mirayı takip ede
tl l'ıliğı tay, tabii, Afroditinin gön.. 

ı\f ll'ıektubu almamıştı. 
t ~ 1tıe ~ln İznikten bu kadar U 
lıııtla Yere gMe.bilcceğini ak -
ı-qtlt tfj t:lr ıneıdi. Binaenaleyh eil.-''11 te:ran edem hıid.iselerden 
~!)tl~:za e bihaber bir balde , Gre-

ltal"§r kalbinde hi8$ettiği 

, 
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6. ARIOINlN İŞARETİ 
(markası, arıların mah 
olduğunu belli etmek 
ıc;.ın> 

6. F: le signe du tailleur de 
rucho (la marque de pro. 
priete) dans l'arbre 

6. f: the bee • kecpcr's mark 
of owncr • 8hip on tbo 
Qeehive tree 

f>. .ıı: das Zeidelzeichen 
{Eigen tumszcichen) 
Bienenbaum 

nm 

7. ARICll\IX 'IUA\'iNt 
i. f": l'aidc m. du t.aill\:ıur de ı 

D 

ruche 
"/. t: tbe bee - master's assis. 

tant 
7. A.: der Zcidlergehilfe 

8. BAL GERDELİ 
8 • . F: le cuveau a miel 
8. t: the kit (t.he tub) foı 

the honey 
8. A: die lfonigbUtte 

9. PETEK SEPETİ 
9. F: la corbeillc a rayoıı.s 
9. t: t.he basket for the 

honeyco~bs 

9. ,\ : der Wabenkorb 1 

J 

B Senellk koG•n 
Ft Aucher surann it Old • P'•shloned Beehl• 
ves or Hlves Aı Veraıteter aıen•n•t:and 

l. KO(iA'r'LIK (birl\Mı bir 
arada.) 

koğ'.ın (fıunn bl~iml) 

b koğan deliği 
ı F: le rucher 

o. la ruche (la ruche en 
cloche) 

h le . TOi.O de \'Ol 

ı. t: t.he beehlvc stand 
apiıı.ry f 
a t.ho straw • hlve 

skep) 

384 

(an 

(t.ho 

b the doorway (the 
entrance) 

ı. A: der Bienenstand 
a der Bienenkorb (Stillp

korb) 
b das Fiugloch 

2. OGUf, TOPLANMASI 
a oğul Urii5ü ( alknnı) 
b koğan 
c çengc.lli smk (sopa.) 

2. F: la cuelllette (la recolte) 

PLANŞ 59 

d t.hc roll or lmee-roll 
e t.he pad 
ı and 2 riding saedles 
[side • ea.ddle == a ·wo
man's sa.ddle] 

2. A: die Prit.sclıe (der Eng
li.sche Sattcl} 

s. 

a der Sitz 
b der Sattclknopf 
c das Seltenblatt 
a die. Pausche 
c das Sattelkissen 

AHMUZ 
ıı potin mahmuzu 
b çizme mahmuzu (süvari 

binici ınabmuı.u) 
s. ı•: l'epe?On m. 

a l'l:peron m. a polnto 
b l'epcron m. iı la cheva-

liere 
3. i: the spur 

[rowel == the wheel 
with shnrp point.s at the 
end of the spur] 

a the screwed jıı.ck spur 
b the strapped jack spur 

[ spur - leather or spur
whıı.ng = the strİıp by 
which the spur is fnste
ned to the boot] 

• 

v:ı 

S. A: der Sporn 
B der A.nsclılagspon1 
b der Anschnallsporıı 

4. GEM 
4. F: le mom -\ 
ı. t: the curb or curb.bit 

(the port-bit, "port." being 
the bend in the middle of 
tbe mouthpiece) 

4. : das Hohlgebiil (Ge
bın) 

5. AGIZ SY.BEKÜLt..~ro 
(dillik) 

5. F: le pas d'ı\no 

5. 1: tile gag 
5. A: das Mııulgatter 

8. KAŞAOI 

6. F: l'etrilıe ı. 

6. t: the curry - comb 
6. A: der Strlegel 

7. TİM.AR FIRÇASI 
"I. F: la brossc de panuge 
7. 1: the horse - brush (the 

dandy Jmı.slı) 
G and 7 nre used for 
grooming the bon!IC 

'7. A: die Knrdlitsclıe 

3 1 
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l ıst. Ko~utanhğı Sllmalma ~o!11ı~yonu ılanları f 

lstanbw.J. komutanlığı birliklen hayvanatı için 715000 kılu ~aman 
,atın alınacaktır. lhalesi kapalı zarfla 2·1 ağustos 939 perşembe gunu 
mat 14,30 da yapılacaktır. l\luhammen kıymeti 14300 liradır. llk temi· 
natı 1073 liradır. 

Şartnamesi hcrgün komisyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk temi· 
nat makbuzu veya mektuplarile 2490 sayılı kanunda yazılı vesikala· 
rıle ihale günü ihale saatinden bir saat C\'Yeline kadar teklif mektup· 
larım Fındıklıda komutanlık ..atırılma komisyonuna vermeleri. (:>899) 

* * * 
33 tümen birlikleri hay,·anatı ıçin 372000 kilo saman satın alına· 

caktır. İhalesi kapalı zarfla 24 ağustos 939 perşembe günü ~aat 
15,30 da yapılacaktır. l\Iuhanunen kıymeti 7440 liradır. Ilk teminatı 

:->58 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. İsteklilerinin 
ılk teminat makbuzu veya mektuplarilc 2490 sayılı kanunda yazılı ve· 
:ıikalarile ihale günü ihale saatinden bir saat eweline kadar teki., 
mektuplarım Fındıklıda komutanlık satınalma komi yonuna ver.ne· 
leri. (5900) 

* * * 
Karadeniz boğazı birlikler hay\'anatı için 66000 kilo saman satın 

ıınacaktır. lhalesi açık eksiltme ile 24 ağustos 939 perşembe gunu 
;aat 11 de yapılacaktır. l\1uhanurıen tutarı 1485 liradır. tik teminatı 
112 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. isteklilerinin ilk 
teminat makbuz Yeya mektuplarile beraber belli gün ve saatte Fındıklı 
da komutanlık satınalma komhwonuna gelmeleri. (5901) 

* * * 
33 Tümen birlikleri hayvanatmın senelik ihtiyacı olan 455.000 kilo 

kuru ot satın alınacaktır. İhalesi kapalı zarfla 28/J\ğustos/939 pazar
tesi günü saat 11,30 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 13650 lira · 
dır. llk teminatı 1024 liradır. Şartnamesi her gün komi yonda görüle . 
bilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektuplarile b!raber 2490 
sayılı kanunda yazılı ,·esikalarile beraber ihale günü ihale saatinden 
bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık sa· 
tınalma komisyonuna vermeleri. (6160) 

*** 
İstanbul Komutanlığına bağlı birlikleri hayvanatının senelik ihti · 

yacı olan 951.000 kilo kuru ot ~rait ve e\•safı dahilinde satın alınacak
tır. İhalesi kapalı zarlla 28/ Ağusto~/939 pazarte i günü saat 15 de ya
pılacaktır. Muhammen kıymeti 28530 liradır. llk teminatı 21 tO lira
dır. Şartnamesi bedeli mukabilinde Yerilebilir. isteklilerinin ilk teminat 
makbuz veya mektup1arilc 2190 sayılı kanunda yazılı vesikalarile be
raber ihale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektup· 
tarını Fındıklıda Komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

(6161) 

*** 
Karadeniz Boğazındaki birlikler hayvanatmm senelik ihtiyacı olan 

88.000 kilo kuru ot satın alınacaktır. lhalesi açık eksiltme ile 28/Ağus
tos/939 pazartesi günü saat 14,30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 
2640 liradır. llk teminatı 198 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda 
<;örülebilir. lsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektup1arile 2490 
wıh kanunda yazılı vesikalarile beraber belli gün ve saatte Fmdıkh
·a· Komutanlık satın alma komi.syonuna gelm eleri. (6162). 

• * * 
lstanbulda ~rait ve keşi( cetveline göre plrtnı mucibince yaptı:-ı 

:ncak olan bir hangara ihale günü talibi çıkmadığından tekrar kr>p:ıl 1 

zarfla ihalesi 29 ağustos 939 salı günü saat 15 de yapılacaktır. Mu 
ııammen ke~if bedeli 25800 lira 47 kuruştur. 

llk teminatı 1935 liradır. Şartname keşif cetveli ve plrını ir.;a<ı 

şu!:>~ ince bedeli mukabili ver!lebilir. İsteklilerinin ilk ,A ..... :nat mak 
buz veya mektuplarile 2490 sarılı kanunun maddelerinde yazılı ,·e~ı 
kalarile ihale gününden sekiz gün evvel vilayet Nafia fen müdürHik· 
!erinden alacakları ,·e3ika~arile beraber ihale günü ihale saatinden h!ı 
saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satma! 
ma komisyonuna \'ermeleri. (6108) 

ti 

.... .h. rt - Akşam Postası 

As&eci poctcetec 

Mareşal Smigly Rydz 
( Ba~ tarafı 7 m;ıde) 

küçük ya§ta anasını babasını kaybetmiş ve wcukluk devresi çok rnUş_ 
klil şernit içlnde geçmiştir. Brzczany lisesini bitirdikten sonra Crn
covle'yc giderek oradaki güzel sanatlar nkademisınc giren Eduard 
Rydz, nyni zamanda üniversitenin felsefe fakültesine de devam edi
yordu. 

O tarihte (1905 - 1913) bir Avusturya §Chri olmakla beraber, 
Craeovie Lchistanın eski merkeziydi ve Rusyadan kaçan Leh mülte
cıleri orada toplanıyorlardı. Bunlar arasında Pilsudski de vardı ve 
daha o tarihte Leh mültccikrini "Atıcılar birliği,, iı;mi altında bir tcı:
kilit halinde toplamıştı. Smigiy rrydz de bu teııkilô.lın kumandanı ta-
yin edildi. 

Umumi hnrb patladı. Avusturya ordusuna mc'1sub bir zabit olan 
Rydz, Pilsudskinin kurduğu Leh alayında vazife alıYJaya muvaffak ol
du. 

Ja~on yaya ihtarı · 
( B aş tarafı 7 cide) 

göre, bu hale İngiltere, yahut A. 
merika tehdidi de inzimam edecek 
olursa, Uzak Şark tarihinde misli 
olmıyan bir facia cereyan ve 
müstevli yok olacaktır. 

Şimdide tngilterenin Avrupa. 
daki bahri vaziyetinin nasıl deği

şebileceğini tetkik erlelim: 

Alman filosu, iki seneden evvel 
Baltık denizinden çıkarak açık 

denizde bir harbi kabul edecek ha
le gelemez. O hald:, müstakbel 
harpta İngiliz filosu ancak A lede
nizde harp yapabilir. Fransa ve 

Mihaloviç mul~arebeı;inde Rydz, bir hareketile 
İngiltere, Akdenizde İtalyan filo

Pilsudskinin ha· 
. . sunun karşısına bu filonun tam 

yatını <kurtarmıştır. Pilsudski bu muharebede bizzat ılerl atılmak ıs. . . . . .. . b" 
ıkı mıslıne musavı 1<uvvette ır 

tcmiş, fakat r.ydz onun ön tine geçerek: r· k b'l" H b • ..ı . t· ô . ılo çı ara ı ır. ar ı umumı~e _ Kumandanım, geçemezsiniz! dcmış ı. ncU koluna ben kuman-, İ . h k 
1 

. 
da edeceğim, o benim vazifem. Rica ederim siz biraz bekleyin. . ta.lyan fıl~sunun 

1
. ~r.e ebt her'.ne 

Pilsudski: 
ıştırak etmış olan ngılız a rıye 

lileri, İtalyan deniz erkanının, 

böyle yüksek adedi tefavvük kar. 

12.30 Program. 12.35 TUr1' 
ziği (Pl.). 13 Memleket saat.: 
n. 1?jans ve meteoroloji habe 
13.lfJ - 14. Müzik (Dvorak'J.Jl 
yolonsel konsertosu - Pl.). 

19 Program. 19.05 Müzik (!JJ 
müziği - Pl.). 19.30 Türk ınUt: !tar 
luce saz faslı (Safiye Toka)~ 
tiral.iyle). 20.15 Konuşma. /~ 
Meıııleket saat ı.yarı, ajans'fl 
m .. teoroloji haberleri. 20.50 ıt 
mlir!ği: Okuyan Müzeyyen Seli 
ç:ıı:ınıar: Vecih~ Daryal, ce; 
K .... urı. Kemal Niyazi Seyh~Il ~ 
H ·ı, t yni peşrevi. 2 - Lem~ • S 
seylir. şarkı (Zaman olur kı.)]): 
lı:;ak \ •aran - Hüseyni şarkı ( , . }\ 
gın suların) . 4 - Sadettin 

1 
nak . Hüseyni şarkı (A~ı~ı1'6· 
r·önümü >. 5 - Ud taksıJ'.Ill· ~ 
Neı:ıc:t Halil • Karciğar şarkı ( l{ıtt 

:ı ı.ts; 
kınla yandım) . 7 - Lemi - P 

ğar şarkı ı Bir gölge ol). S --;
1 

ltıı.r - Göruyor musunuz, b.?nim talebem şimdi bıın:ı kumanda ediyor, 
diye bu emre itaat etmişti. 

Pilsudski Almnnlann, bir Leh ordusu kurup onlarla beraber Fran
sızlara karşı harbcdcceğiııc dair tcklıf ettikleri yemini redıledince, er· 
kô.nıharbiye reisi Sonskovski ile beraber, Magdcburg kalesine hapse. 
dildi. Smio;ly P.ıdz de azlolunmuştu. Fakat bu sefer gizli .bir Leh 
askeri teşkilatının (P. O. V. nin) başına geçli. 

d- ' h t ı· ·- kı (P' şısında harbi kazanacak yüksek 1 '"' me - '-arcıgar şar t 
me=iyctlcri ulduğu hakkında bir ın~ }~icra~ım gibı) · 9 - H~ J' ~ 
kanaat elde edememi§ler:iir. Yal- k~su <lkıde turnam). 10 J{ofı 

Lehlstanın istiklalini knzandrklnn sonra, Rusyaya karşı açılan 

nız İtalyanın Trabhısgarbı ve t•ıg: . 1 saz semaısı. 21.30 ' I~ 
Habeşistanı istilası, !talyanın Ak- rııa. 21.45 t:eşeli plaklar - Jı. 're 
denizde kat'i bir hakimiyet iya_ 5l) Müzik (Melodiler - Pl.l:, 

M .. ·k (IC '"k k t şef.' ~'o 
harbi l1cmcn hemen tamamiylc mareşal Smigly Ryclz idare etmiştir 

denebilir. Bununla beraber, bu askeri kumnnd:ın, vaktiyle gUzcl sa. 
nallar akademisinde okuduğunu unutmamıştır. Umumi hnrbdc alayı

nın başında, bir hücuma geçeceği zaman mu1rnrcbe meydanına uzak
tan şöyle bir bakmış ve: 

seti takip ettiğini göstermektedir . uzı uçu or es ra - . c~ 
ki, M usolininin son senelerde L cip Aşkın) : 1 - Paul Lın ft" 

Darılma (Fantezi). 2 -
talyan bahriyesini takviye yolun- J ,ehnr _ Göttergattc operetiıı1 da boş durmadığını da kabul et· pospuri. 3 _ Niemann _ Ş3f C 
mek lazımdır. İtalya. Akdeniı::le ton (Dans). 4 _ J. Strauss ". 

ı partiyi kaybettiği takdirde bu yal- nup çiçekleri. 5 _ Eduaı:ı ~ 
nız İtalyan müstemlekelerinin in. neke _Dans süitinden (blusl 

- Ne güzel manz:ıra! damiştlr. 
Londraya gitliği bir sırada da, yanındakilflri hs.yretf' dUşürcrck, 

hususiyeti haiz bir sokağın kar§ısına geçip, defterini çıkararak, kroki 
çizdiğini anlatırlar. 

ol• hilali neticesini vermiyecek, Uzak Paul Lincke . Olur, olur, b' 
Şarkta Japon filoları için öldürü. (Şen parça). 23 Son ajans h11• 

cü bir tecrübe mahiyetinde shr ltıri , ziraat, esham ve tall~: 

N<>. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

cü bir darbe olacaktır. kamb;vo - nuku: borsası (f'l) 

VAK 1 T 
23.:10 1rnz:k (Cazband - pı.l·' 
!°l5 ! 24 Yarınki program. 

22 Salı 939 

Ynzan \"c l'ürkçcye çevirenin adı 
Kallcr (\'ollcrdcn) Asım lh 
Olimııiynd oyunları Vihl:ın A~lr 

!>:ıyıra Rr, 
:.w8 Hı 
120 JO 

Hiç mübalağasız olarak yaptı· 

ğım bu tahminleri, Japon hüku • 
metini ellerin:le tutan gizli askeri 
ve bahri cemiyet erkanının göz ö-

nünde~ uza.k tut~adık!arınr .. ümit 12.30 Program. 12.35 TürJc ti ~ 
etmek ıst~rım. Çındekı ingılız t~- ziği: Yeni bestekarların yeni · 
baasına 'fena muafue1e etmek, Tı.. serlerindcn mürekkep proı;r' 
yen - Çin sokaklarında kadınlı, 13 Memleket sae.:. ayarı, aja111 

erkekli İngilizlerin elbiselerini a - ı.~cteoroloji haberleri. 13.15 •
1 

f\ılerıın~ Tcrras esrıırı (Galopin'ılcn) r.. V. 
Yusosl:ıvya seyahat notları Asım Us 
Şnrk ı:k~rırc~inılc ciıı:ıyct <Clırıstic'tkn) V. r.. 
Etrüsk \ 'nwsu ( Pro:spcr Mcirnıc'dcn) llayd:ır HH:ıt 

llcr nıcııılckclte birkııç ı,:üıı (:". l ulıtclif ınüellırlcrdcn) 

Alımcı Ekrem 

3111 
11:! 
3ti0 
li 1 

ıo 

10 
20 
20 

ramak belki eğlenceli şeylerdir. Müzik (Kan§tk program - pJ. l 

Fakat bu muameleler İngiliz 1 fl Program. 19.05 Müzik 1 

Son kors:ın ı Fon l.ükncrdc'den) Fellıi l\:ırclc~ 

l\afkas hlkure1cri (l{nı.lıek'lcn) Niyazi \tını el 
Son ı:ıııis:ılıp ıııulıarelıclt•ri { l\olliıı<> lt'n) Alııncl Ekrem 
Fııilıol k:ıiılrlrri :\'fiılıcl Alılı:ıs 

35:! 
:iifi 
t:!O 

40 

:!O 
ıo 

ıcı 

:w 
IU 

~fkarı umumiyesin;:ı Japonyaya ~:ı müziği_ Pi.) .. 19.30 TUrl< ft\ 
karşı haklı bir kin ve infial doğu- ııJi: F&.sı' hcy.!tİ 20.15 J{O~ 
rursa Japonya bu eğlenceye tasav ma. 20.30 Memleket saat il) ti 
vur ettiğinden daha ağır olarak ajam ve meteoroloji haberle 
ödeyecektir. '10.50 'fi.irk müziği (Ankara ~ 

• ... .: ' • ' ~· ' • "!;. • ' • 

ARI LAR ve ARICILIK Planş 60 
F : Abellıos (AplcuHuro ) 1: Th a D oe A: Ble n e 

A Ortaçatıda (Kuru nu vus t a d a ) arı besıemek 

tveı:lşUrmak > 
F: L"O ıevage des abollles 5auva g es a n mo
v e n age •: Thc •~oepı ng o Wild e ee• in The 
Mıddıe Aaes A: M ıtte ıal\.o rııcho Waldbıe
nenz.uchıc 

1. U \J, Pl~TEI\l,fmll\' I 

A L.\ S (kı•st'n) urıı·ı 

t. I': le l.'1.illeur laillant unc 
ruche ( dcecoupa:lt lı's 
rayons n micl) 

ı. i : lhe kccpcr of wlld bres 
(lhe bre-master, ıhc b<'C. 

kcC'p<'r) tnking the hon.!y 
(cutting Uıc honr>ycomh) 
from n hive in a forcst trce 

1. ,\ : der Zclcller CBcutnC'r), 
cine Beute zelclclııcl (llo_ 
nigwnbcn nusschnC'idend 

z. .'1:wı:-:1:\' To ,;;: sı 

( r:ıntnor;ı) 
2. F: l" snc du tnillcur de 

rı·c~, .. 
z. t : p .... r-ır for flıt> hon<'y_ 

C'"T" r!l 
::. .\: der Zci1rl..,::ıck 

-~ 

ll 

3. J\OY,\~ Ill('A(; J 

3. F: le coutcau a tnillcr la 
:"U• he 

:t i : Uıc bel' • kccpcr's knifc 
3. ,\ : dns Zridclmesser 

ı. A mcıxıx s,, uxcACa 
4 F· l'escarpolette /. du tail

kı.t de ruchc 
4. i : the bee_keepcr's swing

seal 
·1. ·' : dic ncutncrschnukcl 

!i. l\()V,\.!I\ (n~aç ~;;, cl~inc 

o~·ıılımı-, ho\ an ) 

5. F: in rurhe (la ruche dans 
.'.·'l'l un tronc ıl'arhr<') 

.ı , t : thc brchivr in the tr<'C 
!l. ,\ : cH" H"t•IC' <D"1Jmhr•ıtC', 

{lr>r r,İC'l!l'llSİOCk im Uau_ 
me) 

SS3 

•et· 
yosu küPH' ses ve saz he_> !JK 

ll.~0 Kor.uşma :'1.45 Neşclı P 
\ar - H. 21.50 Müzik (Bir oP'c 
rın o;ı.k'1imi - Halil Bedi 1°11~ 
ken). ~~ ~on ajans haberler\ 

raat, esham \'e tuhvilt, ka~·' 
yo - nukut borsası (Fiyat)· 2 , 

r.5• Müzik ICazband - Pl.). 23.:.> 
Yarınki program. l·~ _____ ,__/ ~tııı 

~(ı 

Basın bı rl ı ~ i n e aı9 

kaydı 

Basın birliği İstanbul Jl'l111t 
kası idare heyeti rcisliğindcıl· 

Basın birliği kanununu~}!~ 
ei maddesi mueibınce Birlı~li' 
kil eden azadan Istanbul ''1 ~ 
ti dahilinde bulunanların 11 , 

ğa müracaatları için kon:ıl1 ~ 
gazetelerle ilan edilmiş ola~9 t aylık müddet 31 P,ğustos 19.> 
ı ihinde nihayet bulmaktadı1°· 

111 
Kanunun ikinci maddesi ~ , 

bince aza yazılnıası mecbU~\,J 
lanlnr ilan edilen müddet 1~~ı# 
mtirn.caat etmemiş bulıınur tı<
bunlar meslekte çaJışmll~ı;fı 
menolunacnk. memnuiyet 1ı'11u 
'la hareketle çah,lan veya ç r.ş 
tıranlar hakkında 25 liraY~1cec) 
dar para cezasına hüknıed• t ~I 
tekcrıiiründc bu ceza ihi J<llrııl" 
nacaktır. Basın mensupla 

tekrar arzcderiz. 

~~~~~~~~~-~-ş~ 
ZA Y! - Hüviyet vnrn~arnl~cr 

kcrlik tezk<'r"mi zayi ettıın· o ' 
. ·rıil1 }: tini çıkarac:ı.ğımd"n eskısı 

mU olmadığını iliın cdrriın. 11\c• 
·ı 1 •· r 111 ı. ~ le kazao;ı \ l;ı;::ı .o .. 

!'>i nde Safir o~l ıı Rerrb 
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Devlet Denizyollan 
Umum Müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

H a r p t e ı_i_n_hi_sa_r_ıa_r_u_._M_u_·d_ü_r,_ıü_ğ_ü_nd_e_n..;;I 
ı - l\lütreclat lıstesi mucıbince (:!l) kalem laboratu\·ar mal.r.c-

21 Ağustostan 28 Ağustosa k-ad·a·r-=m·u-nt-esm,!'-
1 

hatlara kalkacak vapurlarm isimlerı, kalkış M • • d f • • mesi açık eksiltme usulile satın alına:akttr. . u a a a en l yı li:'a~:r. - Muhammen bedeli (503.70) lira muvakkat tem inatı (37.77J 

l! UUn ve saat.eri ve kalkacaklan rıhhm:ar 
aradc · 

ııız hattına - Salı 12 de (Aksu), Perşembe 12 de 
(Cumhuriyet) ve Pazar 16dn. (Karadeniz). Galata rıhtı

lıart nunda.n. 

III - E'ı:siltme l·IX·939 cuma günü saat 14,30 da Kabata5ta lc\'a 

t . d ' zım ve mübaaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. a a rr UZ U r IV - Listeler hergün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
• V - t tekİilerin eksiltme icin tayin edile~ gün ve s.1atte r~-=d~ 7.5 

111 hattına - Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de 
l~ir <Antalya), Sirkeci rıhtımından. 

s hattına - Salı 9.30 da (Seyyar), Perşembe ve Pa. 
'P at"da zar 9,30 da (Uğur). 'fophane rıhtımından. 
e "Ya hattrna - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8,45 de 
e' (Sus), Cumartesi ayrıca 13,30 da ve Pazar 20 de (Ma. 
nl rakaz). Salı ve Çarşamba postaları TolJhane rıhtımın-
• fı eal'ld dan, diğer postalar Galata nhtımından. 
) S 

11'nıa hattına - Pazartesi, Salı, Çarşan.ba ve Cuma 
ı; 8.15 de (Marakaz), Galata rıhtımından. Ayrıca Çar-

§anıba 20 de (Antalya) ve Cumartcsı 20 de (Bursa) 
1' 1'ophane rıhtımından. 
6 NOT: Salı postası lzmir Fuarı münilS(; betile ilaveten 

lo:at<ıbi yapılacaktır. 
ga hatt1na - Salt H> da (Mersin) ve Cuma 19 da (Sey

l11ır0 Yar). Tophane rıhtımından. 
z hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımın. 

ci dan. 
l/ı;Qlık 

hattına - Çarşamba 15 de (Bartın), Cuma:~esi 1G 
l~ı·r de (Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

' af' ' llfe,.
8

• ırat lıattrna - Pazar 11 de !Ege) Gu'sta rıhtımından 
ııı l~attrna - Sah 10 da (Tırhan), Cum~ 10 da (Kony)a 

"#o.,, Sırkeci nhtımından. • , .. v 
· apur seferleri hakkında her türlü ma1'4mat a~ağıda 

telefon numaraları yazılı Acentelerden öğrenilir. 
Galata Acenteliği - Galata rıhtımı Lim ... nlar Umum 

MUdiirlüğü binası .: ~ında ·12362 
Galata Acenteliği - Galata rıhtımı, M-'takh liman 

. Reisliği binası altmd- 40133 
Sırkeci Acenteliği- Sirkeci, Yolcu saloirn. 22740 

(6480) 

* * * 
·' )~t lt\A~cntalarımız tarafından görülmesi lazım !?elen yolcu ve 

.. ~ ttı ·1 
liıı, • ı e vapurlarımıza verilen eşyc.nın nakil, teslirr ve tetel-

aıd herha · b' ·· · · 

~
., r.gı ır murC?caat veya ıhtıl§f hakkın:!a yapılacak 

' tah · · ·· '-:'~a rırı muracaatların doğrudan doğruya alakadar acenta· 
.; ı.."".'ıı >'aprlması icapederken umum müdürlüğe yapılmaktadır. I ,~~l '<>nra bu gibi hususlara ait şifahi ve tahriri müracaatların, 

~~lata.da eski Merkez Rıhtım han, halen .T .iman hanı o· 

~~ııı u a~ındaki. (Telefon 42362~ Jı~ ac~qlal4ğf!ıı11V;· 0 vıınur
''llltı ğragı olan ıskeleJcrde dt- dogrudan_ doğruya mahalli acen 

' Yapılması lüzumu ilan olunur. (617 5) 

*** 
~b· ı~ir ilav~. Band~rma ~ur·at Hattına 
~ 1~ ~ad 1'1ıarı munasebetıle 15 :ıgustos tarihır.Jen 26 eylül ta. 
tet fla· ar lstanbuldan salı gilnleri 8.15 de Bandırma hattına 

'-'e .• • 
sur at postası kaldırılacaktır. (6238) 

Harp uzun sürerse, totaliter miHetler, 
öz vu:Har;nı müdafaa et1:1nk için değil, 
b!15 '.a m l!e11erin topraklarını istila içın 
öldü ı:er.nı aohyaca.tlar ve harpten 
sonuyacak.ardır. 

(Baş tarafı 7 ncide) 

hinde bulunmağa kafi değildir. ÇünkU harb silahları bu müddet içer
sinde o kadar tekiı.mtil etmiştir ki, yarım nsı,r evvelki bir delile daya
narak mUdnfaa sisteminin iOA.s ettiği ileri sürlilemez. İhtbnnl ki 
1870 harblncie Fransanın mağlubiyeti müdafaa sistemini kabulden L 
lerl gelmiştir. Fakat bugilnUn müdafaası 1870 in müdafaası mıdır? 

1870 silahları no 1914, ne de 1939 silahlarıdır. 

BugilnkU şerait da.bilinde yeni bir harbin Uk günlerinde Fransa 
ve lngiltercnin taarruzi bir harb sistemi takip etmPSi bir delilik olur. 
Ç-0k basit bir hcsab bunu ispat eder. Çünkü seferberlikte İngiltere ve 
I<'ronsa, Almnnyanın 120 fırkasına ve İtalya ile müştereken hareket 
ettikleri halde Jtalya ve Almanyanın 210 fırkasına kal'"§ı nncak 60.70 
fırka seferber edebilirler. Mcharcti de, liyakati de ne olursa olsun 
hiçbir kumnndnn bu kadar gayrirnilsait şerait altında harb ce>phesinin 
hiçbir noktasında harekat ıcrası iı;in 18zımgelen aded faikiyetini te
min cıicmcz. 1 / 3 nkpeti ancak hnyalen 3 /1 olarak gör.inebilir. Böy
le bir hesab içersinde taarruz harekeli yapmak bir felaket olur. Hat
ta Rusya. Lehistan ve Romanya dahi kuvvetlerini Fransa ve İngiltere 
ile beraber terazinin ayni gözüne koysalar, garbdakl Alman kuvvetle. 
rini bir l<'ransız ve Jngiliz taarruzuna müsait olacak mikdnra indirme. 
leri çok şüphelidir. 

Şimdi bir de Almanların şarktan taarruza karar vermeleri ihtima
lini dü§ilnelim \ 'e bu takdirde lngiltcre ve Fransan•n, şarktaki müttc· 
fikleri Uzerine olan Alman tazyikini azaltabilmek için neler :yapablle
ceklerini tetkik edelim. Bu takdırdc İngiltere ve Fransanm müttc. 
tikleri bu devletleri garb cephesinde derhal taarruza geçmek için sL 
yaseten tazyik edeceklerdir. İngilte t'C mil~terek emniyetini parça 
parça temin edebilmiştir. İşte bazı devletlere garanti vererek bir ta
raflı paktlarla başlamış ve ancak bu şekilde sağlam bir tabiye siste
mine erişebilmiştlr. İngiltere eskiden şartlar koşarak müşterek em
niyet sistemleri kurabiliyordu. Bugiln koşulan şartlan kabu! ederek 
müdafaa), düşUnUyor. 1ngiltorc §nr kta dahi kolay kolay bir taarruz 
harbine girl.~cmcz. Vakıa şark s:ı.hasında taarruz lngiltere ve Fransa 
için ~arbda taarruzdan daha kolaydır. Çünkü bura<!a cephenin uzun. 
luğu yüzünden Alman merdanesinin şümullü bir taarruz yapması ko. 
lay değildir. Cephe her noktada ayni kuvvetle müdafaa edilemez, ta
biye \'e sevkülceyş meharetleri bu cephe üzerinde işe yarar. Fakat bu 
cephede taarruz edebilecek bi.r ku\'veti İngiltere g:ırb cephesinden a
yırabilir ? . Halbuki harbın ilk gilnlerindc noksan kuvvetlerle yapıla -
cak herhangi bir taarruz büyük bir zayiatla tardedilebilir. 

güvenme paralarile birlikte mezkt1r komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(6385) 

V~KO"ir KDTA!BlE\#D 

Oün ve yarın tercüme külliyatı 
11 • 30 Kitaplık üçüncü serı 

Numan 
21 Hilıtümdar millet 
22 YenJ ilmi zihnJ.}'et 
23 , Mevcudu kalmadı 
24 Ottnün iktısacll işleri 

25 Cwnhuriyel 
26 Tercümeni• rolü 
27 Değişişler 

28 T aokon 

Karuş 

ôO 
75 

60 
50 

100 
75 
30 

29 Kapitalizm bu!muıı 50 
30 Slambo 125 

615 
Bu serinin fiatı 6.15 kuruştur. 

Hepsini alanlara % 20 L'lkonto 
yapılır. Kalan 4.92 kuruşun l.{)2 

kuruııu pecıin alınarak mUtebaki
sl ayda birer lira ödenmek Uzere 
Uc takllite bağlanır. 

hadde indirilirse arasıra sarsma tnarruzlan yapmak imkfın tahtına gi. 

rcr. 
Bu neticelere §U suretle vasıl olUnablllr: 
n) Asıl cephenin zayıf yerlerini miltemerkiz kuvvetll ateş allındn 

bırakarak muan·en noktalara iyice hazırlanmı§ mevzi! taarruzlar yap. 

mak. 
b) Dü13manın muvasala yollarına, mühlınmat merkezlerine mUtc

veccih sarsma taarruzları yapmak. (Bu taarruzlar §cdid topçu ate~k" 
ri ve tayyare bombardımanları ile yapılır.) 

c) Bahri kuvvetlerden istifade ederek dllşmanı tecrld etme!>. 
Dü§manın, kuvvetlerinin takviye edcmiyeceği noktalara Uıra.Q hareketi 
yapmak. 

d) DUşman toprakları içersinde umumt hayatı eektedar cdecclt 
denizden ve havadan rnilşterek hücumlarda bulunmak. 

Şu noktayı muhakkak olarak gözönünden uzak tutm•m•k gcrd -
lir. Müdafaa, dü§man memleketlerinin ruhi ve manevi kuvveU iı :::l . 

rinc tevcih edilmiş psikolojik bir taarruzdur. BugUnUn harbindP P"">
fesyonel orduların yerine bütun millet kalın olmuştur. Onun !çir. ?.: -
beden mllletler, uğrunda harbettlklerl gayelerin doğru n meJ!:-u oı

duğuna ~ani olmak isterler. 'Millet, muntazam ordu kadar disjpJinli 
olmadığından dahili teşevvUşlere da.ha kolay sUrüklenlr, bir milleti b,, 
taarruz harbine seve 'Seva scvketmek kolaydır. Fakat uzun ve ) ııı
rntıcı hir m'ucadelede manevi ülkillerin yardımı olmadan tutunabilme ]{ 
çok güçtUr. Harb .uzun devam ederse totaliter milletler, 8z yurdlan. 
nı i.~tila için öldUklerinl anlryacaklar ve harbdcn soğuyneaklardır. 

Halbuki harb sulh cephesinin taarruz hareketile ba§larsa o vakit bu 
milletler yurdlannı korumak için canla başla çarpl§acaklanhr. 

Bilhassa taarruz harbi yapan milletlere karşı müdafaa. harbi sis. 
temi tutmak düşman milletin iradesini znnfa uğrnhr. !htiınal ki harb 
sahasmda bazı yerlerde coğrafi vaziyet yilzünden "taarruz en iyi 
müdafaa" olabilir. Fakat heyeti umumiye itibariyle hnrl>de 11mUda-

Umumi bir müdafaa sistemi takip <>tmek sur~tile zayiat asgari faa en iyi taarruzdur.,, 

o,~ .. 
. lidar 

r,11lıli~· Sulh birinci huku~ 
~~ Gl1'detı: 

tetı· . 
'a •~ın 9-8-939 tarihli ve 

l Yılı u 
!h. ~iM_ • n shasındaki sat?ı~ 
"'l( .. ~ I]( 

i)·Q ınci açık arttırma 
~'il- 939 l .h. 
l'~"<l~cak . arı ıne bırakdacn 
~t ~~I ıken sehven 1i9 93P 

iıı 041 llltş olduğundan kevfr 
tıl1ııı~.retıe tashihen ilanı· ri· 

~~ 
\tıı. 't~ ~c 
<ı hıı aı flatı ~.30 k:ırıştur 
t .. ~•ııu1 ... anlara yUzde 20 l.skon 
'<t •• R 

~'il~ kııl'\ı aları 4.24 kuru.şun 
ı~~ ı,ı rı.~d'u Peşin almarak mlite-

rn a bl . Ur t rcr !ıra l>rlenmck 
• al1s1tl' liınğlanır. 
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kata ma] olurdu. n~m de bir 
şeye muvaffak claınıyarak: 

- Aman ne kadın 1 
- Bir romalı ! 
- Bir Yunan! 
- Ne olursa olsun, ister Ro-

malı ister Yunan! Saa~ üçte onıı 
buradan alıp Lüsine getirmek 
için hazır olmalısınız. Kendisi
ni elimin altında görmedikçe 
rahat o:lemem. 

- O halde ben bı-radan kı
mıldamam. 

- Ben tedarikat için gidiyo· 
rum. böyle söylenerek arabaya 
bin:li. Kendi kendine düşünüyor
du: 

- Evvela Lüsine, sonra da 
Merliye emir veririm. 

Vikont arabanın uzaklaşma
sını seyrederek r.1mldandı: 

- Ne ala .. Fransaya pek paha· 
lrya maloluyoruz. D:.ı.barriler için 
ne şeref! .. 

-36-

Kral Merliye avdet ederek 
adeti üzerine orada saray hal
kıyle birleşti. On dördüncü Lüi
clen da!la az teşrifata ehhemiyct 
veren on beşinci Lüi her yerde 
haberdar ?lmak istedi~i havatlis
leri dinlemek ve etrafındakilerin 
kendisine göstereceği gülümser 

RAI..SAMO 

yüzden son derece ze"lk duymak 
isteyen bir adamdı. 

Bundan evvelce anlattığımız 

gibi, madam dö Bcarnnın vaaı:H 

üzerine madam Dübarrinin oda
tına yerleştiğinden iki saat son
ra kral sarayın mavi salonunda 
oyun ile meşgul bulunuyordu. 

Lüinin sağ tarafında düşes Ayn 
ve sol tarafında prenses Keme
nc mevki almış bulunuyordu. 

Kral zihnen pek meşgul görü
nüyor.du. Bu meşguliyetin tesi
riyle az bir zamanda sekiz yüz 
lira kaybeti. Bu kaybettiği pa· 
radan dolayı canı sıkılarak ciddi 
işlere kendisinde bir meyl his· 
('.etti. 

Dördüncü Hanrinin ahfadın
dan olan Lüi <le tıpkı onun gi

bi daima kumar:la kazanmak 
jsterdi. 

Oyun masasından saat dokuz
da kalkıp bir pencerenin önüne 
giderek eskibaşvekilin oğlu mös 
yö Malerb ile konuşmağa baş
ladı. 

Diğer bir pencerenin önünde 
mösyö Şuvazöl ile konuşmakta 

olan mösyö Mopu kralın Malcrb 

ile mükalemesini uzaktan uzağa 
t etkik ediyor ve onlar:n bu 

hareketlerinden bir şeyler öğ

ı enmeğc uğra:ıyordu . 

JOZEF 

bugün olduğum giLi fakir kah
rını ... 

- Bu da zamoh:nca altı yüz 
hın frank eder. 

- Alayın teşkili masrafını iki 
yüz bin frank hesap edersek ki 
çoktur bile, yekün dört yüz bin 
frank eder. 

- Öyle olsun, bu da yapılır .. 
-- Ondan sonra kral hazret. 

le:-irıden benim Turendeki bağı. 
mm geri verilmesini istirham c· 
derim ... Kancl için kralın mü -
lıenıdisleri tarafından on bir sene 
C"lvel alınan dört dönüm gayet 
güzel bir yerdir .. 

- Size bedelini vermediler . , 
mı .. 

- Evet, fakat istimlak kanu

n•· -nucibince, ben bu araziye 
ve . .. i '..ieri bedelin iki mislini isti. 
yorum .• 

- Peki, ikinci defa olarak be. 
deli verilir, bu kada:- mı?. 

- Affedersiniz, fakat ben para 
ya aşık değilim? Fakat mister 
Flajeoya dokuz bin frak kadar 
borcum var. 

- Dokuz bin frank mı?. 

- Evet, bu param ı ödenmesi 
elzemdir. 1 

- Peki, bu dokuZ' bin frangı 

ben kendim veririm. Ümit ederim 
ki beni uyuşur buldunuz?. 

- O!.. Pek mii~.:r.1melsiniz 

madam. Fakat zanncdcrimki ben· 

BALSA~fO 289 

de size karşı hUsnil niyetimi ta· 
mamiylc isbat ettim. 

Kontes gülerek: 
- Bilseniz ayağınızın yandı

ğına şimdi ne kadar teessüf edi
yorum, dedi. 

- Ben teessüf etmiyorum. 
Çünkü bu kazaya rağmen size 
olan sevgim hizmetini:.de bulun
maktan beni menedemez.. San. 

• 
ki hiç bir şey olmamış gibi vazi-
femi yapacağım. 

- Şimdi hillasa edelim. 
- Biraz Hbır !>uyurunuz? 
- Bir şey mi unuttunuz? 
- Ehemmiyetsiz bir şey. 
- Söyleyiniz • 

- Kral hazretlerinin huzuruna 
çıkmağı ümit etmediğim için 
yanımda saraya gidecek elbisem 
yok. 

- Bunu evvelce d:.işündüm. 

Dün siz gidince elbiseniz sipa
riş olundu, yann hazırdır. 

- Elmasım da yok. 

Mösyö Boehmer ile mösyö Ba

sanj size vereceğim bir pusla 
üzerine yarın ikiyüz on bin frank 
lık elmas verirler. Ertesi günti 

ikiyüz bin frank muk<?bilinde 
sizden tekrar satın alırlar . Bu su 
retle tazminatınız rl<' verilmic:: 
olur. 

- Pe'( güzel ::nadarı. artık is
teyeceğim blr §CY kalmatı• 
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1111 .. • w · --·\ , .... ------------------ ·- -----,_...., 
Ankara caddesinde . 
Kiraltk kat 
ve odalar 

Ankara caddesinin en hakim 
noktasında, Orhanbcy hanında 
kat ve oda olarak kiralık yerler. 

AUındaki ilan bürosı•-1 mii 
((J• rtrıt. -------· 

• I~ i hi ı· e lbbo e n mücs,ir• ljl 

Tavsiye mektubudur 
\nıerlkan modası Uzcnnc 

talışır 

Yavuz Sezen 

Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan yeni kalkanlar için gıda: 

a ç • 
Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir. KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendir ir, çok kolay hazmolur. Çocukl_.. 

da ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olm az. 

Kanzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu - Kanzuk Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek Un 
Kanzuk Bezelya Unu-Kanzuk irmik Unu - Kanzuk. Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu. 

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depola riyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 

• 
:->nris kadın ve erkek terzil!l; 
l kadem ilerinden diplomalı 

113 Beyoğlu Parmakkapı 

Gayret apartımanı TUrk Fo· 
to cvl UstUnde .• anz s u l rı 

)rolog Or. Kemal Ozsan 
drar yollnrı, deri \ 'C frengi lı:ı• 

talıklnrı müteh:nsm 
riinclbaşı lstikliıl cad<lesl No. 
:so Bursa paznrı ü~tü Tel. "'1235 

Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak kullanılır, kat'iyyen bozulmaz ve kurtlanma: 

Umumi Depo: lNGILtZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - istnabul. İzmir Acentası: T ÜRK ECZA DEPOSU 

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

! Deniz Levazım satınalma komisyonu ılanları 1 
ı - Mevcut keşif ye şartname i mucibince muhammen bedeli 

,1782) Hra olan Deniz harp okulu ve lisesi jimnastikhanesinde yaptın 
\acak tamirat ve tadilatın 1·9-939 cuma günü saat 11 de Ka,ımpaşa
da Deniz levazım satmalma komisyonunda açık eksiltmesi yapılacak
tır. 

2 - Muvakkat teminat akçesi (133.65) liradır. 

3 - Mevcut keşif ve şartnamesi hergün i~ saati dahilinde mezklır 

komisyonda görülebilir. 
4 - l stckliler 2190 sayılı kanunun tarifatı dahilinde icap eden ,-e

saikle birlik1e belli gün ve saatte müracaat etmeleri. (6305) 

29U JOZEF 

- Teşekkür ederim. 
- Fzıkat oğlumun beratı? 

- Onu kral bizzat size teslim 
~oer. 

- Alaytn teşkil masrafları? 
- Beratta yazılacaktır. 
- 'famam, şimdi yalnız bağ 

meselesi kaldı. 
- Bu dört dönüme ne takdir 

ediyordunuz? 
- Dönümü altı bin frank, çün

kü g~et güzel arazi idi!. 
- Şimdi size on iki bin frank· 

lık bir havale veririm. Evvelce 
aldığınız on iki bin frank ile be· 
raber tamam yirmi dört bin 
frank eder. 

İhtiyar parmağıy]e göstererek: 
- iste hokka, kalem, dedi. 

- Şir:ıdi yazı takımını size 
vereceğim. 

- Bana mı? 
- Evet. 
- Ne için? 
- Size yaz.dıracağım, küçük 

mektubu krala yazmanız için bi
lirsiniz ya herşey karşılıklı ol
malı. 

- Pek doğru. 
- O halde lCıtfen yazınız. 
1htiyar mcı.c;ayı yanına çekerek 

kağıt ve kalemi hazırlayıp bek· 
lcdi. Madam Dübarri söyliyor
d u : 

Haşmetmc:apt . 
Sevgili dostunuz madam Dil· 

BAI.SA!\K 

barriye annelik vazifesini yap
mak hususundaki teklifimin 
kabul buyurulduğundan tlolayı 

hissettiğim sevinç ve iftihar ya
rın Versaya t;iderek huzurunuza 
kabul buyurulmaklığımı istirha:n 
için bana cesaret verdi. Ümit 
ederim ki büyük cedleriniz için 
pek çok kan dökmüş bir aileye 
mensup olan bir kadını kral 
hazretleri kabul buyuracak. 
Iar ve teveccuh ve llıtuf göste
receklerdir. 

Anastasi • öfemi Rudo)f 
Kontes Dö Bcarn 

ihtiyar iri iri yazılarla kağıdı 
doldurdu. Dikkat edilecek bir 
şey varsa o da asılzadelere mah
sus birçok imla yanlışlarının 

bulunması idi. 
Bu mektubu imza ettikten son

ra bir elinde tutarak öteki eliy
le yazı takımını madam Dübarri
ye verdi. 

Kontes ufak ve karışık bir ya
zı ile dokuz bin Flajeoya ve on 
iki bini bağ bedeline ait olmak 
üzere yirmi bir bin franklık bir 
havale !azdı. Sonra saray mü
cevhercisi Boehmcr ve şerikine 

hamil tezkere i-:<Jntcs Beanr 
Lüiz denilen elmas takımını 

teslim etmeği. bildirir bir mek
t up yazdı. Bu elmas takımı pren
ses Lüize ait iken fıkaralanna 

Devlet Dwniryolları ve . kım~nl~rJ ;· 
· işletme Umum idaresi ··ilanları ;.~ 

Zeytinburnunda veya buna :nuca,·ir herhangi bir istasyonda \'Cl 

gon içinde teslimi şartile 300 ton çımento beher tonu 15,5 lira muham 
men bedelle açık eksiltme usulile 5atm aıınacaktır. 

E n büyük sergilerde 18 d' 

Böyle Güzel 

Muhammen bedeli 23750 lira olan Karabük köprüs:ı 

3 - 10 - 1939 ~arşnmba günü saat 15 de kapalı zaıt usulü ile An 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Diş tabipleri diyor ki: 
.. Dişlerin ve ağzın sıhhati, sabah, ögle ve akşam her yerne1" 
te!1 sonra günde 3 defa dişled temizlemekle kabildir.,, 

Bu işe girmı~k isteyenlerin 1781,25 liralık muvakkat tcminn• 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif'lcrini aynı gün sanı 
14 de kadar kom:syo'tı rcisliğme vermeleri lazımdır. 

•ötcdcnberi yetiştirdiği talebel.,rlc tin alan ANKARA'dB 

DOGU BiÇKi DiKiŞ YURDU 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde:ı 

Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden da~ıtılacnktır. Talebe kayd ına baş lad ı . 

JOZEF 

vermek için satmış ve ismi öyle 
kalmıştı. Bu da bittikten sonra 
annelik ile kızlık kağıtlarım mü
badele ettiler. 

Konteı:; Dübarri: 
- Şimdi madam bana bir dost. 

luk gösteriniz, .dedi. 
- Memnuniyetle madam .. 
- Eğer benim evimde bulu-

nursanız eminim ki hususi dokto
rum sizi bir iki günde tedavi 
eder, oraya geliniz. 

- Madam siz lutfen gidiniz. 
Benim görülecek bazı işlerim 

var. 
- Beni red mi ediyorsunuz? 
- Bilakis kabul ediyorum, fa-

kat şimdi değil, i§te saat bir. 
üçe kadar müsaade ediniz. saat 
dörtte Lüsinde muhakkak bu-

lunurum. 

- Müsaade ederseniz saat 
dörtte kardeşim gelip sizi bura. 
lan alsın. 

- Çok güzel olur ma':lam. 
- Şimdi o zamana kadar iş-

lerinizi yoluna koymağa gayret 
ediniz. 

- Merak buyurmayınız hen 
as•lzadeyim, size söz verdim. 
öleccgimi bilmiş olsam bile ya· 
rın V crsayda size iftihar edecek 
hir validelik r,österirim. 

- Allahaısmarladı': sevgili 
anneciğim i 
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- Allahaısmarladık sevgili 
kızım! 

1 Ki kontes ayrıldılar, ihtiyar 
ayagı yastıklar üzerinde uzatıl· 
mı§ olduğu halde yatıyor, bir 
eliyle de kağıtları tutuyordu, 
ma:lam Dübarri geldiği vakitten 
dah:ı hafif. Fakat ihtiyara kar!iı 
daha kuvvetli olamadığından d .._ 
layı kalben biraz miitecssir ola
rak oıJadan çıktı. 

Salonun önünden geçerken 
orada iki şişe şarabı bitirmek 
üzere bulunan vikontu gördü. 

Jan kontesi göriince yerinden 
fırlayıp koştu. Hararetle sordu: 

- Ne oldu? 
- Mareşal Düsoks krala I"on· 

t(!ni muharebe meydanını göste
rerek, işte kral hazretleri bu man 
zaril bir muzafferiyetin ne kadar 
bahalı ve ne kadar yürek yırtıcı 
olduğunu size gösterir dedi. 

- Demek muzafferiz? 
- Evet, muzafferiz. Fakrt çok 

pahalıya malolan bir zaferle .. 
- Validelik elimiz•Je mi? 
- Evet. fakat bize hemen bir 

ı;ıilyona maloldu. 

Ne yapalım! İstcr'"cn al, ister· 
sen bırak. 

- Fakat pel: pahalı! 

- Orası öyle .. J: ı:e~ te llı,r!i 
davranmış elmasa idim bize iki 

Almanca dersi 
~ 

Seri ve asri HABER Mtt ~ 
ıe mutedil ücretle ders alıtl~ 

yenlerin "Almanca öğret te 

is 
·ıe 

mine mektupla gazetert11 

ra caatr. 

1 

Gazetemizi O 

Kağıdı ... 
·ııı~) 

İstanbul Basr- tstı 
·d(ltll 

Kooperatifi Şirket• 

alınmıştır. 

Or. iRFAN KAY~,ı 
P • Lat.N MOTEi-it\-'; 

T ürbe, Bozkurd Kıraa p 
si karşısında eski Klod 
sokak No. 8 . 10. ö gledetl 

ra 3 ten 7 ye kadar~ 

... 
~~~~~=;AKŞı ... .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 

!! 
:ı . . .. .. .. . . .. 

Oiş doktoru 
11 
i 

Pnznr<lan maada bergO ıl 
9 d:ın akşnm 18,30 zn kad9'eıl" 
tnlarını k:ıbul ve teda"1 )'d'~ 
z\dres: Glata Tünel rn;

9 
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Tersane caddesi bM111 ~ 
::a::• No. tı muayenchnııe 

" Çocuk Hekimi ld 
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Or. Ahmet Akkoyu~°' 
Tnkıılın • Talimhnnc patıı~cı , 

Pnznrd:ın maada her . ,oı~ 
:ı:ıl 15 ılPn ~oıı.rn. Trl~ 


