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eferberlik halinde bulunan 
vrUJJfP>©l b>UJJ~Ülf\1 HütDerülf\1 

<eVc§.lfP> verlfifil<e~ülf\1ü b>~kDüyoır 
Paris siyasi mahafilinin kanaatine göre 

Limitli olmakla beraber 
Vaziyet aşırı nikbinli-
ğe müsait değildir 

Fevkalade 
askeri 

tedbirler 
Ahnmasına her 
tarafta devam 

edıliyor 
Paris, 31 - Almanyanm talep _ 

!eri yUzUnden hasıl olan vaziyet 
eskisi gibi devam etmektedir, MU • 
b1m bir değf§Utlik yoktur. Siyasi 
mahafilin kanaatine göre, vaziyet a Paris Tıalkt iki gün evvel stı?li için kiliselcrtle aua e1m1ş.tir. Burada ki· 
§trı nikbinliğe mUsait olmıyacak de- liselerden birinin önünde biriken kalabalık göriUüyor 
recede vahtm olmakta berdevam -
dır. Bunun en büyük ve büyUk dev 
!etlerin de vaziyeti aynı şekilde gör 
dUklerinin delili bu devletlerce alı _ 
nan ihtiyati tedbirlerin fevkalade 
mahiyette oluşudur. 

Bununla beraber sulhU kurtar • 
mak yolunda billlin limitler de he
nüz tamamiyle mahvofmuş değildir. 
İngiltere ile Almanya arasında me-

Deuamı 4 üncüde 

Alman milli müdafaa 
meclisi kuruldu 

Meclisin reisi Mareşal Göring, ikinci 
reis ise Hitlerin muavinidır 

Yen i Roma n ları . 
iC 

Miki yaz 
tatilinde 

Yazan: CAHlT UÇUK 
Jlk tefrikalan bugün 7 \ 'C 8 
inri ·nyfalardıı okuyunuz. 



\/~KIT: lENiSABAH : 
Asım Ua, "Hitler sulhtan kor· Hüs~yin Cahit Yalçın, muhte. 

;;:uyor mu?.,. başlıklı yazısında mel blr harpte İtalyanın Alman -
s ulh isto:'liği muhakkak olan Hit. ıanın peşinden sürüklcnmiyerek 
krin Almanyada harp hali bırak- :,it:ırafhğını muhafaza edeceği yo
nadığı gün Nasyonal s~syı;.lizmin lunual:i şayialara ltalyanın son 
de kalmıyacağmı söylemekte ve z ünlcrdeki halihareketi ihtimal 
demektedir ki: verdirir gibi görünüyorsa da 

"Avrupacla uz:un ve devamlı bir bitaraflığını muhafaza etmenin 
sulh olursa bu rejimin hemen iml:anı bulunmadığ ı nı. şayet bi. 
';.Jütün meltanizmaları birdenbire ~araflığını muhafaza etmek isti. 
duracaktır. Harp silahları yap- yorsa önce Arnavutluğu tahliye et 
mak isin işleyen fabrikalar kapı- mesi, BalkanJ:ırdan elini çekme~i. 
!arını kapamak mecburiyetinde icap edeceğini, aksi takdirde de
kalacaklardır. Taraf taraf işsiz mokrasi devletlerinin İtalyanın 

orduları L,e;~:lana çıkacaktır. Sov. ~itaraflığmı kolay kolay kabul e. 
) et Rusya ile nktettiği ademi te. demiyeceklerini kaydetmektedir. 
cavüz -muahedesi ile idealini kay-
beden nasyonal sosyalizrd:ı bu TAN : 

defa maddi istinat noktaları ~a M. Zekeriya: "Mihver poli· 
sarsılacaktır. Memlekette bır tikası tasfiye cdilece~tir.,, başlıklı 
sulh buhranı çıkacaktır. yazısında 1ngilterede Deyli Sckeç 
Bu sulh buhranı, Nasyonal Sosya- gazetenin Almanya ve İtalya ara· 
lizm için bir tehlike olabilir. İ§te sında şimdiden anlaşmazlıklar baş 
harp istemi yen Hitlerin sulh.a do~ ladığını İtalyanın; ı _ Danzig 
ru tereddütlü adımlarla gıtmesı işinden dolayı harbe sürüklenmek 
bundandır.,. istcmcıdiğini, 2 - Almanyanın 

CUMHURİYET: 
Macaristanı işgal etmesini isteme-
ciiğini, kaydettiğini bildirdikt~n 

Yunuı Nadi, Milletler Cemiye. b ·k· kt .. · d d sonra u ı ı no a uz:erın e ur. 
tinin muattal bir halde bulunm'JŞ makta İtalyayı korkutan sebepleri 
olmasından dolayı duyduğu tees- · h t kt d' 

ıza e me e ır .. 
sürü kaydettikten sonra bu cemi-
yetten bir çok fayldalar beklene· 
bilirken başaramamasının sebe. 
bini Avrupalılara bunu kabul et. 
tirdiği ve kcndist imza ettiği hal
de Amerikanın hariç kalmncında 

b:ılmakta ve dlinyada ıulh iste· 
ye:ılerin çokluğuna bakarak ·ıü

cuda getirilecek yeni teıckkülden 
faydalar umıılabileceğini bilhaHa 

Netice: 

''I - Mihver galip gelirse, 
Almanya, italyaya muzır olacak. 
tır. 

II - Mihver mağlUp olursa 
Mihverin bir uzvu olduğu için !. 
talya da büyük fclliketlere maruz 
kalncktır. • 

hayatlan tehlikede otan kUçUk Bunun için şimdiden bu kötü 
milletlerin b8ylc bir teıckküle hesabı taıfiyc etmek gerektir. 
dört elle ıımlmaları Uizım gelece. Zaruretler böylece mihveri tas· 
ğini söylemektedir. !iyeye götürecektir.,, demektcl.iiir. 

lstanbuldaki 
ecnebiler 

Fransızlar suriyede 
askerlik yapacaklar 

r lstanbul ve lzmirde 
Flarmonik orkestralar 

.teşkil. .. edilecek ..... 

30 ağ:ıstos zafer ı·e tayyare bayramı diin yurdun lıtr tarafında bii
yiik merasim ve tezalıiiratla kutlanmıştır. l'ttkarıki resimler şehrimizde 

Rayışbankın 
bir mümessili 

geldi 
Ticaret müzakereleri için 

An:.araya gidece < 

Almanyanın Rayi§bank mü
messili Dr. Braun, bu sabahki 
semplon ekspresiyle şehrimize 

gelmi§tir. 
Sirkeci iıtasyonunda Cumhuri• 

yet Merkez Bankaşı namına iki 
memur tarafından karşılanan Dr. 
Braun, bu ak§am A nkaraya gide. 
rek Türkiye hükumetiyle temas. 
larda bulunacağını bir muharrirl
ze söylcmiıtir. Kendiıinin, yeni 
yapılacak (Türk • Alman) ticaret 
anla~ması müzakerelerine iıtirak 

edeceği anla§ılmı§tır. 

Dr. Braun Rayişbanlcın matbu 
kıymetli evrak müldürüdür ve At
man maliyesinde bUyUk bir mevki 
sahibidir. 

Bu itibarla seyahatine ehem. 
miyct veriliyor. 

wııl Seferberlik·' · 
şayiaları asılsızdır 

Son zamanlarda siyasi hadisele
rin gergin bir şc~dl alına51 üzerine 
luı.lkırr.ı ı: arasında bazı asılsız rh·a-

·~Mı~ 
Yurtta 30 ağustos 
bayramı nasıl 
kutlu/andı ? 

~ \SA • ' ı , • , . , , ;, .. , : ....... .ı, . ~ r , • 'l", .,.!'t'.t,," '\ ~ , " , .c "'• .. • P.' ... •~ 

Sa hte 
~·a· ı.. &r 

'ICl\a 

hıçbir 
para 1 a r l:ıııecte 

Alc\ adar.ara dık .<atl 
1

~~ 
dıvranm ıları b11dirıl~ ~1i"f 

Ankııra, 30 (A.A.) - 30 A dıı ayrı ayr ı Mareşali ıiyııretlı 

ğustoı Zafer bayramının ony •. ebrlkte bu lunmuşıaı:u ır. 
dinel yıldönUmU bugün bUtuı 
memlekette bUyUk zaferi yara Jum:upınardakl meraS.m 

Son zamanlarda 25,50 ,·e ııtl n ~e!e 
ru~luk gümUş paraların sa!ttt! t,t 1~ 
tesadüf edilm ğe başlandığı ~ıi 
rilıne!•tedir. Alii?mdarlar bu f1ıJ(l a 
·ıkı takibata gırı,mi5lcrd1"· 
tara~tnn banka ,.c diğer p3ra 1, 
'e uğ:-a.an müec·e -~le:-e d: nıılu 
verilmiş ve dikkatli davrı>rııP' 
bildirilm'~tir . 

tan Ebedi Şef AtatUrke ve :~.uı;; Afyon, :>O (A A.) - Bu sene 
Şef tnönUnc \'e kahraman ordtı. Dumlupına r meru:imi her yıl ol. 
ya karşı en içten minnet ,.e ay. luğu gibi yük el< bir eevgl tezı. 
gı ve heyecan içinde mcrarı lnı '~ '.ıUrUno vesile oldu. Parti genyön ·-

0 n ba 
kutlanmaktadır. kurul i.iyesinden n. Rahmi J.-'l- Bak ır zehi nle:J~~l 

Ankarada ğın bulunduğu \Cklı.ıeuer ve vn~. 1 vn 
yetıcrden gelen heyUerle Anka. Beşiı< taşta yedi k Ş 1

.toP 
BUylık zaferin yıldönUmU ra ve letanbut yüksek tahsil Z9l1İr endi . • ?ı~ln 

Anknrada her yıl olduğu glhl ı · · bUtü ·ııt ti ..ı .·"'it ~ene:; crının n vı ;ı.ye er par. Dün Deşikta .:ta lıir z~t.ırı· "• a 
bUytik törenle kutlanmıştır. S•ı. ti, halkevi mümessilleri ve ci • " 
at Sck ... d .. Gcnelk Ula B c:ı· i1ı\Jisesi olma~tcr. ,,. 1 "' 

1.. .. ur Y n,.. .o.. var kazalardan gönderilen heve+ 1• 1 l'd , . . ;le ,ı ' "1 ıç 
nı •rareşal F""''zı· Çnkm"k nıa · · d · · • · ... ı ıra ı e po. ta c:ı · . .. e~ın l '/~ ~l ... n • erın e ı&tır .. kıylc :rn :' ~usto; • t.J:I" t '-et 

k 1 d bl bl 1 ı Ut 1 mara.:a oturar, Fatm'.:l. ı • ' \,ı ,
1 am arın n r r n m eo.u ı: Za!cr Bayramı e~ cc:!:un tc:a . r " ~ ır 

askeri ,.e mUlki erkanın tebrl. hilratla kutlandı. Ha>•rünni$11, Şilkriyc. Ncyrıı cd. • t 
kcı.tını kabul etmlş ve saat d~. mrıl v<ı :'\evzat isimlerinde ) 

1 

Sabah saat 6,30 ve 7.1~ te Af. şi kalay~ız kaptan '-'~nek ~1) 
kuz otuzcla hipodromda bUtil::ı yondan kalkan i::i trenle mera • J ~ 
Ankara halkının önünde de as. · zehirlenmişler Ye hastaneye 

sım mahalline g~lindi. 
keri merasim yapılmıştır. ~arn saat 11 de lstiklfil Marşı' rılmı§lardır. 

Ankara, 30 (A . .A,) " -~ Zafer ile törene ha•J:ındı .Em..1en f"zla Attan dUşare't \~ara!an~ 
b il G l U 4 CA 13 ' 'k ' 1 • ' ,, . .,1(.;o 

Bayramı mUnase et c ene . çelenk !bidenin bütün etrafını ~şı taş vapur 131\ e.e .. ı "."'~: 
kurmay Başkanı Mareşal Fevzi kaplamıştı. Bac:ta Afyon valisi 17 numarada oturan 1\1"":1 ~ 
Çakmak buı;Un öğle Uzeri Relel Ahmet Durmu; E\Tendllek tara. dün saat 16,30 da alla '\ ıl ııı 
cumhur lamet tnönUnll ılyan:t. fından minnet ve tazimlerle ko- derken karşıdan ge!cn bir k• iL 
le ordunun tebrtk ve tazimle "lulan n.eisicutr.hurumuz : :mi dan h:ır,·an ürkmü, ve ata'Jıl' ~ 
rlni nrzetml ş \'e Milli ~er t·~ Şefimizin çelenklerini takiben koşmağa bac;l amıştır. Atın ô . 
şckklir H bilınulrnhc le orduyu l\Iillet M: c!'si , Başvekalet, Par~· durmağa imkfın bulamıyan- ıe.ı: 

Fransız konsolosluğu, Fransada 
sınıfları &ilah altına çağrılmış olan 
şehrimizdeki Fransızları Şark or. 
dusu hizmetine girmek üzere 
derhal Suriyeye harekete davet et· 
miştir. • yeUer dola5mağa ba:.lamı~tır. Hatta tebrik ey leıniş leı·dir. -rene! merkezi, \'Cka!ctlcr, vi::1yet. Ali yere düı:;müs \'ii Cudunurı rıt 

k ·ı ı u r •- s d ı · r ı · ~ · ~ t•• >'' Baş\'c ı ,r. nt: '" ay n::ı 'er namma mümessilleri tnrafm. ı ver crm..ıen a •ı r 'J re ... İngiliz konsolosluğu tebaa-
sını davet ederek seferberliğe ta
bi efradın vaziyetlerini tesbit et. 
miştir. 

Holanda konsolosluğu da şeh. 

rimiı:deki llolandaki erkekleri 
tesbit etmektedir. Amerika tebaıısı 
şehrimizi terkediyor. Alman baş

konsolosluğu Anadolunun muhte
lif yerlerinde bulunan Almanlan 
lstanbula ldavet etmiştir. . 

Japonya 
Müstakil siyaset 

takip edecek 
Tokyo 31-Nazırlar meclisi toplan 

tısından sonra başvekil ve hariciye 
nazın general Abe beyanatta bulu
narak, Japonyanın müstakil bir si
yaset takip edeceğini, dünyanın te
rakki i için Japonyanın vaziyetine 
karşı dostae bir anlayışla hareket 
eden devletlerle işbirliği yapacağını, 
böyle hareket etmiyenlere karşı da 
çok sıkı bir harekete geçeceğini söy· 
!emiştir. Bundan sonra Çin rnesele-

Yaz tatilini geçirmek üzere An· 
karadan ~rimize gelen Riyaseti· 
cumhur orksetra şefi Dr. Emst Pra
etorius bir rnuharririmize şunlan 
söylemi5tir: 

- Dört senelik calı .. ma neticesin
de Türk orkestrası mükemmel bir 
hale gelmiş ve birçok elemanlar ye· 
ti~tirilıni§tir. Hiyaseticumhur flftr
monik orkestrası Avrupadakilerden 
farksızd1r. 

l stanbul ve lzrnirde de böyle bi· 
rcr orkestra teşkil edilecektir. Bu 
hususta ~' !ı.kadarlarla temasta bu· 
lunacağım.,. 

Dr. Praetorius, siyasi yaziyeti bil 
yük bir dikkatle takip etmektedir. 
Bu mevzu üterinde konuşulurken 

- Harp çıkacağını zannetmiyo· 
rum.,. demiştir. 

Edebe mugayir harekette 
bulunan b.ri. .. 

ini şanlı bir surette halledecekleri· 
ni . enternasyonal vaziyet karşıc:ın· 

da cia yeni milli organizasyonu tak 
viyc ederek silahlanmalannr inki
"'1f ettireceklerini ilave etmistir. Dün köprünün Haliç iskelesinde 

adaba mugayir hareketlerde bulu· 

------------ nan bir adam cürmümeşhut halinde 
"Yaşamak kudretinde lıiçbir ek-

. ıklik ve gerilik kabul ctmiycn Türk 
ızilleti, clf)eltc uçmak yorışında da 
iistte bulunanlardan biri olmağa uğ· 
ra~maktan jtri kalmıyacaktır ... 

i smet lNO:Nü 

yakalanmıştır. 

Mehmet isminde olan bu adam 
bu hareketleri Meliha İ5JT1İnde bir 
kadına karşı yapmıştır. Melihanın 

şikayeti üzerine yakalanan Mehmet 
Sultanahmet birinci sulh ceza mah· 

wımınıw_,_ ___________ kemesine teslim edilmiştir. 

arada pek ileriye gidilerek bir 
ııtferberlik ilbından bahsedenler 
bile olmustur. llü!<Ometimizin, si
yaıi \·aziyetleri lüzumu derecesine 
kadar hassasiyetle takip etmekte ol 
duğunu ve icap edecek tedbirleri a
lacağını burada kaydetmeğe lüzum 
dahi yok-tur. 

Ancak d~n kendilerile temas etti· 
ğimiz resmi makamlar katiyen böy· 
le bir şeyin varit olmadığını eöyle
mişler ve bütün bu gibi §3yialan 
tekzip etmişlerdir. Diğer taraftan 
bu rivayetlerin, her iki senede ka
nunen yapılması icap eden talimler 
için bir sınıfın memleketin bir tel\ 
mmtakasında tecrübe mahiyetinde 
askere ça~nlmasmdan ileri geldiği 
de zannedilmekt.«lir. 

bugün öğleden e\'\'el Ucnelkuı·. :!nn çelenkler konulmugıtur. nar~k Be}•oğ:u ha ;,ta:ıe.,in: ~ 
may b\nasın~ a t.ıarcşe.l l<'evı.I rılmı~tır. 
çakmağı zıy:ırctıc enmhuriy.·: Antakyada 30 Ağus :os 
HUkômetl namınn ıarer bnyra. Af'.takya. :30 ıHueu<ıfJ - An-
ınını tebrik E'tnı!ştlr . t kya otuz a~ı·stosu. rev:;ı- 1ade 

lcrn \·cıtillerı Heyeti ~ı.alc:w rner:ı~im!e kut!amr~tır. 

Sanat okullarına sitajyer 
öğretmen almacc k 

Mezun talebeye atelye açmak ve alet almak 
iç ı n Maarif Vekaletınce yardım ed.Jecek 

--~- ' 

{adın ve sarhoş.~ 
yüzünden ... 
Anı<arada biri 

öldüruldü ~ 
Ankara . 8U tHueust) ,..J 1 

gece sab hn karşı Altıı:ıdli 
halleslııdc b!r chıayt;t ı~1e:r~ 
tir. Çubuk kazııeınıo ?M ~dı 
oğlnu l<öfUnlien aaıclc ;. "' 

~,~ 

oğlu ŞUkrU, Çaukırınıu ., l:i~ 
özl\ no.blyestne bağlı Sıı~~,_1ı 

Maarif vekaleti sanat okullanna den çöp~U Mustafa oğlU 
önümüzdeki ders yılı ba~mdan iti- öldiirmüştUr. 
baren yeni bir hız vermek üıere tel· Fon p a penin Va l<ıı şoylc otmu,tur: ~ 

Bir milyon liralık yol kiklcr yapmaid.adır. Sanat okulu Katil ş ilk r il • mcıktııl !( 
j nşaatı öğretmen ihtiyacını karşılamak üze· 1Sta0bU1 da k İ Hasan , nrkadaşları Mchtll r' 

re ücretle stajyer öğretmen alınacak diğer Hnsan toplnnnrıı\.,~ 
1 milyon 50 bin lira sarfile vü· t St j ·· :ıı. 1 • • b. t Al 1 tk ıçnıe,_·e bncıııı:nışlnrdır. r6 

cuda getirilecek yolların bugün be· !r. a yer 0~retmcn er ıçın ı r a· m an ar a n u . u ., ,.ıı 
ıed . d .h l . l kt B lımatneme hazırlanmıştır. Bu ta· rında birkaç da kadın r 

ıyc e ı a csı yapı aca · ır. u 1. t ~ . cı · k d Al k Bi d .... '--et , il d b'lh _ ı::: · k . ıma nameye gore şım l)'C 3 ar manvamn ma sadl r mU det ı;or.ra ~eu.• .. 1 
1)1 

)O ar arasın a ı as::.a vır ecı, t . 1 . 1 .. ~ t enle ı ,,u· Hasnnln birlikte ka6' 1, 
Beyoglu ve stanbul .~.~ntakalannda bir imtihan ge;irdiktcn sonra a ıl n8.8 i' 01 1 Ş alıp kendi evine götUroıeltıe 

~ 1 s a1yer o araK ~a tşan obre m rl ? .,,, 
bozuk ol~n h~n butun }'ollar ":ar: öğretmen kadro una dahil olacaklnrı ıniştlr. Duna katH şuJ<rU ılıırd 
dır. Emınönu meydanının tanzımı dır. 1 Ankaraya harel\etinden ewel yaz &er ıınsnn mani 0ıoıuŞ Kıı< 
ve asfalt yapılması da bu am~:ı- Her ders yılı sonunda !\laarif ve· bayramı münasebetile Alrn:ın kolo· Bu yUıdeu aralarında 11ı:ıı 
dır. krueti stajyer öğretm::nler imtiha- nisini kabul eden ı\lm1nya büylik Gıkmış, buna rnsınen rJe e ,~ 

--o- nına tabi tutnrak asıl kaa:iro~·a ge- elçi 1 \'On Papen, söyiediği bir nu· kadınları alıp kendi c•:IP 

Şehr e bira SeVktyatİ çirecektir. lmtihanlar ameli, tahriri tukta: •.UrmUştUr. JJ"ı6 
·rah· 1 k "Almanya i;in bahis mevzuu ŞUkrU bu hale rena. u ,r 

arttırıldı ve şı ı o aca ·tır. şr 

Şehirde ve civarında bira buhranı 
kalmamış gibidir. Inhisarlar idare" 
si devlet Demiryollarile uyu)tuktan 
sonra hergün Ankaradan şehrimize 
yedi \'agon bira gelme i temin edil· 
mi~tir. Bundan b:ı)ka idare birala· 
rın şehrin her tarafına kısa bir za
manda tevzi edilme i için teşkilat 

rapmaktadır. 

.>han şey, oır şeh rin \·eyahut b k.zmış, tabnncasını al t\r ..,cd 
lmtihana ginnek için iki buçuk mıntakaoın ınukııdderrıtını h: kıılarından ı;itmlş, Me11~1;t yıl stajyerlik yapmak şarttır. letmek değildir. Sulh ve rı- ~vinln etrııfınJa dolll~~ıi ~ 
Bundan b;ı~a v~kA.let mezun ta· fan ıçin .ıt: tttrlhi garpli \'a.dft çöpçU Huıı.n dıoan çt1' ıı• ~ Jı 

!ebeye atölye açmak ve alet almak ;;!nl görmek Uzere Avrurıa kıta Gözü dönmüş olan şuıc.rU ı• 
bakımından kendilerine yardımda 3ıoın ortasında, kendini mUdri1 ısanla kavgaya tutuşJlltlı:ı~'c: ' l;ı..~h 
bulu:ıacaktır. kın-vetll bir Almanyanm, R:' bıı.ncasını çekerek ntefli ~ ~ 
Yardım ücreti bilahare İli vaıiye· ı' tınıya dlinya inıparatorluğunw oıdiirmUştUr. 

1
pf llıı 

. ~ curn • ti düzeltildikten sonra kendis1n..ıen \·aı ı başında, ya~amak bakı.ıu Katil yakalanmı~. 
tal-ı sil ed:t~ktir. halı otuıı otmadliın~ t!\yindlr... f tinır etml~tiı·. 



Ha be 

ta daic~ 

Yağmur 
-\flA1-I1·AN , w } ~ • BERt yagmur 

ı.. agıyor. Bu karanlık rutu· 
"'l\a • , 

l:içbi:nsana bir köşeye büzül· 
§ey yapmadan, hattfı 

en -\eti . oyle. ~yuşup kalmak 
lıoı... }or. Bılıyorum ki soğuk 

•lJad ~ 
iıeı , ıgım zaman ağzım:lan 

"r ı 
!lef z •. o da belki son çektiğim 
ç keııınden kalma, hafif bir 

tıt~ l}'or. Fakat üşüyonım, 
n .. Yorum. Bir ocak başı, 
~aı olsa er ... 
il e~:ıe "küçük, muttarid, 

ların :ırbeJer,, Ali Ekrem'in 
};ı:; 1 da hatırlıyorum: "Yağ· 

""l>1}'or · · · () • tıtrıyerek, haif-ü na· 
\.. ll~tııekte terı:ı\'ide kutevrat1 

"ller • · 1 • '411 b en e şaır er, yağ· 
~ta a1h:settıkleri zaman. ahe tC' 

t ı tat' w 'h .. O ıı y:- 1nır.ı tercı et· 
nlar ı'r '. .. 

t lop~ :rın saMı, ortaya gu· 
~ •ak kokusu yayan bahar 
l!aJcı°dan başka yağmur yok. 

ar1 t . 
. ~ . asnr eden . manzume 
ır.. :n, okudu..'llsa bıle belTcn· "'J. , ~ 
z.;ın oiacak, hatırımda kal-

~ 
1
• ten şairler kara da, layık 

• ırıe . 
~ti . rı yazamamışlar.Cenap 
~· llın "Elhan-ı Şita,,sını bir 

· !:anki tiyatroda vagw an 
' I~· • 

hın ıce dikkaat edilse eczane 
~an. Yapıldı~'l b_elli ol~cak.' . 

a-;,.. ebJYatı • Cedıdc aırlen-
"'lU ~ 

· ~a· ru da, kan da bana sahi· 
~.~rııur, sahici tir kar hissi· 
~}r. Etrafa hakiki bir se-

gı( ed b" w ki w ~ıı. ' c ıyatın soı,,ru · ugu· 
~. ·ıOr· • 
Jlt • laze t-- a!c kokusu de· 
~~nt= koku~u getiriyor. 
:: <!~Yağıyor. Bit.miyecek gi· 
ti,}! • ~hiç, hiç hava açmıya· 
t~agıyor. Bilmem sızin için 

""lı et d.ir? Ha, l ı;ıkken bunun 
t '°ııt ll'ııyeceğini. btlki bir iki 
.ıııı. fa bo~·:ıu,erecegı~·nı düc;ü· ' ak • bi at Yağmur bac;layınca t k • 
a ~r 0rku sarar. güzel havala-

ba.'~c imkan kalmamış san 
~ ~ aı-un. Halbuki ya[,rmuru 
bir e vamuş... 1\Ianzarı:ıyı 

~ ~ Perde arkısmda görmek· 
~r.ık''k ~uyulur, anhyam:.ıdım. 
~ t gurıcmeleri. şim5ekler a· 
~lıt<!~r~ğı kamçılar gibi yağan 
'it, b· ~ır azamet, bir haşmet 

, ~~ 1ki dak~ka · büyük ku,·· 
'<la, : 1 1nda duyduğumuz hay

tıı, ç1111Ser~cdilebilir: fakat çise· 
~a~tıı ılerın işkencelerini· andı· 

Y bihSo~r na ıl sevilebilir? Zevk· 
~1.ı unınaz ya!. .. 
tı~ııı: Yağıyor. Saatlerce odam· 
~ ~tnak, kitaplarımı da ka-
~~ ~et iz, duşüncesiz, uyu· 

t"t 1~teğini duyacar,rım. Bir 
"Un'" t bi um de rutubeti kapıp 
~ r hale gelecek. Zaten daha 

t ~t\ tadı bozuldu, cigaramı ne 
~ ~ıı ~k sarsam iyi çekilmiyor; 
~tibi ?ı>ardığım tutün parça· 
~l}·orıne }'apışıyor, çirkin bir 

y' bir ur: 'I'ütünde de, ill3anlar 
~11/\J~ukluk arzusu var. 

, ~,.,;;~ ln anın içine işliycn, 
'' '' 1 lı\le · . l\."t, . n kıran rutubet... Bu· 

1 sevilebilir ki? 

Nurullah AT AÇ 

aum A#W 
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Masal dünyası 
Şair Ercüment Behzadln 

yeni kitallı 

1 YUMURTASINA 

Alma~· Rus paktı ltatyayı l 
fefüe uğratmıştır ! 

Yazan: M. DAL~llÇ 

Değerli şair Ercüment JJclzzal 
evvelce "Kaos,, ve "S.O.S.,, isimleri 
altında neşrettiği kilaplarrnda gü
zel ı·e orijinal şiir/erile kendini be· 
ğcndirmiş ı·c sevdirmiş blr arkada
şımızdır. Sanatkar, uzuıı miiddct
tenbcri hazır;ad.Jı iiçii11cu eserini 
pek yakında Türk cdcbiyalma ı.•crc· 
cektir. Ercii11wıdin "~fasal dünya· 
sı,, aJmı verdiği bu yeni kitabı da, 
şairi bcğcncu ve cscrlcri11i arayan 
okuyucularım tatmin cd:-cck değer· 
dedir. 

~ 

AL~IAX\'.\ ilo İn~·ıtcre nra-.ında notalar te:ıti cdilt.liı;>i tıu 
:.ıralarda b\ilün ~1ünyanın tllkl•ati bu 'ahim ve ~lılll•cli 

maı;a ı;enHnıi) bulunduğ~ j!;in A nupanın birılcrıbirc fc\1'alade· 
drf;i~ıuis olan politik \'e !>lT..1tt•jil.; durumunu ha?,il,i ~url'ttc \'ı<' ı;o. 
ğııkk:ınlılılda tnlılil etmeye \.neyıl:m bıılunnm:ıdı!;ı ,\nuıı:ı ~:ı:t.ıCtc. 
lcrindcld ~a~l.ın 'c karmak~\ ı;:ık miitalaalardan aııl:ı)ılı~·oı-. Pil -
hal.ika Day Jliller, kt'mline .llmh-.u-. :.ıldırım ...,btt-mile akdt'ttlf; 

1 

DO G R U 1 1 1 

vazan: VASFi .RIZA ZOBU 
3 - C-) 

Şipka dağının üz~rinde, 
tahtaravalli oynar gibi ! ... 

Edirnede gözüml! açtığım zaman jumdaıı, gecelemek jçin en müna
şakır şakır yağmurun yağdığ'ını sib yer olarak orayı seçtim .. ErtE'. 
göriince Ccnabı!ıakka hamdüsena si gün, o güzel "Şipka,. dağ nı güz 
lr..ı ettim: "Ya Edirne.re gelırken ve gönill rahatlığıyla geçcrım diy1! 
bu yağmur yağsaydı, tarla içinden jilşünmüştüm ... 
geçtiğim yumuşak toprağın çamu. Kazanlığın1 Bulgar \ 'C Türk halkı 
r!l döndilğü bir ı.amanda ben ne samimi insanlardır. Misafire ikrnm 
halt ederdim!,, Otomobille çamura etmesini bilirler... Türk şoför:.i, 

batmanın acısını ben geçen sene berberi, kunduracısı, kuma~çısı, 

şark seyahatindr!, ne demek oldu- hepsi etrafımızı sardılar. Rize bü_ 
;unu öğrenmiştim. Uzun Amerika yiik yardımlarda bulundular. 
yolculuğtlnun dana ilk merhalcsin- Bulgnristanda döviz işi gnyct eı_ 
de bu ne uğursuz bir tali eseri o. kıdır. Halk, hUkiım~tin bu hur.usta
lurdu ?... ki emrine hnrfiyycn riayet eder ... 

Derhal hnzırlanıp yola koyulduk. Her memlekette olan ''Kara borsa,, 
Edimenin hudud gümrüğüne, e'·- dedikleri ytiz karası muamele bu

velki sene olduğu gibi. bu sene de rada kolaylıkla bulunmaz ... Eliniz_ 
iyi bir şef göndermişler... Bizi bü. de ingiliz lirasını bankadan başka 
ylik bir nezaketle karşıladı. Sürat- hiçbir yerde bozduramazsınız. Ne 
le kayıtlarımızı yaptı \'C selamet halktan, ne esnaftan, ne de otelci_ 
temenni edip bi:t.i yola koydu.. den hiçbir kimseye satamzsınız. üç 

Bul,;ar gümrüğünde de, e\·velkl gün iki gece kaidığım Bulgaristan. 
seneye nazaran, hilAfı mutad, iyi da merakla "kara borsa., aradım 

muamele ettiler... Vakıa memur- bulamadım ... I\:ime teklif ct•imse, 
Jar oldukça suratsız şeylerdi ama bana, bankaya gitmemi la\'siye et
aldırmadık ... Onlarla da vedalaştık. tiler ... 
Öğle yemeğini ..:iarmnnlıktn yemek Otelciye dedim ki: 
üzere sUralle iler!iyoruz... "- Sen al bu Türk parasını, o-

''Harmnnhk,, .. Eski Türk şehri... tel hesabına say. Yarın bankaya gi. 
Öğle paydosu için evlerine giden eter, Bulgar parasına tah\'il ett!ı1r_ 
çarşaflı tütUn amele.si kadınları, sin!.,, Aklr almadı.. Telefor.la §u. 
etrafımızı aldılar •.. Onlarla sarmaş raya buraya sordu. Bana cevabı red 
dolaş olduk ..• Bızi yemek yeyince_ \•erdi .. 
ye kadar bekled;Jer ... Sonra getirip 
hepimizi arabamıza yerleşt!rdiler .•. 
İki sıralı bir yığın kadın ara::ıından, 
muzaffer bir kumandan gibi bağrı.. 
şa, çağrı§a ayrıldık .. O gece ''Ka
zanlık"' da kalacaktık ... 

Yapanlnr bilirlcı a, otomobil 
yolculuğunun en zevkli tarafı, kısa 
kısa yol almak, her güzel memle
kette, her imrenilen otelde kal
maktır. Bunun aksi büyük bir yor. 
gunluk olur. Hele benim gibi tek 
şoförlü bir otomobil yolculuğu o. 
lursa... nu düşünceyle !stan'Juldan 
uımanmdan çok evvel çıktık .. Gön. 
lUmüzün istediği yerde durup ge
ceyi geçireceğiz .•. Hem Ilulgaris
tandn alabildi~rine gitmek de pek 
hayırlı yolculuk değildir .. Oteli gU. 
zcl, otomobil tamirhnncsi dılz~Un 

yerleri bilip hedi!f ittihaz etm0 k lü. 
zım ..• · 'Kazanlık"' ın yeni yaplan 
"Balkan oteli" le lastik k'\;;ı.akçı. 

sına geçen scferd<'n aşina cldu-

"' t" ... • 

Danzig mi? 
•_J arıı oldu, harp olacak! •• 

Bankalar sabahın saat sekizin
den, akşam saat on sekize kadar 
açıktır... Ben, Kazaznlığa geldiğim 
zaman banka herhalde açıktı.. A
ma, ne yalan söyliyeyim, biraz kar. 
la otelciye bozdururum Umidilc 
müracaat etmemiştim .• Fakat işin 

ehemmiyetini, Bulgar halkının dev. 
let nizamatına riayetini anlayınca 
paçalamn tutuştu ... Saat on sekizi 
geçmişti. Halbuki yann erkenden 
yola çıkacaktım. Yanımda da bir 
santim Bulgar parası yoktu .• Otel, 
lokanta, garaj borcumu neyle öder_ 
nim. Ertesi günü bankanın açılma
sını beklemek, bPni yolumdan alı

koyar, akşama Blikreşe geç gir. 
mC"k mccburiyetindn kalırdım! .. 

Bu derdimi an:atır anlatmaz na.. 
zik Bulgar memurları, mil:i bıın

kayı bizim için r.çtılar.. Büyllk bir 
kasanın m!ihürlcrini söktüler. İçin

den bir deste anahtar çıkartıp aşa
ğıya, kasa dairesine indiler. Ora_ 

' .Almnn - r.uı; ademi tN·a\ ii1. ı:- ı.tını ııarl:ık bir nıu\affakıyPt ,::ibi 
SÖ!oıtermi~ e mu\affak olmu5 'c \bu nıu\';1ffakıyc1in .ynrattıi;ı :ı;:; -

• Jmılı~a dayanarak mutalt•lıat no\ ıları 'rrnıİ) <.' ha.,lamı-,lır. \"akıa 

Alın:ın • Rus ımktının Alnıanyn i •:n "i)·a-.i lıir munıffaluyet oldu. . . 
ğu muhakkaktır. l<"akat bu ınu\'uf,b \ı)·t•t l'ırf Almanya, daha tlo~-

' ru"u lıizr.at nay Ilitler içindir. 
Zira eğer So\.)'ct ı:u .... ya dıı -.ulh \cr.plıt':.ine iltihak etnıi., ol-.:ıy

dı1 ınilı,·cr dc\lctlcri kolunu !.:ın:ulııı\ kınııhlatnı:ısın:ı lıilku\"\'C \ 'C 

ht'tllhi olarak imkan olnıırucak ı,:ıhir \ ir lrnn et in mc.111.:ıınc.,i ö-
' nünde lıal:i C'ğmiye \'C binarnalc) it X:ıli ~ n \ c fa~iJ'Jn rcjinılcri ılcv_ 

rllme~c mahkfım olacaklardı, ' 
So,şct Ru-.ya ortadan çıl,ıırılnı:ık .,, rctile Xıviznı bıı tchli. 

l<eyl bertaraf ctnıiyc mu\·arrak olm115 bu· ınm:ıkladır. '" ' 
Alnıanyunın bir A \ 'nıııa l•ara h:ırlıindc So\'yct Rı!!oıya gibi bir • 

fmndin rk-.ilnıe-.iylt.• daha a,·antajlı lıir du r,um lrn1.andı;';ı da mu· 
' hal..li.aktır. 

Fnl<at bu mu\'affakıyctin ııarlaklığı kar;:. ~ ·nıla lrnnıa~an göz
lerin diğl'r taraftaki muazzam yıkıntıları , e in:\ıaııcri görmesi "e
rdi tir. Xitckim dünya bu mu\'affakılclin ilk ıt.ruri nc-tice:.i ola_ 
rak mllncrin ;Jnpon~·ayı kaybetti~inl derhal ~ör.'tı li5tiir. 

Jaııonyanın ba) ılıı ise kalılr bir drniz haldnı'\:ctini :.ulh rcp. 
he 1 tarafına ı;cc;iri\'t~rınl) bulunın:ıktaclır. 

Ahnnny:ı <"ı.:ı..-.cıı bir deniz harbine hazırl:.ınınn ~ığı \'e hazır
lanmasına \akıt n' imkan olınaılığı iı;in ulh rı•pltc!>i\in tkni1.dekl 
kahir u. .. tünlüğii üzerinde fa7.la durmnsında bir mar\, göremez
di. llalbuki ,\lmanyanın yalnı1. kemli \'a1iyctlni kurtr\mıayı her 
ı;cyllen üı.tün görme.si gibi tabii bir hareketle ~'tlpl\·crtlj\\i bu son 
hamle, hakikatte, inüttcflkl olan İtalyayı tlahi harbe glımek ka
biliyetinden tecricl t'lnıi~ bulunmaktadır. 

Şu iki parçayı rastgele scçtık: 

NUHUN GEMıSı 
Şu 1:.raf ilin surunu, 
Gflesem korkmadan ... 
Sesim ulaşsa 
;\1enfise, Babile ... 
Ve mumyalar dirilip 
Yeniden ba~lasa hayatlarına .. 
Kara e·irler bağlasalar, 
Firavunlarını ehramlanll(i ... 
Ve arslan suratlı 
Koç ba5h bdınla:r atılsa Nile, . 
Yerme bakirelerin ... 
Ve yüzdürscm Nuhun gemisini 
Gelin etekli , allı pullu balıklar dolu, 
Kav(Jnozum:la ! .. 

KENDi ŞEHRİMDE 
Kendi şehrimdeyim, kendi §ehrimde 
Şu kambur çmar, 
Şu sakız ağacı, fırlamı~ duvardan, 
Beni götüren Baldıranlı sokak .. 
Irnya bulutu: yüzen adalar, 
Damlamış yıldızlardan ... 
Şu Fener · şu Dil, 
Şu tırtıllı sahil ki, 
Evler yıkanır sularında. 
Ve sayıklar uykJsunda ya,·rularmı, 
Semtimin ihtiy:ır kbp:.-ği, Karaba5!. Zira. İngiltere bir Jaı>on ~ailesi bulunmadıkça biitün\ depiz 

kunetlerini ~t'rbest~e kullnnma.-.ı inıkanmı C'Jdc cimi5 huhı.ııuyor. 

llu suretle ı.ulh ceı>h~i drnlz lmncileri, tanıamlylo bir ~elen İL 2 o o Ton 1 u k uç 
memleketi olan italyaya. .kımıldamak imkanı bırakınıya.calc bi de· 

rC'('C kahir \"C ezici bir Jıaklmiyet alını~tır. m· oto•• r kayı ' 
Y:ıni, hakiı.atte, italya ı:>U anda .. tratt'jlk olarak bilkun·e d6- P • 

nizılen ••ahir ınılh Ct'phesl donanma kU\\' C'tlcrİ)'IC, karadan }'rnnl Karadeniz de fırtına 
!la - ,\rnanıtlulc nazara nlınnıamak o;urctile _ Türkly<', Yunnnista~ 
\'C halla Romanya onJularlle abluka. altında bulunmaktaılır. ~ hüküm sürüyor 

Sulh cephe inin tl<'nil. hiklmiyetl AlmanyB için belki büyük• Knradcnizdc şiddetli bir fırtı 
bir kı)·nıeti ha.iz ohnıyabillr, _Fakat İtalya iı;ln lıa~·at ye memat. ~ na .. h?küm sUrmcktecllr . • K .. u~ · . 
mesele 1 olduğu ~üphesiztllr. Çünkü İtalya her sr:.·dcn enci bir ! deniz Ycsaiti sefer yapamamak. 
deniz m('m)ck<'tldir. ~a, lıUyUkler de ancak teehhür. 1 

. -
Dlınclan dolayıdır ki, Bay Jlltlerln Almanya için kazandığı ııon 1 J~U'le yollarnıa' devam eluickte. 

siya.si 'c a..skt.ri mu\'aCCakıyct, 1talya lc;ln litr klaket olmus, bn l dit,;ler. 
nwınlekcll harlı kabul c<kmcz bir haltl<' frlcc uğratmak surctilc, ; Dün İstanbul liman reisliğine 
J:ıııonyaclan "Onra ikiııri bir inhilal tcııhil etmiştir. Bo c;nb('plc ~ yaph:an bir ınllrncnattn. Uc g·!Jn 
ı.iiphc olunamaz ı.ı hu nıcınlckct hundan ııonra hnrıılc de~rJI, an. E en·el Snmsu ııclnn hareket eden 
cak Alnıaııyanm kC'nıli durumuna dayanarak kn1.ıınnrağı politik i Yuna~andıralı 200 tonluk üç mu· 
nıunırfakı)·c-tlenlrn Jıi.,,.,c bı.-klcme~<' m:ılıkiım hulnnmııkt:ıılır. i törden ir haber alınmadığı bildi -. . 

• ·-··-··········----···················--··································••••••••••• .. • • :rilmiştir. 

C:an da parn nlıp geldiler ve bizim 
terk liralarını bozdular... Buna 
"Türk misafirperverliği,, derler •• 
:Nl' yazık ki: Balgarlardaki neza.. 
kft, bizim büyük fChir halkında gö. 
rünmcz olmuııtur... Anadolu ka::a
b1larında da bu Türk terbiyesi, 
lcı piyesi bozulmıyan şahıslarda 

kalmıştır .. Daha 'doğrusu bu milli 
karakteri n ,·amf.a b•ılmak kabil .. 
Biraz ckuyuıı kr·ı dine mevki edi
nm kötü Lıır ~;en kliğe doğru gidi_ 

yor! .. Hcm.r. ~ilah ıslah etsin ... 
Knıı.nlığın C:ı r: izden yüksekliği 

' nu hu~sta tahkikat yapılmak -
üç )JZ elli :nelredir. Şipka dağı_ tadır. Linl:t :l!ıı ıa sorulmu,r·•r 
nın .:n yüksek !;'eı;it noktası da bin 
iki yüz elli :ne;tı cdir. Arasındaki 

yüksekliğin !arkı t ... m dokuz yUz 
metre tutaı . .Kuzanlıktan kalk:ı.rsı. 
nız .. Bir rwa ;;~~ersiniz .. Sonra Şip
kanın .rtcğirc vardınız mı, işte o 
vnkit "Balkan,, !arın en heybetli 
dağı başlar. O andan itibaren tam 

( Dcııamı 5 incide) 

lzmir müstahkem mevki 
kumandanlığı 

lzmir 30 (A.A.); - Korgeneralli
ğe terfi dolayısilc vazifesinden afrı
lan müstahkem mevki kumandam 
Hasim Aktoğunun yerine tayin olu· 
nan tuğgeneral Mahmut Bcrkoz 
dün şehrimize gelmiş ve Yali,' bele· 

(':•; Vasfi Rıza Zobımım birinci diye reisini makamlarında ziyaret 
rıc ikinci yazıları 26, 29 ağuslos /a-' 'eylemiştir. 

ı~--------------------------rilıli sayı/arımızdadır. -
Tapu ve kadastroda 

Bakırköyünün suyu çık . yor!.. . 
yenı tayinler 

-ıl, Diye lnı;anlar hop oturup hoıı kal 
kı:.orlar, Şehir tiyatrosunun açığı ..• B nlmkö~·ünc •nı temini için (,'ırıu<"ı 

tnyırmda ~·a111lan sondajlar milsbct 
net ite nrmis, açılan bu arteziyt'n ku~ ula. 
rın<la bol su çıkmı5. 

Tapu ,.e kadastroda yeni tayin· 
Jer yapılmı~tır. Trabzon grup mü
düriyetine Talat, Diyarbakıra Nec· 
meddin, Dursaya O.lal A~ah, An
karaya Lutfi Can, ~n·am Talat 
grup müdür1üklerine tayin edilmi~
lerdir. 

- Ay!.. Almanya sulh teklifini kabul 
etmedi! .. \'ay! .. Jngiltere Almanya~·ıı nota 
'crıll ! 

l>iyc mütrmadiy<'n bütün dUn)·a yerinde 
hoııl:ıyıı• zııılayıp duruyor. 

l\omll\ bir ahbabımız bu uzlycti hii)"lt'
rc tns' ir cttlldrn sonra :ı;akalmı !111\'azladı: 

- insanları biiyle hoplatııı zıp!atan 

Ş<'y Danzl~ mcscl~sl diyorlar! !\"asıl olur, 
:ıklım crml:ror! dt'dl Sakın bu: 

Dansin~ olm:ısın? ! 

Once öbürlerini düzelt ! 

G ımzf;~tN İstanbul için sa~·fiy<> ) 'a -

pılmasına karar nrilmlş, bu mal< _ 
salla buracla modem tesisat yapılıyor. 

Demek: ' 

İsfanbuhın diğer 

ke:ıildi h:ı? ! .• 
sayflyclcrlntlt'n ünılt 

Ş ElllR Tiyatrosu bu sene açığını im .. 

ı>atınak için tc>krar kı.:nc.ıli - opNet 
J.:ı,,,mını açmaya karar ,·cmıiş. G<'!.">n sc -
zon açığı ·fO bin lira tutu)·ormu~. nclcıll_ 

ye \'rm1i_. 

Dunu hnbt'r '<>ren ~nzell• ıliyor. ki: 

- ~chir Tl)·atrosu halktan. ra~bct ~iir

ın~inc rağmen bir tiirlü mn..c;arifatını t('_ 
mln . etleml'mektl'ıllr, Oc~en sent'kl hasılat 
J6 bin lira olmu-.tur. Bu "en(' komedi - oııc

rct J.:ısmı açılarnk.,a~"l'ıra l!;enlş teşkilat ,·e 
~·en ilikler \'C A nupnılıtn getirllerf'k tnııı. 
!ar hasılatı sa)'t•sintlc hu seneki 'aridatın 
100 bin lirayı tera,·üz <'dttrği km·, ·etl<' 
tahmin olunmaktatlır! 

ll<'r sene dalma 40 - 50 bin lira a~ık ''"
rrn Şehir Tiyatro.,unun bu st'ne ha sa~«~

tlr uridatı 100,000 llra~·ı gc~ccC'kf 

Dcsenizr., komedi kısmı başlamış! .. 

J<'akat hu suların dt'\'aınlı oluıı olmadığı 

hillnemi)·or. Bunun için ıialıa dcrinlen• son_ 
daj )·apmak la:r.ınıgrllyomıu~. 

l!:>.lbııki bu kadar derin sondajlar lçin 
bcl<'dl~·c •ular lılart•!clndc makine yok. Is· 
mnrlannıı5 ... 

Pı·ki ama, t~rrübeye hact't ~·ok: O ka_ 
dar ılt'rinc sonılaj yaııılırı.:ı niha)·et <•lhctte 
hol su bulunur. Xedcn mi? 

(ünkii sontl:ıj ielti nilıayrt ılün)·:ının ii
hür tarafında her halde hol suyu halıınılu
ğuna ~üı>he olmıyan Am<'rilmclan çıkar!.. 

- l\lecnıınanc bir o;ey! .• 

I>iyecck.,iniz. 

J-:lı, k11&um, Bakırkiiyiinc de böyle "IU a.
raıurL. 

Miın. 

Yeniden ba~lanacak olan Hatay 
kadastro müdü.lüğüı:c terfian h· 
taanbul kadaı;tro müdürü Faik \'C 

Faikden inhilfıl e:len kad--tro ınii· 

dürliiklerine fen amiri Vehbi, Eski· 
~ehir tapu sicil muhafızlığına Af· 
yondan Ali Hıza, Afyona Antalya· 
dan Sabri. İzmir kadastro müdü"'
lüğüna fen amiri Refik Halid, lzmir 
grup müdürlüğüne Osman tayin e· 
dilmi~lerdir. 

"Tiirk rocuğu, 
ll er işte olduğıt gibi, haı•anlıl:la 

da, e11 yiiksck diizcydc, gökle, sem 
btkliytn yerini, az zamanda, doldw 
racaksuı.,, 1935 . 

K.ATA'rÜHK 



80.N O A Ki KA Peşteden ileriye 
tren gidemiyor I

Almanyadct mtıli Falirlere_ 
müdafa cemiyetı e&kJ IMr 

Lehistan noktai nazarını 
izah ediyor 

(Baştarafı 1 ıncıde) Paraerıifk • . §Ü"PIMtiı', 
malsaı, bita mili, aslte=f. Ustu· ıey. Fatat birisinden 

Osloda toplanar. beynelmilel par. LA•a MabJeeileri dl ~ ı1lafi *'-~lei I>• saya' t~· mcll, bir çoiatı iSift' 
lamcntolar birliği konferansında Fransa ile müzakerelerde buhı • !ayarak bunların bfrliKte çalısma. ı l!lüylik IAbne artiMi 
memleketimizi lemail etmiş olan nan Liibnan maliyecilc.rınden mü • nı temin etmekten ibarettir. Aynı bardt ve ..&tiyle bunuıı 
mebuslanmıııdaa Fazıl Ahmet Ay • rckkep bir he~\;t bugun ek8preale mahfillerde bu karatnarJt?nit'ı he • .>U.laıu~; Para iste111ek 
kaç bu sabahki Semplon cksprcsifu ~ehrbnUıe gelDllljtir. ihtimale laıarşi alınlll~ hlt ihliJ<M iil, paraya ihtiyacı olan Va§ington, 31 (A.A.) - Polonya sefiri hükumetinin bir teo. 

liğini tevdi etmiştir. Bu tebliğde §Öyle dcnilmektd:lir: 
ı - Polonyanın müdafaa tedbirleri alması zaruridir. 

11ehrimlze gelmiştir. Heyeti teşkıl eden Lilbnaal: Ha. tedbiri olduğ· ila\·~ c:lilm~kteJır. lt arkadallarına kolayJ.dr. 
Bu mebusumuzun dönilşü esna - lil Matul ve .M~cl Trad vaziyetin l\feclis şu zevattan mürekKeptır: için. 

2 - Danzig hadiselerirr.1en, Alman yanın taleplerinden ve 
Slovakyada alınan tedbirlerden sonra Pole>nyanın tehdit altınlda 
bulunduğu aşiktlrdır. 

sındır çok heyecanlı bir hiidisl' ol · ka~t]~UI U~e:ıııc buraya geld~kl~ - ~ Reis (;ermg~ ikiAci reis Rud~lf j Amerikalı Odın. me 
· muŞtur. rhri, brrkaç gün kalarak nhvalın ını.. He , "propaganda. nazın m~clıs· den Elsie de! Volfe b 

3 - Polonya sulh istemektedir ve Hariciye Nazırı Beck tara. 
fından yapılan teklifler .dairesinde müzakereye hazırdır. 

Fazıl Ahmet Aykaç Almanyadan ki.şafını hekliyeceklcrini , şimdilik te tia<:yonal . so yali ,t parti<:ini temi anlat
1
yor: 

ğ~tiği sırada bindiği tren "Polonya sakin olan vaziyet tamnmiyle ıtü - · ı t kl r 
~ı eme · ec ır.,. ''Bir glin Satalh Be~ Hududunda geri çevrilmiştir. Al - zeldiği tnkdirdC" tekrar Parise gl • \d: 1-~rJck, Fuıık, ~itti,. Ram- . d .. .. b" 

1 
• 

Bir Japon askeri heyeti ltalyada 
manyadan henüz ayrılmamış olan dcceklerini bir muhartirimi%c söy .. vın e gozume ır •ey 
200 kadar tnlebemız ve Berlin se • !emişlerdir. men:. köşede bir .kase vardı. O 
faret mUstcşarımız Rıfkı da bu Osmanlı Bankası umumi müdürü 'çenlcr etraflarına şöyle 
trende bulunuyorlardı. M. Garcm de ayn:' trcnlcı gelmie .. , d 

1 
t yt-rlar, etrafta kimse b Napoli, 31 (A.A.) - General Teranchi ile Amiral Asuminin 

riyasetinde on iki kadar cksper4den mürekkep bir Japon askeri hey. 
eti dün gece Napoliy~ gelmiştir. Heyet, bir kaç gün burada kaldık· 
tan sonra Ramaya gidecektir. 

Yolculara, Almanya - Polon~·a 1 tir. . Fransa a tran er ğını görünce ellerini d 
hududunun kapanması dolııyısıle ı l sviçrede bulunan muhtelıf mem· Hden bir şey alıyorlar •• 
seyahatlerine devam cdcmiyecek - lcket!lerden iltica etmiş Yahudiler · f BaşldTofı l i"'ide) ne atıyorlardr. 
Jeri bildirilmiştir. den bir kIBmı Filistine gitmek frze • tm te:rciaan yapildlğJrlı bUdinnek • Bu Myetin gelecelinin bir müddet evvel haber verildiği 

söylenmektedir. 

Rayştagın toplanmasına lüzum görülrttiyor 
Bedin, aı (A.A.) - Salahiyettar mahfillerde Reiehstag'ın iç. 

timaa daveti derpiı edilmediği ve esasen şimdilik buna lözum da 
görülmediği söylenmektedir. 

Yugoslav parasının vaziyeti 
Betgrad, 31 (A.A.) - Gazeteler, eylül 1938 'buhranının ve ge· 

çen marttaki hadiselerin bıraktığı tesirlerin aksine olarak, Yugos
lav para piyasasının Avrupanın timdiki beynelmilel vaziyetinden 
ml.itee11ir olmadığını kaydetmektedirler. 

Harp çıkarsa Kanada ne yapacak ? 
Ottova, 31 (A.A.) - Bazı mahfillerde Kanadanın harp zuhurunda 

lngilterenin y~nmda' yer alacağına dair hilkfunetin kati beyanatta 
bulunması talep edilmektedir. 

Baş' ekil Mackensie King bu hu susta demiştir ki: 
''Kanadanın vaziyeti sarih oldufu kanaatindeyiz. Ve bu hususta 

beranatta bulunınağı lüzumsuz görüyoruz.,, ' 
Alman konsolosu, Maekensie Kinge sulh mesajının alındığına 

fair Hitlerin tifaht tebliğini bildirmiıtir. 
Polonya konsolosu da ayni mesaja Moscieki tarafından verilen ceva

>ı tevdi etmlıtir. Mesajda Polonya cumhurreisi ihtilatın sulhan halli 
.akkındaki arzuyu takdirde kar§ıladığmı bildirmektedir. 

Bufgaristan iki sınıfı daha askere çağrrdı 
Sofya, 31 (A.A.) - Nazırlar meclisi, bütün memlekette hiWına 

mir veriline.eye kadar bütün urnumt toplantıları menetmiştir. 
Diğer taraftan ordu erkanı harbiyesi, 20 günlük bir talim devresi 

..,.eçirmek üzere yeniden iki sınıf ihtiyatları silah altına davet etmiş ol
Juğunu bildirmektedir. 

ihraç Malları vapur 
bekliyor 

Almanlar, bunların Viynnadır.n re bura~a gelmişlerdir. tedir. ~endife~ lduderini.Jt yoku 

Avtupa trenine binerek gitmeleri • Konvansiyoneıle gelenf~r ve cş~a t11~lan için kaDmı.i bir 
ne müsaade etmişlerdir. Bugünkü Avrupa Kon-çan:siyoae>. mecburiy~t yoktu.r. 

Bunun üzerine Fazıl ~hmet ve tretıi dort saate yakm ıgecikm.! ık <Muhtfr8f manlelletlnft ...... 
talcberer1miz Viyanaya g1t'ıhişler - ancak saat onbiri on g~;e gele!Jıl· 38kcrl 1fıdWdenı ınüte&la ltderln 
dir. mi~tir. ~~ sayf.-.la4ır.) 

Ji"azı1 Ahmet ve talebeden bc3i Budapeştedc tcda~ i altında bulu 
bagıın gelen trenle yohına devam nan M'dın mebu-::.u Nazmi Topçu· 
etmi§, cl.'Iğer talebeler enetinde si - oğlu ve Kocaeli m~bu:ıu St.ircrrıı 
Saıf bir İe!JseJ)aSSe Olmadığından ile son \'<l.,:yet yiızi.ınden Almanya 
ekspres yolunda btr daha çevril - daki tahsillerin; yarıda bırakan 30 
mekt~rt korkarak Yagostavyaya geç kadar talebi bu ttenle memleketi· 
mi§lertllr. Oradan A tina yotiyle ı.. 

mize dönmüşlerdir. 
tanbula d6nmeği tercih etınişlttdir. Hudutların kapalı olması yüzün-

Maamatlh Fatıl Ahmetle birlikte 
den konvansiyonel de ekspres gibi gelen be"3 Türk talebesi yolda hiç 

bir gUÇltiğe u~~latdrr. An _ yalnız cenup hattından geçerek 
lst.nbulla J\ vrupa arasında mu va· cak çok acele yola çrk:tıldamıdan 

btttıtn. eualarmı Alntarıyada bmlk- salayı temin edebilmiştir. 
Talebelerimiz, her an harp çık· mağa mecbur olm~lardtt'. 

mak ihtimalini gözönünde tutarak 

Hadiselerin 
tefsiri: 

Bitler 
Norenberg kongre 
s:ni niçin tplamıyor 

Fransa, Almanya ve Polonya hu-
dutlımnm kapanması ftzertne Se.mp Bulgaristandan geçmek ist~kl~- ( Ba~"'o/ı J intitU) 
1on cbpreainin Viyanaya uğramak rinden Münihten Belgrada d!ger b~r kongre91nt f.oplamlyor. - •i • 
ımretile §imalf Fran11adald Kale ile trenle gitmişler \"e oradan "\ unanıs. nası ne olablllr, 

btanbul arasında seferlerine deva tana geçmişlerdir. .. . . . .. Blıe kahna Nirea~ ~
mı ve böylece Budapeşteden ileri • Böylece seyahat muddetı ıkt gun tııri t<ıplah•ı••dfi!l"*i~ .. lld-sa 
ııly'le muftfMla !fbndillk cenup haL fazlalapn takbelerimiı Türk - Yu· hlnte Alnulnya ... .eterlMlr ~ 
tmdatı teınlıl edllmlştlr. Almanya nan hududunda Konvaneiyonelt te '0ım881 gİ.ı.e..uewur. r.w .... 
yolcolan da Vlyanaya giderek bu binmişlerdir. klkatte ba 9e11ep Rttlerbl ad eep. 
hattan ietifade ediyorlar. Posta Radyolarını Almanyada bırakma heııd cle\-·Jetletinl artık ı.ne laa -
nakliyatı bu yoldan tem.iıı ediliyor. ğa mecbur olmuşlardır. Almanya· ımtanmıt görerek ..ı..- yolaa 

Alman ve İtalya hüldimetleri, res dan ayrıldıkları esnada bütün tren· girmeli ıtmununo h~tmetıl ve ay
mt bir vaıife alanlar milıtesna ol • ler asker sevkiyatına tahsis edildi· nı zamanda Sov)"ltlerle lldeml te · 
malt üzere kendi tebaalarmm 11e - ğinden çok güçlüğe uğramışlar "" ca;11z mukavelesi a~e ...,. • 
yabate çıkmalarına izin vermiyor - gene a keri hazırllklar dolayısile yonal f'IOSyalbm idealine yeal Mr 

lar. Yugoslavya ve Yunanistanda da istikamet ,·emıek ...... Keleeeilne 
Bugtiıı.kU ekspres, Viyanadan Al- birer gece kalmağa mecbur olmuşlar kanaat getlnne'llldlr. 

manya yolcularını alabilmek için dır. Her tarafta asker nakliyatına Raıwı KUJIÇA YI 
bir buçuk 1aat kadar geclkmiftir. şahit olmuşlardır. 

"Bir arahk Sarab'yı 1 
aor.dıım: 

"'- Ne •U o kiscnİll 
dedim. 

··- Para, dedi. 
!ara yardım olawı diye 
Benden. para istemiye il . 
8ı: suretle, kaseden iet 
:far para alabilirler ve 
"'ı da bence malumdur atJJ11 • ...:.d 
bunu kimsenin görmedilP"."" 
rak hiç olmazsa içleri r 

Bunı şüplıcsir, faJrirJeff 
rmn yeni dejil, belki e.tJ 
li dl:rtbiH.U ... 

o 

Tolsloy 
günahkAr k 

da Tolstoy'un tindiye 
redilmemi! eserlerini 
haber veriliyor. Bilhaı9' 
rasrrıda büyük romacuııtl 
lan vardır ki, edebiyat 
;ok değerli birer vesika 
deceği söyleniyor. 

Hakikaten, TolatoyUJI ~ 
tuplarrndan biri onun h.,...L 
landa çok dikkate dei :t 
!cadrr. Romancı, 1897 dt 
yudıiı bu mektupta on'111 
:lemen herkesin diline d_ ... 
dar, bntekir Taneovlı .,._ 

İtalyan ve Alman şileplerinl'l' Tekirdağ Umaoında 
:lmanlanmız.ı terketme!lf ve Tekirdağ limaruna da iki İngiliz 
nutat zamanlarında uğramama. vapuru demirlemiş· · . Birinde ke
.ından sonra, Avrupa ile vapur. reste yüklü olan ve diğerindeyolcu· 

Dlln akşam giden ekspresle şeb • 
rllnlzdeki Almanlardan bir kısmı 

Viyana.ya hareket ctmi§lerdir. 

Hitlerin 
cevabı 

bekleniysr 

" Denizkurdu .. va ~:~1 yüzüne vuruyor,,. 

• ·Sa!de~ .. çarpıştılar "Senin bu aJamla Rekt6r geldı 

ı yolcu nakliyatı da tamamen lar bulunan bu vapurlar ikinci bir Bir mttddettenberi Avrupa.da bu-
.urmuştur. emre kadar hareket etmiyeceklerdir. lunan İstanbul ünivenıiteai rektö • 

Her hafta Avrupa 1lmanlar1 fzmirde ril Cemil Bilael ve kızı buıaabahki 

Devlet 9emiryollanna ait "Df'ni1 ~lanıman kanımı ba~ 
kurdu,. isimli motörie Pa~bahçe· ~yor. Artık tabamm!il al 
df'n limana gf!lmekte olan kum yük· lam kalmada. Bu fUAJl 

le limanımız arasıntJa munt:ı. bmir 31 _ Fransız bandıralı Semplon ekspreeile gehrimize gel -
1ü "Saadet,. motörü ç&fl)f!mış1ar ninle yapmak baya~ 
her iki motör de ha~ara ulramıı· •• sehir:iyecektir. E~ 
lardır. Liman tahkikata bajtamış- için dejil, fakat çoc -_.a .am ekspres seferleri yapan I. Teofilgotye vapuru dün Beyruttan miftir. j 

alyan kumpanyasının ıton haf. buraya geldi ve aldığı emir üzeri- Cemil Bilsel, umumi vaziyetin 
•a biç bir vapuru gelmemiştir. ne l stanbula hareket etti. Vapurda karışıklığa "e gerginliğe rağmen (Başlaroft 1 incide) 

tır. 

Evvelki akşam llmantmııa hiç yolcu yoktur, bütün yolcular harp çıkmasına ihtimal vermediğini, saj teatüıi şeklide tahriri zemin 
-;olmesi icabcden Rodf fslmJ! Beyruta çıkanlmışlardır. Vapur! sullı cephesinin çok kuvvetli oldu. yoklama mü1.akcreleri de\'anı edl -
· talyan yolcu vapurundan da Rados açıklarından geçerken ışıkla· ğunu, her tarafta büyük hazırlık - yor. tngilterenin son cevabın" Hft. 
lliç bir haber yoktur. 1lç giJn rını söndürmüştür. l lar yapıldığını, gelirken yollarda lerin bugUn cevap vermesi belden- "Türi r0ft4fu. ' 

.vvel gelmiş elması iktiza eden Limanda bir holanda, bir Nor\'eç fe\•kalAdc zamanlara mahsus bir mektedir. Her işte ol:lul•t gibi, luwacı!ıktı 
f•,ransız bandıralı Teorıı Gotye . . . k çok tedbirlere şahit olduğunu blr biler taraftan Faris • Londra • da, rn yfils,k dÜZtydt, gnkte. sen 
,·apuru da bAIA limanımıza vur. \'e ikı lnı,:ılız vapuru vardır. Fa at muharririmize söylemlı;lir. Vart0va arasında tam bir görüş bir· 'ııkliytn ynim. aı ıoMOıtdıı, doldu-
ınamıştır. bunlar mal almıyorlar. . . .. lkhsat fakültesi dekanı Ömer liği me\'cut bulunduğu bir kerf' da- rocolmn.,, 193$ 

Bu vapurların acenteleri aH\. İhracat için h:mrlanan ıncır, u· Celal, profosör Kroze, tıp fııktııtesi ba teyit edilmektedir. K. ATATÜRK 
'<adar makamlara postaları'I züm ve di$er mallar \ıtpur bekle- profesörlerinden Mazhar Osman ($iyui ,·a1Jyt'tC dair ~elen tel~ • 
muntazam yapılıp yapılmıyaca. mektedir. ve aile!!i Avrupa .!!eyahntl~rini ya - raflar dördüncü uyfamızm "Son ı 
·, ı veya seferlerin lağvedildlğ' Evvelce ecnebi memleketlerden al· nda bırakarak bugUnkil trenle mem D:ıldka,, l!IÜtununda ,.e beşinci .ıay. 
ıakkınrla hiç bir resmt malOına dıkları siparişleri göndermek ıçın leketimize dönenler arnsmdadtr. 1 ramıziladır.) 1-------------
,·ermemlşlerdlr. hazırlanan tüccarlar mallan m'lv- , ••!llllll•••••••••r. 

TeehlıUrlerin siyasi vaziyet nalara yükleterek denize çıkardık 
1

• &W» z Z&Jll"ft ~~:ı"llı ordumuzun fit Ok OLU QA !SU • , Her~ Jalmz Ml1IUI IDm-

dolayıslyle muvakkat bir u !arı hal~, ~kl.enllen vapurların l BÜYÜK TRAKYA MANEVRALARI 1 ler aietefta 
man icfn olduğu tahmin edil gelmemesı uzerıne malları tekrar ' " 

mektedir. depolarına geri çekmişlerdir. Ayni VE L A L E 
Muntazam seferlerine devam zamanda bu yüzden evvelce al<te· relQyQk P·2Sml geçit 

eden yalnız Romanya vapurla dile:l ihracat muka\'eleleri feshedil- -
l'Idır. Bunlar da ya1o:z Pire -VP mektedir. İtalya hükOmeti memle· , 1000 metroluk ha!dkl ses'I 'e türkrc izahatlı filmi bu~Un 

ıs~1~!~n:a%~ı:~m~kaı;:~:~i7.de ~=~i~;z:~ !:~: :~-nii~efa~~;:. ipek Sakarya Sık Y Ildız 
bulunan birçok Alman ve ltal kardaki ~bcblerden dolayı tüccar- Alemdar va Mıllt 
yan şilepleri tamamen Bul~a lanmız bu teklHi kabul edem?miır 

rıstan ııman1arınaa ıoi>1anm 1c; ıerdir. . Anka, ada YENi ve HALK 
tardır. Bunlar bir harp vuknun Hergiin kıymetleri dcğl~en. Jngı-j , . d ELHAMRA . . p d Ö t . ~ted'r 
da 1'014a Yeya yah&DC1 aularda j liz lira ,ı , liret ve rh!a .. m .kcym~~i ıı.::;:mfr 8 smema,arın a ~ .s en me, 1 
bulunmamak için yollarına dP ıtesbit C'dileme'i•~i nriw harıı;tcn c;ı· , Bu fllınl göstermek btcJ·en sbıema ı;ahJplcnrun (fiTAŞ) 
vam etmemektedirler. pari~ kabul edılem~m~{tcdir. 1 adresine tcl1:rafla mllra<'aatlan rl<>a nlunnr. ••••I 

Dünyanın &aydı flllmlnbulen 
olan 

Keşif Alayı 
Türkçe 

flllllillt boıh lidertıor. 

Programa lli\c olarü ea t1en l 
Tra'<va mttnevratar1 ı· 

' 

:W leke olu .. ı..aeı- ~ 
..aJr yapmak benim içio 
'.JiL Bunlardan uzak...,, 
yerlen ıi"'*ri twcila 

Buna rağmen To1sto1 ~ 
laoıp ıitrnemif, cünahki' ~· 
}U ikinci mektubu yadPI'"" 

"S0tt....._lara bd8' 

::illi, ,ı- ........ ·~ 
Sim •e ölimü beldi~- ... 
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Kristof kolomb'un 

~~ ......... ~ ........ ,........1 Sulh müzakereleri yapıla yu~,,~[J~~I~!, p~~[r~~ı 
n.z 1 g de ~ A s k e r ı~ h a z ı r 1 1 k 1 a r ==T::r.d~:;:;:~=~~ ~au7:a:-:::n~stık~al=rz,ct;~~ 

; tabtaravalU oynar gibi, hemen in.. gUn P.omıtnyaya ceçeceUiniz .• hlt ler aç : mefe hazırlanır, r.efe• allllfdan do. Bu lıir şalulysa, !ula Jaub&lilik 

d d 
e kus yt1z metreyi inersinls.. olur ... Ciddi ise, muhakkak k1 po. 

fak 1 : e' va m e 1 yor SWeyman pqa kuvvetlerinin, ıisin aklından r.oru \-ar! .. 
AL. 1 IYOr ; ~cefa çektiği, döğilte döğüfc çr- - Uute m.i Nlyorsunuz? 

1
:....... ı -b h d ~ kıp indiği bu ddğ yolu fevkallııe - Ne lAtifa&' ~ ... 

• 
14 

il ut cUselcllr .• ÖlçUı!lz uçurumlu döne. - Ka,..ıya nf'yle seçerim! •• Bu 

--ıa...;: •n• •d•yor j M e k t e p t a 1 e b e s i w~~ıtJ =ı::1:e:7un!e~::kç:~:~: !~~: ~:~·::dı:~~:ceı:k 
tarrare.erı • ~ / • kalan 0\'anrn mıuısaruı, llakin bir mecburiyetindeyim .. 

···-. aırt yerde ; Parı· sten uzaklaştı rı 1d1 DIŞARDA deniz kaıiar cUaeldlr. Ormanları, - Muameleyi yaptırmuaydnm.. 
~Yllz lt 1 • Husust surette kiralanan bir Al- akan enfea aulariyle doyu~az bir - Allah Allah!.. Bulp:Utanm 8 l.8r i man tayyaresi dün sabah Berlinden yerdir ... Fakat bu güzelliğin tepe. bUtUn aeyrilaefer tarifelerini es • 
·-- BerlJn ve Roma' lng•liz Kralı harbiye ve hava Londrada Heston hava meydanına .sinde çıban gibi duran bir l.blde bere bilemezdim a. .. Size mUracu.t 

Polonyanm umumi se - gelmiştir. Tayyaredeki yolcuların vardır kl: Yorsun T11rk ordutunu ettjğim zaman bunu bana .Syleme.. 
"PtlPada mar edici bir ti · d 1 h 1 k 1 hüviyeti henüz tesbit edilernemi§tir. mağlflb eden Rua kuvvetlerinin ku.. nfz J.1aımdı.. 

ı.ar. nezare erin e yapt an 8Zlr 1 ara •Hariciye nazırı Bone tayyareyle mandanı; Türk kanma buladığı el- _Benim vazifem defll. 

- selen haberler ise, fef k ·• k eftı' Parise avdet eden Fransanm Mos- lerlyle bir mezbaha celebi gibi bu. - Benim de dtfil., 
""lllllttberuk delil, Slovakya- kova sefiri Naggir ile diln uıun rada dildlmif lbldeyle senelerden _ - Gidecebinb! •. 
.&ı-aalrerlertle dolmaaı, hu- Paris :a - l"""ltere kralı dün lindc &öreceğini bildirmiştir. k!Jirttmülakat yEapl mıştır. Bone m~di- beri vahtetini aleme Ula eder du. - Gidemem! ... -._... .,.. , . _ . . a an sonra ysee sarayma gı e- .. 

ukerlerUe yılılma- harbiye ve bava neıaretierini ziya- Fransa nukf.unetınce hususi bır rek Türkiyenin yeni Paris sefirinin nır... Ayutafanoe., mtlarmda.n Uzun ve yorucu bir yolculuktan 
Polônyanm emniyeti.. ret ederek ya;>ılan hazırlıklar etra· memuriyetle gönderilen general Lebrune itimatpamesini takdimi aötup attığımız Çarlık Ruayaamm tonra zaten iaib bozuk... Bira 

e alarak birkaç omlfı da- Cında nasırlardan izahat almıftır. Veypnd tayyare ile Beyruta vasıl merasiminde hazır bulunmuştur. dllpıanlık abidesi, bu dafm tepe-, daha devam etaek hapishanelik o-
'1bsıa &ld1klan )'olundadır lngiltettde e: lQlde yapdmasma olmuştur. General kısa bir müddet . • Yugoslavya.~un bir harp ~di- •inde kendine yer edinmit bir hal. lacağım. 

• bu tedbirin de alın - :!\'Vf':ce karar verilmit o!an ma~tv" orada kalacaktır. rınde al~cağı bıtara~ığm . M~hv~r dedir .• Eteklerinde bulunan killse _ Si.zin lıniriıılz, mUdUrnllz, llf 
~ inh eden resmi ralardan sarfın ..... r edı'ldı'ıı..ı bildi Almanyada devletlenne doğru mutemayıl hır bı- He sırtında taşıdığı bu abide, Os. anlar kimseniz yok mu., 

_.,. •• • • taraflık olacağı hakkında Alman a- ' . . · ... 
ll9fretmiftlr. Bu U>blit- rilmektedir. Viyanadan g~len bir haberde Tu- jansmm ne§fettiği bir telgraf hak- manlıl8:1'1, gafıtl yUıUnden izmih. Herif artık cevab vermez oldu ... 

dU •ulhcUdur. Bunda Franau 1 na seyrlsefain kumpanyasının Vi- kında Belgradda fikirleri sorulan f4le dogru yuvarlanıtlannm, he- Oradaki blr TUrk arabacı imdadmıa 
~ •uııa .lllter bir devlet ol. Shil aa n~~reti, harp w- yana ile aşa.it Tuna arasında seyri- salahiy~ttar Yugoslav mahfilleri, men hemen, yeı&ne yarasıdır... yetişti.. Amirlerini bana buldu. A-...:.lman tahrikleri kar - !cuunda pasir müdafaa se.vislerinin sefaine 31 ağustostan itibaren ta- bu gibi haberlerin ancak salahiyet nanyanm baıkıı hiçbir tan.fmda dama derdimi anlattım .. Makul iU. 

'1tıa de.-ıetıerin ukerl :,ıiye=eiı bütün binalardaki sıhhiye til edeceği bildirilmektedir. ve ~tor~t~si ol~ıyan kimselerden ge- ro?ğl6blyetiml;:in ammı yaşatacak raz kaJ'lı.amda, Ilzungelen mua. 
' almmaaı yüzünden merkezlerinin lak·._. i i'"'n tedbir· Vistül üzerinden Danıig yolu ile le.?t!~egı ve nıhayet b~nların ~hsi böyle wuazzan. bir eser ycktur .. meleyi yapmaamı bilen mlldUr; u. 

•l111a1r mecburiyellnde )". . . . . duşuncelerden başka bır şey ıfade Gelip !:<'ten fJrkUn ibretle seyre. tall memunı çağmp yanımda • 
lıarcledilmettedir. !er aJmdıJını bHdirmektedır. . <?<IY'·Jaya seyrısefaın de menedılmıi ed:n'iy~ği :evabmı vermişlerdir. deceğl , durup cU,Unecefi bir nok. kqtr. Pasaporttaki o sayfayı :tal 

1ı.._ latıktmeu, Alman elıalll· .Diler t~ı:attan, gıda ~delen· tır · . . . .. lsvıçrede federal meclis. bugün tadır buruı .. Hatalı gUnlerimizi bL edip yarın tekrar kaydedebileceği-
~ eebtr "e tazyik yapıl • nın tevıh ıç.n esaslı teşiLillt hazır• Almanyada halkın ıaşesı meselesı oğl~d~n sonra ~ederal hevetın~ tam ze unutturmıyan bu eserleri muha- nl ani ttı Jıle d lml-' d 
~ 'ıkt · d 'd tamaml nnu tu · u · · f salahıyet vennış ve başkumandan- a ... mur a, ~..ıı e. 

tlk&n haberlerin aadeıa ' an şım 1 en . a . § • _ çok kant~ vaııy~. e:e gırmış ır. lığa fırka kumandam albay Guisam faza etmekle, Bulgarlar bize dost. dlği gibi hareket etti ... Mahcublye. 
blJdınnette ve Alman e - . Fransada aske~ v~ ıh~ıyatt ted Erzak ~zıatmda ~oriilen zo~luklar intihap etmiştir. luk g6aterlyorlar... Böyle zaferden tin ne bUytık 'bir citı11lk1Uk oldufu-

Almuyadakl Leh ekal- bırlere .oo'lm edil.."'.ıe;ctedir. Fransız dolaynde marpndız trenlenne de DIŞARDA: zafere kogtuıumuz demlerde, gev. nıı anlıyan tnaanla:::- tçln bu ~e acı 
"&aiyet1nden on defa iyi radyo ıstasyonlan asker! kontrol va~yet edilmittir. Halkın fimendl- lngilizce "Tiı;ıtes:: ve "Deyli. Tel: gekllle uframamak için, dUnkll pydlr. Olacak bir lfe lttru etmek 
ltal'et etmektedir. altına ahnmqt1T. . . ferle seyahati kati surette yasaktır. '!'af,. gazetelerı yüksek salAhıye~.h sukutumuzun ıebeblertnl dalma devlet memurlannm k6til bir bu • 
tayYarelerinin Pelonı.•a Pariste 47 bi:a mektep talebesi ih- r-.-1.t --'ekeUerdeki askerlik ra· hır. m~n~da~ aldıklarını tebaruz yad etmeliyiz... BalkanWar ''Tllr1ı: d So d kJ h _ 

~ · · · .. · olarak 1:.MJA11 ıucıuı > ettırdıklerı bır haberde harp zuhu- • yu ar... nra an yapaca an er 
hnlden dört muhtelif tıyatt bir tedbir ~nden t _ iında bulunan Almanlar memleket· runda İngiltere hük<ımetinin Holan· esaretinden kurtu~a gUnleri., me. hangi bir muameleye ~nc-.eden ni. 

~edllmiftir. Hudut mu 17 husutl trenle Pariste~ ~ 1 lerine dönmektedirler. Bu arada Yu danm bitarafhğına rlyaet etmeie raalınl yaparlar. Bu: de mektebleri- çin itiraz ederler acaba?... Ah bu 
"'-ada mU..demeler ol- rılmt~tır. Bunlar mubtebf yılAyetle- . tanda oturan kırk .._ yımn- karar verdiğini bildinnektedirler. a:.!sde RUI ve Halkan muh4rebele. küçük memurlar!.. BUtUn esbabı 

Alman &skeri tara • 
proteato eden Po ., 

._1'eketl tam manulte 
tehdit mahiyetinde gör -

re gönderilmitlerdir. namı . ~ _... * Polonya "Pen - Clup,,u ile Po- ı1 ve neticelerini okutm&lıyıs ... mealllı banlarm muamele.sinden 
Fr.alllııumüaakalt&ıı-.ıa~;dğr,, dan genç Almanlar, sıllh altına Jonyah katolik muharrirler dünyaya Di!nkU folenen hata yarma denı yanıktır .. Bu bir Jllettlresmiye ol _ 

düncü. defa alarak. ~ bulwı- çagrıldıklarından, Almanyaya dön- hitaben bir beyanname neşrederek olur. ' muttur. 

ınalan zaruri olmıyan kim""'1 bG- ltMttedl'r. ~Tı1~an~~~tür: Bulgarı.tanı ben. evveDd aene. ı,te biz de böylece bir çekişme • 
kQmet merkezinden uıaldqmap ltalyada " seklinde göstermeie çalışan Alma~- den daha mamur gördüm.. Köy. den sonra Ruaçu!cta geceliyebildik .. 
davet etmittir. 1talyada 3 eylCil pazar gunUnden yanın bu manevrasını protesto et- lere yeni binalar kl!rulmug, birçok Vasfi R. ZOBU 

Pü.riste ve Sen vilayetinde umumi itibaren bütün umumi mahaller sa- mişlerdir. yollar yeniden yapıimıg .. Fakat bu-
toplantılar yasak edilmittir. at 23 de kapanmış olacaktır. * Elta ajansının bildir?~ği~e göre na rainıen, O.manWar devriaden 

Fransa lcomü.-üst lyan azasından Dün ıecıeden itibaren de maiaza- Kov~akt Al~nya sefırı ~Un Al- kalma eoaeler ba1f. vazifellini sör. 
Marsel Kaşen, Almanyaya kartı bir Jann vitrinlerindeki limbalar ve ışık ~ .hükCUnetın~Af~~ıti~~~ mekte .. But yollar, bugilnkil 11- ŞikAyetler, temenni'er 
harp çıktılı takdirde Alm~yanlll 11 il,.nlar söndürülmiltUlr. B~ su: y:~~y~i::a

1

~ğma riayet edeceğini mindeıı ziyade, "Mithat pqa eoee.. Yeşı.lköyde hakıkl 
FranJIZ milletini, komünistler de retie §ehrin karartırlması tedbırlen bildirmi~tir. al,, namiyle anılıyor •• Allah rahmet 

-tah;l oldulu halde. tekbir vücut ha· bitrni§ olmaktaJır. • Letonya hariciye nazın Mun- eylealn, onun namuu Bulgarlar biz. ı·tfaı·ye teşkı· ıatı 
ters kabinenin toplantısında en.~er- den ziyade yadediyorlar. 

M ••• J m ••• J ı .. stQne 1 nasyonal vaziyeti anlatınışvehükO Sabahıe ... ı .. karanlıktan ... ,. ... 
w metin fevkalAde tedbirlerin ittihaıı- JIMı U ~- lazım 

H •ı t 1 e· r ,· n J m u k a b i 1 na lüzum görmediğini blidinnı,·ştir. ::rm~~!~et,.e varmak Yqilköydeki son yangında üç f!Y 

ltalyan gazete eri Fakat, evdeki pazar çarııya bir yanımı ve bu felllcet ihtiyar bir ka 
Ulrlll uymuyor... Jılaltlm ya, Bulga. 

b b • • KAğıt buhranı endiıeaile rtatanm §imal yolu Tuna sahilin _ dmm diri diri kavrulmasına da se-00 va 1n1 u g un Saıfa adetlerini indirmege deki (Rusçuk) ıclırinde biter ... o. beb olmuatu. Gece yarımda çıkan 
d 1 

tomobille, bu ıehrin iskelesine ıe- yangın ancak üçte söndürülmüş, . b k 1 1 karar ver 1 er len Yolcular, yanında "duba" taşı- daha dolrusu kendisi sönmüştür. ve r m es 1 e e n 1 y o r Roma, 30 (Hususi) - İtalyan yan bir romorkörle kargıya, Ro. Zira, bu üç f:V bir ada tefkil eden 
gazeteleri vaziyetin çok gergln manyanm iskelesi olan "Cuyorcu - bir vaziyette olmasaydı etrafa sira-• ·ı· . dun gece yarısından olmumı nazan dikka.te alarak )'O,, ya geçerler ... Ben zannederdim yet ederek genişlemesi pek müm· ıngı iZ mesaıı altı sahifeden fula lntifa.r et • Jd: l&bllde duba buu'dır. Gelen kündU. Çünkü Yeşilköyün itfaiyesi, 

Al · ıd • miyeceklerdir. Bu karar, klğıt yolcuyu mtma alınca ~bllr tarafa gö bundan evvel İstanbul yolundaki sonra manyaya varı 1 buhranına diifmemek için veril- tUrUr. Jılefer onlarm cı. hareket bir yangında da maalesef hiçbir §e" . 

~eıı baberbre söre, Londra, 31 - lnptis htik6me· aıekte ve vuiyttin daima ayni..,.. mittir. eaaUeri VIU'DUf· Son posta 17 de ye kadir olamıyacalnu göstermiş· 
~ müamJan, aer'belt ti, Hitlerin. esericedit klirtları buııti muhafaıa cttiiini tayle .. . . bey - lralkanrııt. Biz yarım saat geç kal- tir. Eski sistem iki otomobilden i-

-.... ~--:- Poloa)'aldarm buı- eb'admda Jda...•··a. clütUo Ue ya. melde iktifa etmektedirler. bır zat bu huıuıta vertdiiı - a. cbğmuz için ertesi gtlnll beklemek ba~t olan bu itfaiye "teıkiJltı,,nm 
.~ abuk içle veeJka ~·- natta Almanyanm bu teıebbüalerl 1 llQ nlmıı olarak Uç buçuk sayfa tu. Almanyanm mukabil cevabnu sempati ile kartıladığını teyit e· mecburiyetlndeyml§iz... Evet ama hortumu denizden su almaya yetir 

1-a t.lna etmlftlr. Bu Po - tan cenbııu tetkik ederek buna bugün verecell umuluyor. aerek ''Alman hküCtmeti de ıulbu buıılan sonradan öfrendhıı.. Ne, miyecek miktardadır. Neferleri yan 
~pteıı, yiyecek bu. bir cevap busrlamqtır. Dıjer hllkGmetlere kurtarmak iıtediği için lncilte" ğimp~aport vfzeal için m~t etti.. pna aşalıdan su sıkarak ate§in 

gUçltıkler çek - B.. c-p bir - ... ,. pL"-..1- .. ur. ma14 mat --ldı' polis memurları ne eıyalarm h._,.. sarmasına se~b olacak ka· .. .,,,.. ... ..,_ " • - • U " k 1 ' ' i b 1 ' r111w:t& .ı;ıııı:; e muza ere ere ııntm t u un· >"-
Kablne ı-timamdan tonra "--ve· Lord Halifab dün Mitlerin mt. -·ktad d · ... ·r muayenesi ve paralanmızm kaydı dar tecrübesiz ve taliınsizclir. ""6 -s .... ır.,, emı,..ı . 
kil Çemberlayn, Hariciye num Njı hakkında bu itle alakadar hU. Alman gazeteleri birdenbire Ji. içlıı glrdlfim gümr!t.k daireal bana Bu eksile iUaiye lelldlltmm mev-
Lord Halifakala aynca ılrilf'lailf, kfiaıetlere ve bilha111 Lehiıtan, sanlarını defiıtire~k tngiltere bu malAmatr vermedi. Kuaınelemlzl cudiyeti Yqilköylülerin hattl zara
miltcakibca saraya alderek krala Fransa ve Amerikaya malCuılat ile geniı bir anlatım ihtimalini or.ıyapmala koyuldul•r. §ebrin orta • nnadır. Zira, itfaiye ıeldi diye yan-

tn'A:~------- vaziyeti arsctmiftir. 1 vemıit. bu devletlerin Londra· taya koymap baflamı§lardır. Bu. anıda otan dubalarm acente.sine bl. ımda ahalinin ateşi söndüren çaiı, 
Cevap bundan aoııra ıece ıes da1d Mfırlerird kabul ederek kert· nunla beraber Alman ıucteltrlıı· Jet mllbayaa etmefe rittlfim za - masına mani olunuyor ve su arayan 

•&lıRİ Virdi vakit Bcrllne 1lndtrilmlttir· 11 .. I dllıriyle g6rUtaıUttUr • de Lebiatana hücmalar devam e- ına.nl bukfebna babP.rfyi adldnnR. Eh, kçata- fakat ne deniz.den, ne de istasyonda· 
a . Franaıa Mfiri bqvekll Ç~r- ..aı rea Yo • u rece e usçu ki ~-• ..11..... alaımyan it-

ı iı.:O (A.A.) - BUK 'ı ·, llJ& hlnıU olan baulf tamre "' ~yor. ge~ek; yarm kalkacak olan llk su .,.ıı;.,.,_, _ _. su 
~da TUrklJ•Dln yec · ain diln ıec:• yarıaı Berllnde yerı layn Ue ılSrUpUftUr. Çember. Diler taraftan Bclçilwun ıulh poetayla ka.rfıya g~ekttm 0 faiye ile beraber herkelde atqe se-
~ Btbtc Brk.ID Fra rı indili halter abuuftır. , layıı Çift, Japon. Holanda, Ro. nkllfini Pranu. ve Lehi•tan ka· racıkta bir otel buldum ~ yirci kalıyor. İtfaiye olmua belki 

merasiınl; M ... J. lncfJb Hflri tarafmdaıı maııya •• Yunanfıtan elçilerin! bul etmiftir. Lehistan, Alman ye ıı kapatıp bir kotu pot~ dairesine Yeşilköy delikarJdan ara1armda 
'9tnı •ermı,tır. ceceleyln Almaıı Hariciye nuın kabul •tmlttir.. Leh ekalllyetlcrinin mw.cttlctlııiıreldlın... bir tulumba tetkil edebilirler. 

~betle bQyQk elçi ve Fon Ribontro.,. tevdi cdUsalttir. BitarafJana 1alh 13hl kabul edilebilecek bir teklif _ Buglln bbi kn!'8rya götürecek Hillasa, Yeşilköy itfaiyesinin tak· 
birer nutuk '6ylemiş· ?>anılı Nuilcri L: 'eri Panter t_,.bbn.Jeri saymaktadır. vasıta yokmuı. onun için bu rece. viyesi ve asri tqkilltlı bir hale ıe· 

Berline ı•ı..iftir· Paril, 31 - Belçika kraliyle Romanın aiyaıi mahfellerinde y1 burada ge~lrip, yann harekete- tirilmesi bir zaruret ve bunun temi-
• • tyi haber aı.,ı JDuhi•lerden 61. HoJand4 kraliçeai tarafından ıul • haul olan kanaate göre vulyet va. decefiz... ni Yeşilköy hallanm belediyeden en 

~ 'lahkı 818 renildlltne cöre, tnpliz cenbı ıısu kurtarmak üzere yapılan te- bim, fakat ümitsiz delildir. ttaı. _ Olamaz!.. büyük ricasıdır. 
~ limanda Iİı olmuı ve mt!zabreler için açık k•pı bırak • , ıebbU• Berlindeld alakadar ma- yan hariciye nazın diln Sovyet _ Efendim?, Haber - Bu haklı tMyetin be-
~ lekiı buçula kadar ıuaktadır. Bununla beraber allka· kamlarda hiç umulmadık derecede ve Amerikan elçilerini kabul ede. _ Olamaz!.. · ·-· .,- '"tle naza· 

· llu )"'~:len vapur seler· darlar teati editen mesajlar hak· müsait kartılınmıttır. Alman ha. rek vaziyrt etrafında görüımüı- - Niçin'!.. -ı d ikkate alınma9ıru temenni ede-
C8cil;~fıtir. kında malumat •ermekten çekin - 1 rici,. ncıaretinden salahiyettar tür - ~için olacax; muıuu ... . ... .ıizl riz. 



6 

. 
:Jlaltada B.i C" 
. -. 

Radyomuz ve 
yt1dönümleri 

Musiki bugün h:men he:nen yal 
nız radyo için ya~ıyor denilebilir, 
radyoda musikinin aldığı yer o 
kadar büyük. Bütün radyo neşri -
yatlarının yüzde altmı§, yetmi~ini 

musiki teıkil ediyor. 
Onun için, radyoların musiki 

nc~riyatında, musiki a leminin ha. 
yatını ve hareketlerini bulabiliriz: 

H·~·ıtE ·R - ~lişam P ostasr 

Beden terbiyesi umum müdürü 

General Cemil Tan 
z .nirda ço ~{ mülf m beyanatta bulu 
General, Klüplerın alacağı vazıyet, be 

terbıyesı müKellefıyeti ve sahalarırıııt 
hakKında bır çok noktalara temas ettı 

Beden Terbiyesi umum müdü. bir klüp idare heyeti ~ 
:~ general Qemil Taner fuar mü. vazifesi başına geçemez. \t 
;abakaları dolnyısılc Izmirc git- mesi de doğru olamaz. çaıı 
nişti. Umum müJürüıı bl! ziya. ! yaşından itibarer: klübe "! 

Nitekim radyolar bize ıpmpho • 
nique konıerlerile bir mu•iki kül
türü veriyorlar, bu konserlerde b:r 
bcstekann bir çok eserlerini bir a· 
rada dinliyoruz, sanati hakkmda 
bir fikir ediniyoruz; yahut, aynı 
mevzu üzerinde bir çok bestekar. 
ların eserlerini dinleyip biribiri 
ımuındaki farki ayırd ediyoruz. 

llolandam11 genç artist ııe şa11lözü ]olramıcs llecstcrs ~ Alman radyolari/e 11rşredi!r.11 biiyi!.': bir koı:ser • etinden istifade etlen Anadolu nıası lazım gelen gençle~11 

;azctcsi kendisile - spor işleri. li mürebbilerini kenöilerır., 
'lliz hakkında - uzun bir müla. ':.ihaz etmesi kadar yanlı§ '!): 

rnt yapmıştır. :ılamaz. Beden Terbivesi Radyo ne • 
ışe yarar? 

Yine radyoların musiki neıri • 
yatı bize falanca bestekarın do -
i!um veya ölüm yıldönümünü ha· 
tırlatıyor, bu münaseb::tle tertip 
edilen huıuıi programda evvela 
onun hayatı hakkında bir konfe _ 
rans, sonra eserlerini dinliyoruz, 
yahut konferansın arasında eser • 
lerinden parçalar çalınıyor. 

R;o.d} onun polisin işini ne kadar kolaylaş • 
tır Jığını muhtelif misallerle anlatmıştık. Mese • 
la, l.ıir cani aranırken onun şekli şemaili ra:lyo 
ile biltüı~ memelckete, hatta bütün dünyaya ilan 
olunuyor. Böyle birisini görüp bilen varsa poli
se habe~ versin, ken.disine şu kadar para bir mü· 
kafat verilecek deniyor. Veya, bir cinayet hadi. 
sesi iizerınde herkesin malümatına müracaat olu. 

Nihayet, bir gün dert yanarken bir ahbabı: 
- Radyo ile ilan etsene! diyor. 
Adam bura aldırış etmiyor, belki ahbabı ile 

içinden alay o:liyor. 
Son Çöre olarak gidiyor karakola, köpeğinin 

bulunma::;ı için polislerden yardım istiyor. Onlar 
da ra<lyc, ile ilin etmesi tavsiyesinde bulunuyor
lar. 

Sporcuları alakadar eden bu ri mükellefiyet çağı i2 yıı= 
görü§menin bazi enteresr.n ta. tibaren 45 ya§'ına kadar '& 
raflarını İzmirli arkada§ımızdan . nükellefiyet çağında adde. 
alıvoruz: 'ı tir. Yalnız buniar~an ha~ 

.klüplcr ve idareciler ~arın ' vazifeye çağırıirna~1 1 
İdareciler hakl::ndaki hüküm. I edeceğini nizamname. 

16 

:er klüp nizamnamcsı içinde gös- '1eyetine bıraknııı::tır. çun~ 
~erilmiştir. Bunun ic,:in alakadar '::ıikat zaman ve imkana t• 
ar muhtelif fikirde bulunmakta. ":?ttiği için bu zaman ve i 
JırJar. Tabiiidir ki devletçe ve •akdıri de bittgbi istişaJ"<'.~ 
kanuna göre teşk:l edilen bir ~ine kalıyor. Yar,;, bir rıı1• nuyor. 

Radyc,nun kayıpları bulmak hususundaki yar
dımı da ~ok b:iyüktür. Fransanın 3 7 Radyo istas· 
yonu geçenler?c bu sahada en yeni misali ver;li, 

Bunun üzerine, köpeğ"ni arayan adam rad -
yoya müracaat ediyor. Hay\Vıın şeklini, renği. 

ni, hususiyetlerini, ismini söylüyor. Kaybolan kö. 
· pek radyoda bütün memlekete ilan ediliyor. 

klüp idare heyeti elbette ki ce- ı 3Ö~·liyebilirim: ~ 
miyetler kanununa göre kendili. Bu mükelleflerin çag~~ 
~inden meydana gelmek istiycn l 'luntakavi olduğu gibi [Jlill 

'erin içerisinde kısmi de ~.: 
Geçenlerde Beethovenin, Bacbın 

Musorğskinin yıldönümleri oldu. 
Avrupa radyolarında bunbra dair 
konferanslar ve konserler dinle -
dik. Fakat Ankara radyosunda, 
alafranga muıiki pro~ramlarında 

bu yıldönümlerini bize İpret et -
mcdi. Bilha11a Bethoven ve Bach 
m yıldönümleri akıanu Ankara 
radyosunda, plakla da oha, huıuıi 
bir neıriyat isterdik. 

Bir adamın köpeği kayboluyor ... Adamca -
ğız köpeğini çok severmiş... Oraya buraya baş 
vuruyor, görüp bilen var mı diye sor.ıycr. Gün. 
lerce, ihtimal olan her yerde arıyor. Ne ölüsüne 

rastlıyor. ne dirisine. 

Ara:ian yirmi dört saat geçmiyor: Köpeğin 
sahibi sevgili hayvanına kavuşuyor. Şimdi, rad
yonun faydasına bu a.dam da kanaat getirmiş bu· 
lunmaktadır. 

1 Zaman, imkan. n ahalli bt. , 

AT YAR l Ş LA R 1 Junda esas olacaktır. rdl lıı 
Beden Terbi ve~i ve sr0.r LJ ZAT 1 LA V1AD1 rıa prensipleri~iz, büyUk bl, ' 

'eyi hep birlikte yı.. vaş ya.''11 
Tahsisat bu·unam ıması ::e1tmek. sureti mahsussd• 

Bu ya:vmızda bunu kısaca ita -

ret ederken, önümüzdeki yeni ne§. 
riyat mevıimi:nde Ankara radyo -

sunun bu hususta da bizi tatmin 

etmesi temennisinde bulunuyo -
ruz. - V. G. 

!o=n'edigimiz Klasik ·parçalar 
1 Dinliysceğimiz 
'~·-------------~~-------------------------~ 

Ankara radyosunun 
orkestrası 

küçül< 

AnJı.1Tcı radyomuzun ki.:.çük orkestrası pazartesi ~kşa::ı!.i kon. 
serinde ı,:H güz:! p.:rsat<!r dinletti. Proğramda bılhass ... son de•ı 

rin en büyük iki valsı üstadının parçalan vardı: Lcharın Eva ope
retin:jen valsler ve gene ayni bestekarın Çareviç operetinin pot· 
pourrisi: Johann Srauss'un Ritter Pasman komik operasının baleti. 

Ayni programda Çeykov:;kinin hazin şarkıst ile Bruno Hart· 

mau:ı "un güneş ışığında intermezzosu da vardı. 
MalCım olduğu üzere J. Strauss Viyana musiki denilen hafif 

musikinin ve bilhassa valslerin babasıdır. On.dan sonra da bu sa. 
hada, h::len sağ olan Macar bestekarı Franz Lehar gelir. Gene bu. 
giinkü bir Macar bestekarı olan Emmerich Kalman da onıdan sonra 
bu mektebin en iyi üstadlarından olarak gösterilebilir. 

Riyaseti Cumhur bandosu bu hafta da cuma akşamı (Saat 22 

de), ihsan Künçer idaresinde bir konser verecektir. 
Ban:lonun, yarın akşamki koserinin programını geçen haftaya 

nazarc:n çok daha iyi tertip edilmiş buluyoruz. Programda Donizetti, 
Mendelssohn, Luigini ve Saint - Saens gibi meşhur bestekarların 
eserleri var. 

Donizetti'nin Alayın kızı en meşhur klasik musiki eserlerin· 
den biridir. Operanın bestekarı Gaetano Donizetti en meşhur 

İtalyan bestekarlarından biridir ve bilhassa eserlerinin dram ve 
melodi hususundaki farkı ile tanınmıjtır. Donizctti'nin Alayın kr. 
zmian başka Favorite (Gözde), Elisirc d'Amore (Aşk iksiri), Don 
Paskuale, gibi diğer meşhur bazı operaları vardır. B::stekar 1797. 
de doğmuş, 1848 de ölmüştür. İtalyan opera bestekarlarının arasın

da en başta bir mevkide gelir. 
Riyaseti Cumhur bandosu, Ankara ra.dyosunl:iaki konserinde 

Alayın kızı operasından bir marş çalacal;tır. 
Gene ayni ban:icdan Mendelsshon'un Ruy Blas uvertürünü 

dinleyet:eğiz. Ruy Blas romantizm tarihinde büyük bir mevkii elan 
bir isimdir. Victor Hugo'nun 1838 de yazdığı Ruy Blas romantik 
tiyatro san'atı hakkındaki fikirlerini en iyi ifade ettiği ve dünya· 
ya tanıtmak için çalıştığı eserlerinden biridir. Victor Hugo bunda 
eski hpanyol krallık hanedanının inkırazını tasvir etmiştir. 

On dokuzuncu asrın meşhur Alman bestekarlarından olan 
Mcndelsohn'un uvertürü de bu menu ele alınarak yazılmıştır. 1809 

da Hamb:.ırgda doğmuş olan Mendelssohn bilhassa senfc.nil:ri ve 
Oratorio (dini parça) ları ile tanınmıştır. Ruy Blas dan ba~ka di. 
~er rcı~şhur uvertürleri, bilhassa, ::."levzuunu Shakcspeare'ın- eserin. 
den aldığı Bir yaz gecesindeki Rüya ile Fingal Mağaras.!Jır. 

Mer..1clssohn 18H de, yini 38 ya§ında olarak genç bir yaşta ölmü~
tiir. 

Riyaseticumhur bandosunun konserinde parçasını dinleyccc· 
gimiz Saint Saens (Sen • San) son devrin en kuvvetli bestekarların. 
dandır. Hayvanlar Karnavalı, Kugu, Samson ile Dalila en meşhur 
cı.c:lcrinden, Ölüm dansı, (anse Macabre) de Saint Saens'in en gü
~el eserlerinden biridir. Geçen sene İstanbul Şehir Tiyatrosunda 
l(c:-kunç Gece piyesinin temsilini görenler hatırlarlar: O korkulu 
sahne.de, herkeı fırtınanın dehşeti 'f'e bir cinayet hi~si kablelvukuu 
içinde titrerken içcrki odadan birdenbire gramofon, deh~eti arttır~!\ 

uslar üzerinde meşgul 0• 

yüzü .l~~n iki haf'a'.ık '1eyeti umumiyenin yiikstrı 
teındıt Kararı ialo K •snasmda kabiliyetli 01anl•t 

. •lir ve teııvik ederek bU I-"ı 
edı.mıyece.< 1 ·etleri inkişaf ettirmekti!· J 

3 ve 10 eylübJc olmak üzere iki !İsi. sporun bır gel"im \'C Jllt 

1 
:1afta daha temdit edilmesi ta sav· Jasıtası tela kiti c~ilmesirıe, 
vur ed:len at yarışları yapılamıya- ~eldi~i kadar ma&i oımn~ <t 

:aktır. Vali ve belediye reisi Lfıtfi stikarrıcttcki y&nhş zihf11
) 

di milli Ye yerli adet ve de!w~larını deği~tirmeden kabul etmis bir mil- Kı•dar yarışları iki hafta -daha .)nlemek. J> 
!ettir. Orada hala kadınlar bol ki- yap~ıraralc İstanbul halkına qa bıı Şimdiye kadar ya51 erı:ıS., 
monol~rla ~ezerler, erkekler resmi milli sporun zevkini diğer şehirle. nüsbet olduğu g!Li, spordadJ 
ha~·a.t1a_rınm dı~mda an~nevi elbise· Tokyo raho:;:ı·::ı:: yeni binnsrn 1 rimiz "kaC11ır olsun"~attı"r~ak ıstc. ~iliyetlcrin klüpler arası!\ 

1 lerını gıyerler, herkes cvıne ayakka- ~aı: ..,:r ı'.u~c miş, fakat maal:s::f biitçede bu '3atılık meta şeklinde ku!1~0 
bnnı çıkararak girer ve evde dizi . İ§e ayrılacak para bulunamamış· rın veya kullanmak isti) b 
~öküp yere oturur. Radyo abonesını tır. nünerleri ne olursa olsUJlı,, 

Japonlar bilha~sa bu yere otur· ı re' 
mak adetinden ''azgeçemiyorlar. Bu ı B.ı vaziyeti, bu milli sporumuza ra fazla kıymet vcrmiye ti' 
nu, Tokyodaki yeni Japon radvo ig. ödemiyenler karşı olan aıa:.ayı d~sünerek te· '•iki sporu \'C ha!.ı:iki spor 
ta:;yonunda da gö:-mek kabildir. O· ::ssül'le karşılarken v;lımiz Llıtfi if.i teşvik ctn~ek.. dl' 
rada, binanın dı~ \'e içi ron derece Eski adreslerınde bu:u- Kırdarın yakın alakasını düşüne· Beden Te_rbıyc~~ ve.s~ b 
yeni mimari üslubuna göre yapıl · I ~ek de müteselli oluyoruz. CünkU ltn \'e sıhhı kabıhyetın 9~ mış. döşenmiştir. Fakat hemen he namıyan ar mal1~01TI0.f0 - · l" .. · b katll1 
men bir tek sandalye. ve ma~a gö · verı"lecekler vakit gec'.kt'ği için bu sene bu iş~ \'enın ro unu ~esa 3 ıc~i 
mez iniz. Spikerler ne<:rivatlan rad tahsisat bulamıyan valimizin ge · Antrenor me:;e -el 
yo ile verilecek çalg:ıcilar'. "arkıcılar Senelik abone bedelini verme. lecek sene Isl5h encümeni fazla Her klübün enstitüden ~ 1~ 

1 ' d 1 , ·· · b. il' · h catı~ re~ erel.ı:nın ~r ere otur:ır ar ve ön- yen radyo makinesi sahipleri hak- para ayıramazsa dahi vilayet büt 111Ş ır mua ımı. er ~ d 
~~~~~~~~. rah.eden okurlar, şarkı kında takibata başl~ndığını yaz· :resinden vaktin.de tahsisat temin ~er jimnnstikha~~nin \'~ ;:,ıı! 
Bunları ihtimal. .Taoonlarm gar· mı§tık. Bunların mıktan 3000 ka: .:derek İstanbulda dJ diğer şehir. .ne havuzunun, ı~.nd~kı rtıılııil 

me::eniyetinfrı ancak lü'!umlu \'C ye dardır. Ancak radyo hakkındakı 'erimiz kadar olsun yarışlar tertip dareye muktedır bır 
ni taraflarını almak, buna mukab; kanunun hükümlerine göre, ken . ~ttireceğine emin bulunuyNuz. 
·=~ndi hu;;ush·etıerini mt:hara., ...... , ciilerine abone bdclini yüzde 20 Mu s' ,· h 
'llek tema\'üllerini gö·m,.k kabildir f 1 · 1 .. :1 • · • 1)İşlcrclir. 
, 1 _, . t. k'l <l ~. . k 1 az ası y e o emelerı ıçın posta ,1 ' ~' e·ı,.'11,·e ,., ~ ., err•c::t•rme • o . . .• B ı "d 11111 madığını gö;;teren ne güzel bir mi· ıdaresınce teblıgat yapılamıyan. un ar, ge~en sen~ posta ı are· Galal2sara Y k.übü Uı•• Jı 
.al! lar §İmdilik takibattan istisna edil- :;ine verdikleri adreslerde buluna- f118'' 

rr.amışlar ve nereye naklettikleri katiplığ•nı ~ abul et ) 
bir parça çalmıya ba~lar. İ§te bu, ölüm D<msıdır ki Saint Saens 
dehşetin en güzel ve sehhar ifa:iesini verdiği bu parçasında bir is· 
kelctiri, kemiklerini 1?akırdatarak oynayışını tasvir cl:i:r. 

Yarın akşamki komerin.:ic b3ndonun bize çalacağr p:ırı:alar. 

dan biri de Luigini'in Çanların Sesi'dir. Luigini l::ilhatsa hafif mu. 
siki par~alctriyle meşhur bir 1tal;·an -Oe~t::karıdır. Eserleri arasında 

ıenüz anlaşılamamıştır. Nerede Ge~en ct·martesi günü tO~eı 
oldukla:-r ar'aştırılıp böyle araş. umumi kong:-edc klüp idare ~tv 
~rmalar neticesin.de meydana çı. umumi k<ltipliğme seçilen 
':arılı:ınl:ı:-a i:-:ızalart alınmak su- ı > ~iin kongrede bulunmgdı~~ı;; 

ı • o~ 

·~tiyle tahr:ri tebliğat yapılacak ı :Ja reiı: ta-afr1dan e;iln_1ış . .;ı,ı 
·e anc:ık b~na riayet etmiycnler ı nu Ö~"endiği bu va-:if ?)'1 ı.ıı 

1 
1'a!1l::mcye veril:cc·ktir. me:Jiğini bifdirmi~tir. _// 

~-----------------------------__,...------------------------------__:. ~ '~ 
Mi'Ki YAZ TATıL 

Mısır Baleti cok gi.izel bir parçadır. 

iNDE 
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eaf .... 
Yazan: L. Busch (36 Yılım vahş iler arasında geç irmiş bir Alman sey,\fClhı .. 

itler bir borıı-
Ayinlerin bittiği akşam hemen harekete 

karar vermiştik 
a V 1 a O V n 1 V O r 1 Bunu hakikaten buraya kadar 1 da·Bada goril adamlarının orman- da-Badalara hediye edilmesın-

• maymunlardan b:ışka kimse getir larma düşmüş, iki senedenberi bi· son derece korkuyord4. 
mezdi. Pek uzak mesafelerde çare kadıncağız orada imi~! Eğer Bunu anlayınca hakikaten yerle t olan Bada-Bndalar ormanlarından çıldırmamı_Ş3a onu hemen kurtar· gök ayinlerinin bitmesini be~eme· 

~ rn ek 1 a gene r a o ~Ü ya ve" g ~ k , e göre : rroril adamlarının, eline düştüğü malıyız! re mecbur olduğumuzu gördüm. ' - - ,,_, - ----- ,._. ,_, ._ - ~ 

l'tl - A 1 - m-u kad-d erat ,~~f~~a~v~: k~~::~rezınpa~~az:ı:: şe~:fn~~!~1~~~e ~~i~~rl~~vi~~y~~;r na;:~aıa, Hans .. dedim. Şu mu e r, m an yan 1 n 1 n 1 :;rn,ınadgao'~zu·?nocla~çrıarmpmayışm, u0nnluarınbudla:ıin- - Hayret! hayret! kaptan! diyor nasebetsiz a5k sergüzeştiniz için a
du. Akla gelecek ~ey mi bu? Eğeı yinlerin bitmesini bekliyeceğiml 

~ k k k ,· ste m ezse bir müddet taşıy:.p tekrar yere at- bu mahlfıklar arasına düşmüş böy· Fakat ayinlerin bittiği gün, hemen 
'J' 1 m a Z a s 0 m a mış, tekrar maymunlar tarafın. le bir İngiliz kadını varsa hakikaten o ak:ıam derhal yola çıkacağız! Baş· 

Jan görülüp alınmış, taş levha şimdiye kadar delirmiş olmalıdır.! ka hiçbir mazeret kabul e~m! 

m U h a re be •
1 

• • a 1 m az '· 11)nöı·yşlteı·.likle su kenarına kadar gel - FaJ.."at, Hans, yazı gayet hata- - Hay hay kaptan! 

Y g o z e sız, !nükemmel bir ifade ile yazıl· Filhakika yerle gök evlenme ayin 
İhtiyar Ha.nadan bu malumatı mış! Yanılmıyorsam ufak bir im· leri de esasen bana kabile ihtiyarla-

~erat diyor ki: 
~tler harpten korkuyor ve 
~ ~IJ'Or; böyle olmasaydı Na-
-t - F . . .. . .. ... •ıııt reJımın can 
)';.-..nı aaydıiı Sovyet Ru5. 

ıJe uzlaımaia kalkmazdı. 

'~ Olacak mı? , ~:ıbeu ve gUn gönnU5 as -

'Ilı . 
lfıtıe ~in patlak verip vermeme. 

tin elinde, cevabını verdi. 
~ P'nhrer itidal ile hareket et -

hllirııe ve Almanyanın mu • 
lıııı çıkmaza sokmak iste -

'muharebeyi göze almaz! 
ı bo b., liiUerden başka bu teh

'ıoıı llıba ile oynayan kim var? 
v~ bi~e harbe taraftar değil! 

: llıuer, kendisinin ve Al • 
1i'iııeunın -şerefini koruyacak, 
l\ca_lt bir sureti tesvive bul -
tl1 -

:cburiyetindedir. Fakat, bu 
\. l'iYetin teessür ve ibramile: 
~Ucum 
'~ Verkae, ben o kanaatte _ 
\ ıt., 191-i • rnıs sav~mın sonun 
~te!ı:tr Vilhelınin ba3rna gelen 
~ 1 bir harbin neticesinde de 
~ t haşJna gelecektir. Hem de 
~e tna ve daha korkunç bir şe

f ~ ••• 
~u. 'lıııı 'b. 
~~1 • Qltlerin, harbi göze nla. 
~lfııa'uyorum. Çünkü, onun 
~ 'bt olmasaydr, şimdiye ka · 
~ t Ve faşist reji:nln can 
s~:ı telakki ettiğini söylediği 

llııaya ile uzlaşmağa kal _ 'I! ~ ce ı... 
~ • qıtJeriu Sovyet Rusya ile 

~ 'ltttrnı tecavüz misakı akdetme
~~ı:arpten korkmasından ileri 
'·~ . ile 

,.:.a..-.-- .. _____ .., ..._. _____ ,_ 

Emekli general Ziya Ycrgök 

l•tlterlerln alacakları nrticeyı na _ 
<oı) tahmin ellcr:"llniz? 

- Deniz kuvvetleri hariç olmak 
u~ne, her iki tarafın harp vasıtn -
lan heır.E.n hemen mütevazin gibi _ 
dir. Bu itibarin muharebe başladığı 
takdirde ÇC'lk kanlı ve insafsız şart
lar i~inde inkişaf edecektir. O ka -
dar ki, neticede gerek demokrat _ 
lıırın ve gerek totaliterlerin kımıl • 

damağa mecalleri kalmıyacaktır. 

Kanaatimce, Avrupayı ateııe ve -
ren bir muhareb.? çıkarsa, ilk ön -
ee Polonya ile 1talya mahvolacak • 
lardrr. 

Neden? Çünkü: 
1 - Almanya, Lehistanı Pllip sü. 

pürecektir. 
2 - Buna mukabil lngilizler ve 

Fransızlar da İtalyayı denizden ve 
kf.radnn boğacaklardır. 

Harbin ilk safhasının tezahürü, 
bence budur. 

- Ya Almanya ile Fransanm a· 
kıbeti? 

için bu maniaları atlamak, harbi 
Alman veya Fransız toprakların -
dan birine intikal ettirmek kolay 

aldıktan sonra son derece heyeca la hatası bile yok! Aklını kaybetmi~ nmn hediyelerini vermelerile fiilen 
na düştüm. Zira Bada-Bada deni bir kadın bu kadar normal bir ifade başlamış bulunuyordu. 
len hakiki goril insanlarının mev- ve imla ile yazamaz! Bugünden maada dört gün daha 
cut olduğur.a, yaşadıklarına şim. Hans atıldı: yani top yekfin beş gün sürecekti 

bir iş değildir! eli hiçbir şüphe getirmiyecek su· - Öyleyse daha fena! dedi. Zira Hanalann bu senelik ve tn büyük 
Her iki devletin biribiriyle çar- ;·ette imaıı etmiş bulunuyordunı henüz ~uurunu muhafaza ediyorsa ayinleri ise dünyada garabet ve 

pışması, belki uzun zamanlar tema. Sonra orada Avrupalı veya A- demek ki etrafında dehşetleri tama- dehşetli acaipliklerin adeta bir meş· 
di edecektir. Belki de kcıti bir mey· merikalı beyaz bir kadının bulun- mile görüyor demektir! Çektiği JS· heriydi. Onur? için bu ayinleri gör· 
dan muharebesi yapmak için, Al -
man ve Fransız orduları İsviçre hu
dudunu aşmak te5ebbilsünde bulu. 
nncaklardır. Holanda ve Belçika _ 

Juğunu tamamile kanaat getir_ tırab herhalde korkunçturl düğümüzden dolayı asla nadim de 
miştim. Bu kadın kimdi? Na~ıl - Zannederim, Hans! Onun için ğilim. 
ve ne münasebetle goril adamla burada oyalanmadan hemen hare- Yerle göğün evlenmesi tabiri bu 
nn eline diiıımüştü? ket etmeliyiz! ilana ayininin ne, mahiyet;e olaca-

nrn bitaraflrklarrnı ilan etmelerine Yazı niçin bu kadar güçlükle Hans birdenbire kıpkırmızı ol· ğı hakkında esasen biı fikir veriyor· 
nazaran, tarafeyn buna riayet et - okunabilir şekilde titrek bir el. ju: du. 
tikleri takdirde, akla bu sevkulceyş yazılmıştı. Acaba bu kadıncağız - Fakat yerle gök ayinini bekle· Esasen evlenme ve düğün gib 
ihtimali geliyor. hasta mıydı':' Dehşet içinde miy miyecek miyiz? dedi. merasimlerinde envai rezaletler ya 

Fakat 1s ... ;çre, dag·lık bir memle - d"? D ı· · d.? A b 11 h. O bekl 1 ı . e ırmış mıy ı . ca a genı - Bilmem va a ı . . nu er- pan Hanalann bilhassa yerle gö 
kcttir. Her iki ordu için mahdut ıJir kadın mıydı'! sek en aşağı 5 gün daha burada kal evlendiği zaman ne büyiik rezalet 
ve muayyen geçit yerleri vardır. Go ·ı d • d 

rı a am.arın arasın a meyus mış olacağız! ler yapacakları asikardı. 
Bunlar da tahkim edildiği takdirde bir halde imdat bek .. : ."!n bir kadı· Hans itiraz ediyordu: Hanalann bu r,arip bayramları 
mesele yine bir çrkmaza girmiş de. nın bulund .. ğunu öğrendiğim andan _ Jyi ama, lazım olan kadınlan nın esas nereden çıkma oldu:Wn· 

mektir. itibaren rahat ve buz.urun bana ha· beraber götürebilmek için yerle gök da merak ettim. Yerle gökün evlen 
Vakıa, muharebe §ckillerinl tet -

kik ederken, Almanyanın iktısadi 

bir ablukaya alınacağını da d!ışlin -
mek lazımdır. Maamafih, Almanya
nın Sovyet Rusyadan yiyecek pet. 
rol ve ham demir tedarik edebilme· 
si milmkilndür. Bu takdirde, İngil-
terenin ve lo'ransanm Almanyayı de 
niz yoliyle abluka altına almaları 

zayıflar. Zira, bugünkü şartlar, 1914 

deki hayat şartlarından barnba5ka 
bir şekilde tezahür etmektedir. U-
mumi Harpte Almanyanın yanıba. 

şmda Çarlık Rusyasınrn düşman or 
duları vardı. Ve Almanya o kuv -
vetlerle de çarprşmak mecburiye -
tinde idi. Halbuki şimdi, karsmıızda 
Sovyet Rusya ile analşmış bir Al -
manya bulunuyor. 

ram olması gayet tabiiydi. ayinlerinin bitmesini beklemekten rnesi ne demekti? Han.atar böyle 
Şimdi bu ormanları geçmemiz başka çare yok! Esasen ne çıkar? bir fikre nereden vasıl olınuşlar 

yalnız dünyanın görmediği en ga· İngiliz kadını bu mahluklar arasın· 
rip bir insan nevini keşfetmek, ya· da iki sene durmuş, 5 gün daha du- .Vakia bugünkü d~~a yü~i; 1 

kından go··rmek merakından ibaret 1 k "? Çın ve Japonların dını efsaneleı·ı· 
rursa ne o ur ı. d d bö 1 ı .. k.. l 

kalmıyor, ayni zamanda hemcinsle· _ Fakat, Hans, kadın belki du- f"ek . e bey e yerbe go ·un elv "01 .... 

rimden birini bu cehennemden kur· rur, ama ben duramamL ı nne nzer azı..emare,ıer - v.oı 
tarmak gibi bir insanlık duygusu Hansıh• tekrar ~ü alt üst oldu· dır. Fakat Hanalarda ~ tan:ıar 
da Yicdanıma hükmetmekte bu· w d"kk t tfın Ayni inatçı iti- başka .. Onlarca yerle gok evvclt 

gu~al 1 
a e 

1 
• biribirlerini tanımazlardı. Yer şi~ nuyordu. razı e· 

l F. k t k t ı b'ır c:.ey düc;ün· man, tombalak, bir kızdı. Gök~ Heyecanım karşısında serseme· _ a a ap an. ~ ~ . .. ..
1 

• . b" . . wl 
mis Ye son derece ürkmüş olan ihti· müyorsun .. dedi. Tuzlu ormarılara ;an;.rtu "er gıy~ış . ~r ~ısırık og 1 

yar Hanayı bazı sözlerimle taltif ve girebilmemiz için yanımızda kadın ur. ..~ gğ~n r~r ~ruz erh e yı ·a~ıı 
teskin ederek hemen gönderdim. olması lazımgeldiğini gördük .. Şim ken go ·o u gormu~ :e c;en a!ı 
Hansı aratıp buldurdum. Hans di ise yanımızda... olmuş! I~~a. ku:rctınıbv~ t~vvet: 

bermutat kulübesinde ve yeni ma· _ Evet, tereddüt etme söyle gö.ste~ed ıçınb. kemen u u . an lç 
mı~. ıçın en ır ·aç avuç şımşe ~ 41 

şukasile berabere . Yanıma gene Hansı 
1
• · eki 

· . ed · lıp etrafa savurmuş !.. '\.iZ şımş e 
her ikisi berabc- geldiler. - Vallahı kaptan, aff ersın a - rin müthi üriiltülerinden korkup 

Hansa: ma ben ne bahasına olursa olsun ş g 

S · C · · b. ' · · b d b k ı Bn- hemen kaçmıc;, Müstakbel dünya harbinde bita . - enın ~u uan-gıyı ıraz sav.. Cuan·gıyı ura a ıra amam. " .. 
raf kalacağı anla§ılan Sovyet Rus· Sana mühim bir şey söyliyeceğim! raber götüreceğim! Yanımızda on· Fakat gök bu kızın gilzelliğini u 
ya, pek tabii olarak Almanyaya dedim. dan başka kadın olmazsa bu bizirr nutamamış. Kıza fena halde aş. 
istediği maddeleri bol bol verecek- Bunun üzerine Hans kıza biraz için daha müthiş olur! Zira Cuan· olmuş .. 

'lt l'\I Ziya Yer~ök'e dedim ki: 

~11'' t1irlü müst<'lt telakkilere 
'-t ' h harp ilahı yer yüzüne 

- Alman ve Fransız hudutları tir. dışanra çıkmasını işaret etti. Kız giyi asla bu işte kullanamayız! Yerin ho~una gitmek için pek u 
çelik duvarlarla, ~·ani Majino ve l<:sasen, Sovyet Rusya için, ak - çıkınca Hansa yazılı ta~ı gösterdim. O vakit Hansın maksadını anla· zaklardan yıldızlan toplayarak ye 

" ker, '1111 tse. demokratların ve to-
Zigfrit hcıtlarile kapalıdır. Gerek sayı ııarkta, Çin harbi yüzünden - Hans! dedim. Bu yazı İngiliz· yabilmiştim: rin ba~ına serpmiş .. 
Fransız ve gerek Alman orduları rneı•nmı ırı ,,,, ,.,,,1,, cedir! Ve bir kadın yazısıdır .. Ba· Hans Cuan-giya aşıktı! Onun Ba· { Dana ı·ar) 

. . . . : 
• aooa;raı zı•~Gle31J19ın~cra ••-,. * 

"Başka sanat bilmeyiz, ka1şımızda dururken, · 
Söylenmemiş bir masal gibi Atıadolumuz. 

Arkadaş, biz bu yolda tiirküler tutlurıtrken 
• Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolımmz ..... 
4}11 

Saçları, hemen, birdenbire denecek 1 gözleri parladı. Dudaklarının ke 
kadar az bir zamanda uzamış narlarında Zeynebc bakarken, kn 
kalçalarına inmi~ti. O yaştaki kız- dinlerken, onu dü~ünürkcn çizileı 
ların saçları on on iki bölük oldu&ru gülüş çizgileri genişledi : 

'dıı~P, nine inin d izleri önüm 
halde, Zeynebin tam otuz beş sayı- - Bir, iki, üç ... diye, yavaş ses 
lıyordu. le otuz üçe kadar saydı. Orülmcmı 

t. - Ana~ı ö.mü~ ondan. 
~tr "a''d' · ·.. ~ ı nine bölüklerimi örü· - Satıyorlar ha? 

ı - Bana .. onu ahversene. 

\~1~'1kadı . .. k .... 1 - Kız ne idecen onu?... y Z CAHı·T UÇUK 
~~ he!ind~ oanu;e ~t~an. ·~çu" ı Küçük 1m, cevap ve·medi. Nine- a an: 

~iYah saçla~n~ b:k:ı~ men nin çahla~m15 elleri, \'e dişleri kı· .... 1 =-
'r::ı •• a~di nine be... rık bo)d'nu~t~rak.Zkızın saçla:ını . a- __ _ ---

~~1 ı. cıtıyor u . . - »:at eynep, nıne~ını ---"" .. -b--1 _ _ ... -----.---------··---------------1\ad ··• Dun a;, adıgımıı. cdebı roma- ça~·ı bugün burada tekrar edl. 
~ ::ı..... • ın, torununun \'er<lıgı o ırada kızdırmaktan korkarak. 

"'Q"...:k nın bazı taraflarının okunamaz ''Oru·· Roınan 8 ı'nci sn,·fanııı-ı. ili~·"'"'' andan yapılmış tarak )İl c:ey c:öylemiyor, yalnız. iniltiye .. s.. .. · 
'\ ıı... ."'ıler· U ~ ~ halej.,rirdiğini ~örerek, ilk par. da dc,·am etmektedir. ~~r . ıne açtı. stleri damar leıızcr. sesler çıkarıyordu. ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ı,;.~ ~ ~llenmiş, buruşmu~ titrek Bir ilkbahar sabahıydı. Göğe se
·~'ll'tıı~· ki~leri kırıla kınla seyrek ılmı5 bul~:fardan sıyrı an g9n~ş. 

taıc, kara boynuz tarağı yakalı yeni çiçekler.er. ağaç'::;-r. ekilmek i· 
b... • t1b~ç\ik kızın sırtına bir ipek çin sürülen toprağı, yeşil düzlükle
-,~dı. 1 açılan saçlarını taramağ?. ri. ısıtarak ı~ıklryordu. 

k - Ben dedim ki. nineme deyive· 1neı 

-
- Alır mryız nine? altın lira asaoilmesi için; sandığın· 
Lohu~a döşeğinde al basup ölen· da anasından kalma her şeyini, sat

kızından kalan torununa, blr em· mış hatta ölümlük, dirimlik diye 
zim.csi kalmıştı. Küı,·üğü binbir ':akladığı bi ' ıç kuruş lira çeyreği 
türlü zorlukla çarpışarak , ôn iki ya ni bile bozdurmustu. 

Konukomşu delikanlılar, değir· 

mene un övütmeğe, veya pazara gi· 
derlerken, Ayşe nineye uğruyorlar. 
değirmene gidecek unu, p::ızard:ı bir 
i~i olup olmadığım sorarak konuşu· 

yorlardı. Bu esnada gözlerini Zcy· 
nepten ayırmadıklarını ihtiyar ka
dın seziyor, kızın. gün geçtikçe, ser
pilip büyüdüğünü ,.e bir gün onu 
gelin edeceğini, onsuz kalınca boşa· 
lan onunla beraber t -ı. 1ı giden ya· 
şayıc;.mı, dalgın dalgın dü~ünüyor

du. 
- Nine haydi bölükltrimi ör .. 
lhtivar kadın, tonınunun gün ışı· 

ğı gibi sıcacık sc::;ile ürpererek. ayıl· 
dı: l\'e ··· reyim. Belki alrrız. O da, Ane ni· 

\ ~· ~·avrum? nenin parası vardır dedi. 
• ıne ... Sana bir diyeceğim Arşe ninenin. kızın saçlarındaki 

)IDa getirmişti. Onun uyanmağ2 Zeynebin ince bac~':ları uzaya 
· · d - Şimdicik kızım ... >a~lıyan kadınıığını elıvle yetıştır 1 ra~ dolgunlaşıyor, düz kalçaları yü-

I'\ elleri biran duraladı. Doğruyu ... ,. 
>-.':"l'ivtr 
''~ ·•· leyip kızı üzmek. yalanla onu ümit 

~t:ıi ~ Durmuşların Hasangil lendirmek i..;temiyordu : 
~tıy uran ineklerinin buzağısı- _ Tanrı büyük. .. 
~ cırıarmış. 1 Dedi. TePP.dı>ki sacları t:ı:-am:ığa 

tden? 1 koyuldu. 

~i bir fi-lanın büyümesi. dal budaı· ·a.-lc:Klaşıyor. allı basma entarisi· Elieri usta hareketle oynuyor, 
v e r m e s i, çiçcklenmesindeki nin iki yanını hafifçe kabartıyor- ::Jarmaklan, bir ipek çilesi çözer ~i
:crifıe ~yrediyordu. Onun, pa'!a la. Kızır. badem biçimi çekik kara bi saçları he~apiırarak ayırıyor. ö· 

:ia gördüğü kırmtzt cam bilezikleri ~özleri, kirpiklerinin altında bir rüyordu. 
ılahiımcsi. komşu kızlarının giydiği ' uhaf bakmağa b:ışlamı5. buğday· - Kaç bölük olacak nine? 
dallr ba$ma biı: entari yapabilme~i benizli yüzü \'<:.kit ,·akit ır- ~~··--..,... Ay~c ninenin. yumuşak kırışıklar 
boynuna b;r dizi rna\'İ boncukla bir gülerken sol yanağı çukurla~ıyordu.I ara_ındaki kirpik::;iz, çerçe\·cli, kara 

saçları eliyle yokhyarak hesapladı 
- Bugün, her zamandan ince ö: 

düm Zeynep, otuz yedi olacak ..• 
Küçük kızın omuzlan bir se\'İn 

ürpertisile titredi. Ninesinin sesin· 
deki sevgi ahengi, çalı gibi sert pa 
makiarınm incitmekten çekir.en b 
rü) eri; kızın yüııcğine ümit ışıklar 
yığıyordu: 

- Nine o buzağiyi alacağız değ 
mi? 
Anlattıklarım canlandıran bir sr 

le söyiüyordu: 
- Görsen nine, deric;i urbalık ka 

dife gibi, hem de kapkara. Kulakla 
nmn içi badem çiçeği gibi penbe 
Kulaklarının ortac:ında mantar ucı. 
gibi iki tane boynuz ucu çıkını~ 
Durmuşların Ilasangilin karısı. o 
nu çullara sarmış. ocak başında c:., 

kız çiğniyt•rek yatıyor Hasan ar!' 

ca dedi ki: "7..c)•ncp, dişi ols~ 
saklardım. ~c ideyim bunu? Al. 
olmazsa pazara götürür kasaba rn 
tarı;n.,, 

(Devamı var) 
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Ribbcntrop hayretle sordu: l kün olan süratle dönmektir. 

- Benim yüzümden mi? Fakat bunu söylemesi kolaydı. 

- Evet. Münihte siyasi mahiyet- Tayyare lazımdı. Fakat bunu da 
te ilk vazifeyi sizin sayenizde aldım. nereden bulacaklardı? 
Bu işin, azami derecede objektif Trcbiç Linkoln, Ribentropa mü· 

( !Jt>t:n...ı• 
Ba romanımızı yarmd&D 
ren yedlnd sayfada bU 
DJZ. 

Hepsinin fikrinde ve hayalinde 
Şam şehri vardı 

Derviş Lokman uzun ve ağdalı terkiblerle dolu 
bir anlatışa girişti= 

mliştil. Ayın 7 inci günU sabahleyin çadırlar ıılS_ 

küldü, arabalara yilkletildi. Ha.san Beyliyc doğru 
yola çıkıldı. Ayni gUnUn akşamı grupla beraber 
Hasan Beyllyc varıldr. Burada mevsim yağmur
lan başlamıştı. Bardaktan boşanırcasına yağan 

yağmur dedeleri sırsıklam etti. Yağmur a!tmda 
çadır kura.mıynn dervişler evlere sığındılar. Tabur 
kumandanı binbaşı Said bey bütün gayretine rağ
men der.vişleri bir araya tophyamadr. Ne~ini ka. 
pan bir tarafa sı:wu~uş: 

davranmama rağmen, benim ıçın 

ilk sıçrama tahtası olduğunu kabul 
etmeliyim. Ne kadar mütevazi olur
sa olsun şimdi bir parti şefi oluşu· 
mu işte bu sebeble siı'in sayenizck 

Gazetecilik qap 
~ns! 

- HnmdillllA.h hasta değilim. Cemi azayı be_ 
denim mintarafllWı memur olduk.lan hizmetlerde 
berdevamd.ırlar. 

- Öyleyse buraya ne geldin? Niçin viziteye 
çıklm? 

Derviş Lokman ters ters doktor Behcetc bak
U, a~·akta durmaktan yorulmuş gibi dermansız diz
lerinin Uzerlne çömelirken itirazı bastırdı: 

- Hoşa sllmmc haşa... Ben o söylediğin ye-
r o ç:kmn.dım! 

- Yiz.i.tcye diyorum sana! 
- hl ya evlat, oraya. çlkmadan ... 
Behcet iyiden iyiye ktrıyordu. Hırstan sesi a

cclelcşerck haykırdı: 

- Canım babalık, ben bu taburun doktoru. 
yum. Burada sabah vizitesi yapıyorum. Hııstaysan 
derdini söyle, değilsen çekil git başundan, işime 
bakayım! 

- Senin doktor olduğunu biliyorum evlat. 
Bur:ıda ne yaparsan yap, o da ibenim \"8.Zifem de. 
ğil. Ben sana haatalıktan değil, iradem haricinde 
bedenimden zuhur eden bir derd yUzUnden geldim. 

- Nedir o derdin? 
- Abdestli duramıyorum. 
- Ne oluyorsun? 
- Sık sık abdestim bozuluyor! 
Tera ters bakmak sırası doktor Behccte gel. 

migti. Hekim binbaşısı bir yan ibakışla der\'işi 

silzu~ktcn sonra uzun bir "!esübhanallah,, çekti. 
Karşısında çömelmig duran derviş Lokmanı. çık~
tı: 

- Ç'..ok su içme. İnsan dediğin elbette sık sık 
abdest bo=ace.k. Bu hastalıktan sayılmnz baba! 

- Evlii.t, öyle abdest bozmak değil! 
- VcJlahl ıimdi çıldıracağını baba. Baba 5unu 

aç1k söyle, ishalin mi var? 

- Destur yahu! 
Diye bir eve misafir konmuştu. • 
Gece orada böyle darmadağınık geçirildi. Erte. 

si sa.bah, yani ayın 8 inci günü Ha.sanbeyliden ha. 
reketle Islahiyeye varıldı. 

Dedeler llk günkU kara yolculuğunun meşek
katine alı!jmışlar, araba ve m(!kkirl'lerle taşman 
cşyalarrnın önü sıra yUrümeği milhimsememeoğe 

başlamı§lardı. 

Şimdi hepsinin fikrinde ve hayalinde (Şam) 

şehri vardı. İslam tarihi mukad iPslnin her fM
lındıı. bu fiChrin bir zaviyeden görünUşU rol aldığı 

için dedeler, günler süren Pozanti _ Şam yolunun 
bUtün meşekkatlerini, zorluklarını, acı taraflarını 

Şamrn tUrlil arabesk ve §ark eğlenceleriyle erite. 
ceklerini umuyolar: 

- Hele bir yol Şama. varalım, orada dilediği
miz gibi eğlenmek, rahat etmek fırııatmı buluruz. 

Diyorlardı. 

sarıyorum. 

Ribcntrop, bu minnettarlık ifade 
sine gülerek itiraz etti. O z2.lllan 
bu kar~ılaşmanın istikbalde h1ya 
tında ne mühim tesirleri olacağmı 
,.e bu meçhul parti şefinin minnet 
tarlığını kendisine nasıl bir müka 
fatla ödiyec~ğini aklına bile g~tirc 
mi yordu. 

;-..ıO~lH·BERLlN YE DO:"ÜŞ 

Fon Hibcntrop, deposuna bol ben
zin doldurulmu~ bir kamyonun ge 
tirilmesini telefonla emretti. Kam 
yonun gelmesini beklerken de misa· I 
firlerinc yaprak cıgara~ı ''e konyak 
ikra.'ll etti. Misafirleri de kamyor. 
gelinceye kadar geçen on bes dakik2 
zarfında, son günlerde başlarına ge· 
tenleri anlattılar. 

Bcrlinin generallerin eline geçtiği· 
ni öğrenince ~1ünihli nasyonalistler 
yeni hükumet nezdine mura!llın- o 
!arak Ditrih Ekart ile görüşmeleri 

için, göndermi~ler~i. 

hir p 

Bitlerle arkadaşı tayyare ile Bcr· !s,·eç kralı b~lncJ Güstavrn 
line hareket etmişler, tayyare yo!da oğlu prens Giy.:-m, o~lu ile blrliktc. 
motörüne anz olan bir sakatlık yü- Stokbolmde bir çocuk mecmuası 
zür..den Jutebergde yere inmeğe mcc çıkarmakta.! r. 
bur kalmıştı. lki arkada~ tayyaare· Prens n c ~l:ı heı aabah idare 

haneye giderek, 
ashihlcrlle, mizanp:ıjlarile 

mc.,gul olmaktadırlar. . .... 1 
Prens ve oğlunu bu reflY 

işleriyle meşgul görmekte_V 

- E:ıtağfürullah, öyle bir §eyim de yok. 
- Ne oluyorsun be adam ... 

Islahiyenin o zamanki bakor.srz. çorak ve ıs. 

sız manzarası mevlevi taburu gönüllülerinin göntil. 
!erini sıktı. Ayın 9 unda Islahiycden hareketle 6 
saatlik bir yUrUyü§ten sonra ağalar obasına varıl_ 
dı. Buradan Racoya gelindi. Racoda iki .saatlik 
mola. ile yine merasimle ka.ra\'aualar yenildikten 
sonra sabahleyin 7 de harekete geçildi. Beş buçuk 
saat yol almarak Halob önlerine gelen tabur şeh
re girmeden evvel :kend.iaine çeki düzen verdi. 
Mevleviler bölilklcrindeki mevkilerini aldılar. Tek. 
ke bandosunu ba!}a geçirdiler. Neyler koltuk alt. 
larından çıkanldr, kudUmler, defler tanzim edildi. 
Tabur kumandanı Said bey kolbaşmda atma bindi. 
Onu takiben askeri nizamla Herllyecek olan tabur 
karargahı koldaki yerini aldı. Kararglh:ı dahil bu_ 
lunan Mı:htar •dede bermutad binliği devirmiş, sı

cakta başına yuran alkolün buhariyle mest bir haL 
de rilkubuna tahsis edilen estere binm~. rmektar 
emirberi ak saka.lir derviş Hüseyin esterin kuynı. 
ğu yanında durarak yürüyüşe hazırlanmışlardı. 

den iner inmez, tayyare saha~ının 
proleterler elinde olduğu:ıu a:ıla· 
mıştı. Tanıyan olursa mahvoldukla 

Fransız gazetelerine göre: 
Dervf3 Lokman ağır ağır yerinden kalktı, dok

· ~ a sokuldu, sakal uçlan hekın;in yilzünc sUrtüne. 
rck 'anlattı: 

rı gündü. 
Fakat Ditrih Ekat't soğu1dtanlilı

ğım kaybetmedi ve işçilere doğru 
cesaretle ilerledi. Kendisini D resdli 

, bir kfı~ıt tüccarı ve p~inden müte
vazıane gelen Hit\eri de muhasibi 

. Hnsızlık .. için bile yüksek 
· küliür ıazım ! 

- Batnımda yel tera.kOm ediyor. Haydi bu bir 
şey defil. Onun ağnlarma dayanıyorum. Alıştık. 
l'akat sık sık yellenmek mecburiyeti karşısında 

abdest tazelemek lcah ediyor. Su bulunmıyan 

yerlerde neyse, teyemmUmle kolayca abdest alıyo. 
rum. Bau.n musluk baımda nb<iestl tamamlar. 
ken kaza va.ki oluyor. Kuzum evlat, bun~n bir 
çaresine bak. Her nekadar acı mualece de ver
sen yiyeceğime yemin ederim. 

diye takdim etti. 
işçiler bu iki yolcuda şüpheli bir 

vaziyet göremediler ve yollarına de· 
vam etmelerine müsaade e~tilı-r. 

Eski eserlerle dolu bir evi soyan hırsı~!~ 
en kimetl i iki tabloya tenezzül etmemıf 

Me\'levi göııUllü taburunun Halebe gelişi de, 
tezahürata vesile teşkil etti. 

Parisin meşhur avukatlanndan 'fiyedc olan bu klrr.sesız evde 
M. L!lcouillc'in apartımanı Parisin ianmıyacaklannı bıldikleri ıçil'clf 
fevkalade iyi döşenml5 olan evle • kadar içki Yarsa içmişler \'C 

Doktorun hiddeti gtilmeğe çevrilmişti. Behcet, 
birdenbire zincirli bir kahkaha koparmamak için 
kendini sıkarak mbhlye neferine seslendi: 

- Oradan üç paket karbonat ver. 
Nefer paketleri getirdi, m:ısanm Uzcrine bı-

raktı. Doktor bunları den'iı Lokmana uzatırken 
illve etti: 

- Al sana üç paket karbon:ı.t. Bunları yemek. 
lerden sonra suyla içersin! 

Taburun her cüzünde böyie bin bir tuhaflık 
cereyan ede ede yola devam olunuyordu. 

HAREKE'rJJ DE\ ' AM 
Kanlı geçitte ilk çadır hayatı bir gece sur. 

Zaten resmi makamlar, vali ve kumandan ts. 
tanbuldan aldığı emirle mevlevi taburunu mera
simle karşılamağa mecburdular. Tabura, cihadı 

mukaddesin pratik sembolU nazariyle bakılc!:ğı ve 
bu bakışı şUmullendlrmek i~in fazla ehemmiytt ve. 
rir görünmek ve göstermek icab ediyordu. 

Halebin Babillferç kapısında askeri ihtiram kı. 
tası mevki aldı. Kapıya varan geniş caddenin iki 
tarafına halk teşekkülleri, resmi tcşckkU'ler, polls 
ve jandarma kıtalariyle hecin slivarl ve milli!! alay. 
!arı yerle~tirildi. ~chirdcn ayrılan ,·ali, kumandan, 
vilayet erkanı ve Haleb ~şrafı bir ka!lle halinde 
tabura gittiler. Şehrin dışında mevlevilere: 

( Daka uar) 

Hitlerle Ekart Berline, Kah hü 
kumetinin son dakikaları sıralann· 
da muvasalat ettiler. Başvekalet bi· 
nasına acele ile girerlerken methal· 
de Trebiç Linkoln ile karşılaştılar. 

rindcn bırldir. Bu evde vitrınleri 

kıymetttar anti'ı<alarla do:u dolab
lar, çok güzel blı resim gı.lerisi 

vardır. Ev baştan aşağı güzel sanat 
_ Ne işiniz var burada? Neye i· 

. eserleriyle doludı:r. 
çeri girmek istiyorsunuz? Niyetinız Binanın ikinci katmda olan bu a.. 
tevkif edilmek mi? partımana gcçenltrde balkc.ndan 

Hitler hayretle: hırsızlar girmiş ve vitrinlerdeki 
- Ne diyorsunuz, diyt Sordu kıymetli eşyayı acletA yağma eder 

Ne oldu? gibi bir tano bile bırakmadan alıp 

- !\luvaffak olamadık. Herke ~öttirmüşlcrdir. 

kaçtı. Sizin de yapacağınız en mu· Sonra krnnpcleri krrmı~lar. ha -
vahk hareket p;eldiğiniı yere müm· lılan yakmııılar, ev sahibl"ri say -

raları da bitirmiş:crdir. 
~ 

Resi:ıı galeri.ınr.de bulunı:.11 
r;ok resimleri dP. almışlarta ~ 
"&da bulunan en pahalı Ud 
:enczzill etmemi.!ı:ıerdlr. 

J .. 
Fransız t.ııl~cleri: "Gl1Ze 

natlardrn pe.ı a.ı.'a.mıyan! ... ~ ı 
sıziula l'lay utı:oe:ktc, ytrnıif! 
eırda ı .. -: hırsı• clme.k için bile 
sek bir kültüre sahih olın_. 

1 geldiğinin bu vakayla meycı-t' 
mı~ olduğunu yazmakta:lırlaf· 

E:D E'B 1 

"Uçan St4,. romanımızın dün çı
kan birinci lef rikası, hıtruf atın 
çökmesi dolayısile, kısmen, o
kunamıyacak bir vaziyete gir· 
miştir. Bugi'ın burada romanın 
devammı verirken, 7 inci sayfa· 
da ilk parçayı aynen koyuyoruz. 
Okuyucularımızdan özür dileriz. 

Sesi, Hasan amcanın "kasaba sa· 
tanm,, sözünü tekrarlarken, titri
yere~~ boğuklaşmıştı: 

- Kasap ne yapsın onu, keser ... 
Kız, söylerken; Ayşe nine, düşü· 

nüyor, bütün eşini dostunu gözden 
geçiriyor. Küçük danayı almak için, 
kimin ödünç para verebilec.e~ni ta· 
--arhyordu. 
Saçın son .bölüğünü ördü. lki e· 

liy1e kızın başını sıvazlar gibi okşa· 

dı: 
- Saçın bitti Zeynep! .. 
Küçük kız, keskin bir çevrili::le 

dizlerinin üzerinde döndü. Çekik 
badem biçimi gözleri, yanaktan. du· 
dakları. bir ümit ı~ığile parlıyarak 
gülü}·o:-du. lnce, tatlı c:e::ile, yalva· 

nr gibi sordu: 
Ahnz değil mi nine ... 
Kaç para istiyorlar ki? .. 

Zeynep, söyliyeceği paranın çok
luğiylc nine·-ini ürkiıtmckten kor· 
karak, mmldandi: 

- Çok değil.. Yüz kuru3! .. 
Yüz kuru~u. ciuyulmıyacak kac!:ır, 

dudaklarının içinde söylemişti. 
Ayşe nine, kızın yüzune baktı: 
- Üzülme! dedi. Alırız inşallah!. 

*** 
Ayşe nine, bahçe_indcki susam-

lan karşılık gö.;tererek Ha angilin 
Durmuı;lardan, danayı istedi. On· 
lann gönhJnü edip C\'C geldi. Kıza 
bu müjdeyi verince, Zeynep bir rüz· 
sar olup uçtu gitti. Biraz sonra ku 
cağında kara danayla döndü geldi. 

Yolda gelirken. danaya bulduğu 
adı, nine""ine söyledi: 

- Adını kara tosun koydum ni· 
ne ... 

1Jğurlu ol-un kızım .. 
Kara tosunu çullara sararak o· 

cak başına yatırdı" ar. 
• Uu ne )'iyecek Zeynep? 

Küçük kız , birden dura!a:lı. Yü 
zLindeki sevinç ~öndü: 

- Ben. sut içmem. yoğurt da is· 
temem. K<?Çinin südüylc be~ıesc!• ol 
maz mı nine? 

- Ba5ka çarem:z yok Zcrnep. 

Yazan: CAHıT UÇUK 
-2-

Zeynep orak hiçcrk::n, sap de:nctlcr· 
:>en, harman doğ ıp, bu~Jay sa rJ· 
rurken, Kara Tosun ba~ıbo~ dolaşı· 
yor, i < tediğini yiyor. dilediği yerd~ 

lan, onlardan uzak kalınca sa~rr 

la~ı5 ~ibiydi . Onun gübre ve ot 
kokan vücudununı yokluğu, odayı 

havasız bmı:;:mı:tı sanki. Zeynepğ 
yatağına girerek, yorganına sarıldı 
Kulak'arını burnunu iyice örttü. 

Kara To un ela, Zeynel:ı ka:lar ü · 
züntüd~ oldu~unu, durmada:ı ba· 
ğırması, kap.1lı ahır kapısına, kü;i.ık 

boynuz!arile \"Urmaı:ıilc , o:ıa anlatı· 

yordu. 
7...eynr.p, sa':aha kadar güıünU 

kırpmadı. O.:ia:annda, ) ::ıhut ahırd:. 
'lir yer olrn. ya To:uııu alıp gelecek 
yahut kendi onun yar.ına gidip ya· 
tacaktı. 

Ke~i. danayı emzirmek i t~m~ji. 
011lar zorladılar. Kara Toı;uilUI 
karnını doyuralıildile:. Fakat bunr 
ka:~ılık o;;lağın karnı doymadı.Sa 

baha kadar bağırdı, durdu. yatıp g~viş getiriror, uyuyordu. Gün do~arkeıı. döS~ğniden fırladı 
Yaz böyl~ ~eçti. Kı~a, o vakte ka· Çıplak ayaklarına terliklerini geçi 

-II- dar odalarında yatan Kara To~un ierek, oda:Jan fırladı. Bahçe. kar:ı 
Zeynep yaJayı~ından mem:ı.undu . ::ocamıın bir hayvan olm-.ı5tu. Ne ':>enıiyen kırağılarla örtülmüştü. A· 

Nine~i. Kara To:un. keçile:i Ak- ocak ba:.;ı.ıa ne de kapı dibine sığ taçların yan çıp!ak kalmış dallan· 
';:ızla be:a~: olmal• on:ı, c.1 hürff mıyo:du. Onu bitişikteki a;ura ge· nın. ü·tüne ;.?len kıı:.ımiannı kırağ• 
.eyfi \'eriyordu. ; irdiier. :aplamıc:tı. Ortalıkta kış sabahları 

Ka:-a Tosun, keçinin "-Üclüy'.c kar Boyu biraz daha m;aya'1 Zeynep -ım. iç ezen. ·,0 1uk k::scı ı tatsızlığ 
nı doym:ayınca, Zeynebin top'ayır ~ir gerıç kıı gö:ünü;ü a:m~sına rağ \·ardı : 

~ctird;ği otları yem~;::, ve günde "l1ı::ı, ilk a~·rıhk gecesinde, çocuk ze,·ncp ılrk viicudunu k•.ıcakhyar 
~üne ,-.c\·iım .. ğ .. 1/:ı~ıamı;tı ;ibi ağla::lı. Ay"arc.i:mbe:-i. Ka·a To· ·oj?uğ'l :-ı1dn1~'lrl1 . Ayvam - r.-·· ~ · 

Yaz ge! :ıı, ... ?cynep önde. K;ı.·• unun ~oluk alı~':uile, :ıra sıra ya -:ık sofa -- ,,. ...... :-e''· a1ırnn '''"'Tc;mı 

Tosun arkada harmana g"diyrı:!a:. vnş scsile ba~ırı:!arııia a!ı:an ku:ak- açtı. GC:zlerile içerisinin k~ranhğı-

nı delmek ister gibi. bütün 
kuvvetini toplayarak baktı· dlıı 

Kara Tosun, iri d:u:i:.ı.~ 
mulmıyan bir çeviklikle, Y 
yanından ayrılarak, kapıya 

Karşıla,.tı! ar. . JI 
Zeynep. hafifçe iğilerek J\~cJI· ~ 

Kara To;,unun bo>•nuna dOl ~, 
nun yüzüne baktı. Ze?·~e~di; 
Tosunun gözleri ıslak gıbı ~art 1' 

- Sen de ağladın mı ~ ,J 
sun? tF1 

Kara Tosun. sorgunun rn8 ~ 
anlamış gibi, bö~iirdü. sorı~tl i 
man dılini çıkararak, Zc)o·ot .fl 

nağım yaladı. ıı? 1" 
- Zeynep üşiyeccksin k 

va soğuk... ' 

Zeynep, ninesinin sesilc ~,,o' 
virdi. Kollarım kara Tosurı 
nundan çözerek güldü: iı""' 

- Hasret:il~" ko\·u5u) or n ~ 
Arşe nine. elind~ tutt~ıJIİ~ 

":'azcn hırka:;ı Zcynebin onı 1 
~ttı: ~ 

_ Haydi gel ocağı ,at! .. • 
rJ:?k kcvfim yerinde d0~}! 

_ ~:.mJicr l'ineciğiın··· ·"' ' ~ ... , fi" 
( /)tı•IJ1" 
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Ondokuzlar Klübü., .• 
Çeviren: iLHAN TANAR 4 bdi~lhamit, Deni Berat 

a.stahanesine tayin etmişti 
'"<> 

(Dünkü sayıda11 devam ve sotı) 
Kendisinin mahkum Kenedi 

olduğunu, Smith adını alıp giz. 
lendiğini itiraf etti. Paraca p:k 
sıkıntıdaydı.. Ev sahibine borç· 
lanmıştı. Tekrar haps-: girmek -
ten dehşetli korkuyordu. Onu 
polise ihbar etmek niyetinde ol-

Meğer, ben gazeteı.in sekrete. 
rine mahkumdan bahsederken ora 
daymış. içimize kadı: sokulmak 
için bu planı kurmuş. Şimdi dob· 
ru gidip, hepimizi, ismimiz, mcs
lc~imizle gazetesine yazacaktı. 

;ıı<aı-cıic, ıçimizde birinin husuı! 

ıJtl"nıcbilin: k;,pıya ı;t-tirdiler. 

Dört beş kişi de garsonla • 
rı oyalarken, ölüyü ortillillza alıp 

lokantadan çıkar3ık. 

h r Nihac Reşad Belgcr a-
lıe)ecantaııdı: 
~di!ltan, Lnmbaşka bir alem. 

llıba~ da garb ve şark me. 
d &6rdilkten, aralarındaki 
etin uçu :umlarmı .ınladık -

lstanbı:la dönmüştüm 
~ 6Yle bir ~ehirdl kı bir ya. 

lrları inkar e<len e:ı muha. 
larkın rı:hunu, bir yanında 
:arbın kUltUrünü ve o>siko 
Ulnıak mti k" d" • a· 'b' 11~ m uıı u. ırı L 

~ . nııyau bu iki llı>mın te· 
l'inıde giderilmez bır inti 
lf, Bonıbaydaki g15ıgille. 
bel hayatımın ana hat· 

tl>k nıUe&air olmuştur BU 
da ~nda olduğu gi!Jı, Bom
d llu cemiyet vardı. Hep is.. 

'a!ı~Unen, U.tikbali hazırlıyan 
bJ bir ml'let, İngilizlerle 

Yaşayışı temsil 0 den bir 
1-tınuner b ... 
~ ik'. C"tni;>etın karakterin 

nıısalle anlatavım Kışın 
t~'· bir gUnde .500. Hint! 

t lngi iz mezarlığms yeni 
dikildlğı görUlm•ıı değil. 

"1 dan dönaUk~~n sonra 
lı Nihad Reşbd olmaktan 
'latı, ycııi bir zihniyetle 

lltlı:' tahlil etmeğe b"şlamış
~olay tahmir. edec(ğinız 

le .t'?hul Ga, benim bu ve. 
titııı Uını Yadırgı;>ordu. Hindis 

den c.nce benimle dost 
~llt liindiııtar.dan dl5ndükten 

1 'hanım kesilmişlerdi. Mu. 
lı\cıe~tıbak edemediği.n ıçın. 

1 
lenlye ihtisas etır.~ bit 

0 duğuırı halde bl!tUn ha• 
lı: • -

~liıı apıJarı bana karşı kapa 
~ lerıırı t11mamen gav('si; 

, laıt olatak bosuboşune 
~~ıreı l'muru sthhiye., ye 
-~ıını almağa gidiyordum 

e birkaç ,. .... '7C"ti nıhave· ld " .. .. • 
~ l't!ııiırıe gönderilen resmi 

!!!) le Iaiı e.} f' müracaat e1 
btsbildlrıliı. 'littirı. Bana 

tanesine hekim tayin o. 

' tebliğ etJY?oeo''llı>r mi? 
ile r §aşaladığ :'1 1üşUnUn 
ı:t~t has:.anesine hekim ol· 
\'~ bir ta~ in değil, bir ne. 

b'let o kadar barizdi ki 1E 

11 
irkaç gün kalmama bile 

lor, derhal Beruta git 
laılikte bulunuyorlardı. 

t bı hazrt.U şehriyarl .. mil
' PalJavıa "tabibi h1..ısu~i. 

tın Paı:nYla ve bocam Na • • g gor ıı:ı ıım Onla. da 
111 .. llderılmcrr.ln bir manah· 
·"Vıı· 

' Unu urnuıin eWkıerlni 
ltı:ı 

"' nedt-ı, den l!'eloı.,ıı 
~ttnı sÖ\ ıedi;er ve: 

~)·e . . , K"lı~ı ulıne"T:ez: He 
it,~t bir ,. ere bllıi!1r. e. biı 

t lı edeırı teşebbüı.lcrd' 
teıı:alckuıcıa;..i !ı..izanı.ı ızal< 
t "ar 1.stpnbuıs aldır:rız '. 

tıı:ı b 
li U -.öz:r nnc •çımder 

'oıi~le B ruta ~ide\.irn bi 
~hl8ı.ın'tümdı;: Ölrr. C'"<' 

Jta\' RI ta ... 
~ bt )iııırn. açıkı:a:ı:ı .ıefyir 

() tez 1ır.·a T.uhiı :'Ti k\ll 

ı:ar,,. ı m "C'' •nlı mıı 
ııı111'111a ılıl" \t.l:ıl oldu: Yıl. 

l'ı l1;ın bı. jurnal v rilm; 
~~~hrarıtnf .. min ;na:rıırrr 

ıı lı:lun.r.uıı! "Efkiir ahrıı 
\... l~ 01cra. vf'ba mlkroblıı 
ıı.'.'I ~ korkı\n Abdü'l:amid ı 

~l'Uta "izam" rmı frad 

~ Uı.~ıJ yine zaı•a11ı an 
"- C6ı:y,..ı . . 
''Jııı -... &n ıle tPs~ı olu 
it ilt: bir:dim. Fakat ili 

' cj gidi un arasrr.c' 
taı:ı: far'f vardı. Omld ~" 
~ h,. bır:ıkınıı,tı. EvvelcC'. 

"''at ... "' uflmna ar1l11n ta. 

liim, şimdi kapkara bir mcnkübi • 
yetle zincirlenmışti ! Artık, prenses 
Zebranın siyah ve panltıh gözleri 
yerine, Fransız kaptanınırı çatal 
saka:ıyla karşı Karşıyaydım! 

çıkmalı ve hadiselerin inkişafını so
ğukkanlılıkla beklemeli, diye dü§U. 
nUyordum. 

Fakat, kaptan baba hiç de benim 
fikrimde değildi. Ona göre, Beru -
ta tayinim düpedüz, bir tuzaktı. PL Günler, yeknasıık, ve sıkıntılı bir 

hava fçınde geçiyordu. Fakat çatal 
sakallı Fransız knptanı hiç de fena 
bir adam değilırıiş. Benim mahzun 
halime dikkat eden bu iyi yüreklı 
deniz Jturdu ile, Lir akşam, birkac 
kadeh Bordo ~ar&bı yuvarladıktan 

'3onra dost olduk "e ona bütUr. ma
ceramı anlattım. Kaptan baba 
''Ah sultan ruj!" diye birkaç kere 
başını salladıktan ve en 11unturlu • 
!arından olmak üzere bir sürU de 
küfrettikten sonra, bana: 

posundan dumanlar savurarak: ma.dığımızı temin ettim. Haziran 
- Ah doktor, diyordu. Gençlik toplantımıza ~elmeğe güçlükle 

bu, ne olsa t~rübeli sultan 
ruj, Avrupaya kaçmaman için, kur. 
nazca hareket ediye:r. Karaya ayak 
basar basmaz, ,sözlerimin doğrulu • 
ğunu anlıyacaksın ama, ne fayda!. 
Çünkü, kapana\girmiş bulunacak _ 
sın bir kere!., 

Biz. münakaşa\ede duralrm. Va
purumuz, Akdenizde ilerliye llerlL 
ye Berut limanına ı gelmi§ti. 

- Genç dostum hiç krrkma. Kamarama eşyalarımı toplamak 
iedl. istersen senr Fransaya götU- ı maksadile inöim. Tekrar gUvert~. 
reyim. Anlattığın vaziyete naza • ye çıktığım zaman gemi açıkta de
"~"· siy~fli mültec' olmak için bl. mirlediği için, bi;çok sandallann 
ılmi§ bır kaftanırm ! Sultan Rujun etrafımızı sardıklarrnı ve Berut 

Paristeki sefiri kıyametleri kopar- yolcularını karaya çıkardığını gör. 
sa, Fransız kant:nları scıni Tiirki • düm. Vedalaşma:c üzere kaptan ba-
yeye la~ etmez! Böyİeee, paçayı banın kamarasına çıktım. İhtiyar 
kurtardıktan sonra. Pariste kendi - deniz kurdu, beni görUr görmez, e. 
ne bir iş bulur, yan gelir. oturur. (indeki dürbünü uzattı: 
sun!,, 

Kaptan baba, hakikaten b&baca 
sözler söylüyord•ı. Fakat onun tav. 
'3iyeslni yerine getirmek: Bu yapa
mıyacağım bir fC) df ! Kaçmak iz _ 
zetinefsime a~r geliyordu! Ayni 
zamanda, nef)im hakkında, henilz 

ortada müspet bir delil. bir ~::n .ur 

yoktu. Belki, Beruta tayin edil -
mekliğim, sadece gözden uzaklaştı. 
rılmam için alınmış bir tedbirdi. Za 
Yj iif;ı jmitnalsa'ktanıem•9r, ts. 
met, Jbrabim ve Nafiz P&falann 
vaidleri de istikbalimin karanlığı 1-
"lnde. cılız bir ışık gibi. beliriyordu. 

Kendi kendime, bu kadar vehme 
~apılmakta ne fayda, ne de mana 
var, diyordum. Abdülhamid Il, be. 
ni nefyedccek olduktaı· sonra, bu-
nu, neye açıkça yepmasın? Padi _ 

" - Rıhtıma bak doktor. dedi, 
bütün sandalları araştıran şu za _ 

'litlc neferler, bahsederim ki seni 
ı ·yorlar!,, 

Kaptana, üzülmemesini, o zabit
le neferlerin mutad muayeneyi 
'armaları melhuz bulunduğunu ııöy 

ledim ve veda ettim. Küçücük va. 
!izimi alarak s:rndallardan birine 
ntJadım. Fakat jçimi de şUphe kur
·L kcmirmeğe b:ı~lamıştı ama. ar • 
tr.< ge.ri dönll}ek imklnsızdı ! 

Birkaç dakika sonra karaya a • 
yak basmış bulunuyordum. İşte o 
zaman evdeki hesabın çarşıya uy -
madığını da anıamakta gecikme. 
dim. Yanıma gelen zabit ve nefer-
!er, beni selamla iıktan 11onra, yüz _ 

razı oldu .. 
- O zamana kadar ölmezsem, 

diyordu. Kalbim o kadar berbat 
ki, nefes alamıyorum. Hem de 
böyle bir toplantıya gelecek kı. 

yafetim yok. 
Konferans ücretinir. bir kısmı. 

nr, elbise a:ması ve kira borcunu 
ödemesi için peşin verdim. 

Haziranın birinci günü toplan
dık. Mahkumu habırsızlıkla bek
liyorduk. Kenedi tam söz verdiği 

saatte geldi, yemeğe oturduk • 

ilk gördüğümden daha nyıf ve 
hasta yüzlüydü. Bizin-: paramız

la aldığı yeni elbiseyi giymitti. 

Yemek yenip t: garsonlar or. 
tadan çekilince, reisimiz, burada 
söyliyeceği sözlerin aramızda 

kalacağını, ihbar edilmekten asla 
çekinmiyerek macerasını battan 
anlatmasını rica etti. 

Kenedi kalktı.. Söze batlaıdı: 
- O n seneye mahkum olmama 

sebep, Brükselde yaptığım bir 
hı .. sızlık vak'asıdır. 

Kimse sesini çıkarmamakla be. 
raber, Belçikada işlenen bir cür
mün cen~ını Felemenk hapisha
nesinde çekmesine hayret ettik. 

Dahat sonra yaptığı gaflar o ka
dar çoğaldı n, Smith'in mahkQm 
Knedi olmadığını, 1'ir serü yalan. 
la bizi aldattığını' anladık. 

Biraz sıkıştırınca, kendisi de 
itiraf etti. Mahkum Kenedi, o de. 
ğildi .• 

- O h!df' siz kimsiniz?. 

- Bu hilenizde de muvaffak o
lamıyacaksınız. Çünkü, bu maka. 
leyi yazmanıza mani olmak için 
~limizcle.1 geleni yapacağız, de. 
dim. 

Muh:,ir fena halde korktu: 
- Fakat ben hastayım, doktor 

h.:r türlü heyecanı menediyor, ba· 
na şiddet gösterirseniz, pişman o· 
lnnunuz. 

Gazeteciyi, bir arkadaşımızla 

beraber, sı:lonun yanındaki küçük 
o.:bya gönderdik. Meseleye bir ça
re bulın.-;k için diişünmeğe baş. 

laclı. 

Beş da~ika ~eçmemişti ki, arka. 
daş:rr.rı: telaşla i'ieri girdi: 

- Gazetcc.: fe:ıalaşıyc-ı, galiba, 
l>aylidı aeclı 

Hep birden küçük odaya koş
tuk. Azalardan biri doktordu ..• 
Yerde yüzü koyun yatan gazeteci· 
yi kaldırdı. Muayene etti ve son
ra bize dör.dü. 

- İ§ fena, çocuklar, adam öl. 
:nüş. ağır biF yemeğin üstüne bu 
hevecan kalbini durdurmuı. 

Mi.ıteesair olmakla beraber deh. 
~etli kızmıştık.. Geçen toplantı 

da bizi üzdüğü yetmiyormuş gibi 
müz'iç gazeteci aramız.da ansızın 
clüvererek ba§ımıza derd açmıı
tr. 

Bir müddet ba~başa verip dil· 
şündük. Artık çaresiz hadise, ga
zetelere akıedccekti. 

Doktor elini masaya vurdu: 
- Ne aceleci adammış. Evin. 

de ölseydi, mesele yoktu .. 
Hepimize ayn ayn bakarak 

gC:zünü kırptı .. Bazan bir göz işa. 

rcti, uzun bir nutuktan daha ma· 
ııalıdır. Derhal faaliyete geçtik . 

Pansiyona gittiğimi.r. uman bil. 
tün ışıklar sönmüştü. Ölünün ce. 
binde bulduğumuz anahtarla ka· 
:>ıyı a!jtık. Derken, merdiven ba· 
şır.da bir ışık göründü ve bir ka
dın: 

- Siz misiniz, Mr. Hart? diye 
seslendi. 

Sesimi değiştirerek cevap ver. 
dim. • 

- Benim. 
-Çayınız, yemek Qda.amda, ha. 

zırdır, Mister Hart! 
- Evet, teşekkür ederim.. AL 

lah akıllar versin! 
Işık kayboldu. Kadın çekilmitt.i 

öltiyii od;ısma çıkardık, bir kol· 
tuğa otu::ttuk. Şapkasınt ceketi'" 
ni alcirk çay fincanını yanına 

kJyrJ:.ıl:. E:cktriği de 2!iı"" bıraka• 
rur. evrt 'l çıktık. . 

: cset, tah 1<ikatsız defı;c-Jildi •• 
:!:''abt biz bir iki g'.i·ı l.i1i ntU için 
ce k.ı\.1 ı~. Çünkü. be;. hakiki ka 
til!er gi!:ı. ~.:ı· kı:l bir t:areJ..ctle, ö. 
!ünün ev anahtarını cebime atıp 

çıkmışım. 

-,ahın, bir doktor yUzbaıusı l.:arşı • başı, doktor Nihad Reşad olup oL 
'3ında kor1·r!·ca hareketine sebeb madığımı sordular. 

ne olabilir? Binaenaleyh Beruta (De1'&mJ va r ) 

Diye hc:p bir ağızdan haykır· 
c'\1: •• Talihsiz gazeteciyi kaldırdık .. 

- Sc.ı top!antın:'?clcı size kartı· Ş&;>kasını burnuna kadar ge
nı gönderen r,aıetf'ri Hart'ı ha- ç=r:ı:k. Br~ altı ar!•adaşımız önd~n 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

- Hanlar o kadar ıncak gidiyor 
ı.ı, ta\ uklarnnı dondurma Uc bes· 
lcmrk mecburiyetinde kalıyorum. 

.\kıııl tak<llrde alakok yumurta yu. 
murtlıyacaklar! 

... .... -
iV n.ANŞ 65 

D •ır V•'"'• aoacını" ueçıa"'"•-· , 
P'ı L'arro•age '"· d ' u n arbre t'ru l tl•rt Is • pra• 
yln• a P'rult • Treeı Aı Da• a prltaen elnea 
Oltatltaurn• 

1. ARKA TULUMBA~'I 

a hu an tazyik etmPğc 
(han tazyikine) yara· 
~·an .uhımbaı: ın kolu 

ı . .. : la pompe a dc,:ıı 
a la poıgnee df' P ,ompe 

servant a ::omp .. ıme-r 
l'alr (11ir m. com.,rime) 

l. 1: thl' ııınrRycr carrİCl" on 
thc> back 
a the pump hıırı<'llP f,..,r 

prPııııııing ir, '.lir ( corn
pretıscd air) 

1. ~: die Rikkenıııprit7:C' 

a der Pumper.~rif' ,;ıım 

Einpr~J.en von Luft 
(Druckluft) 

2. RORU 

2. F: le tuyau d'arroııage 

, 1 ' ... ,. ııı rayin~ 'ı•l::e 

2. A: das Spritzrohr 

424 

3. BORUNUN tı.A n;sı 

3. F: le tu'>e (tuyau) dr ral
longe 

3. 1: the extcnsion piece 

3. A: das Vr.rliingerungsrohr 

4. FIS!U\'E (npörlzatör, 
pUh·erl.ıatör) 

4. F: le pu!\ crisatcur (le 
vaporlnteur) 

4. t : the ııpmyer propeı (tha 
nozzle) 

4. A: der Zerstiiuber 

5. n~;KIRAN Mı\ \ ' t (dam• 
lacıklar) 

5. F: le Uqulde pulverhıe (va
porise) 

5. t : the sprayed Jiquid 

5. A: die zerstiubte 
flilssirkclt 

Spritz. 

Planş : 65 

~ Tufey:ilere ( haşerelere) karş ı mücadele 

A Tayya r e il• • • hlrll CbOce k OldUren) madde 
aer,pllın•• • ~ aıkmaaı, 

P'ı Puıv•rl••l:lon t'. d e • ub• t • ncea t o xlquea 
(lnaect.lci d •• rn.) p a r avıon•ı h Aeropıane 
du• t.lg ınaectlcıdeJ Aı &lftverat a uttung von 
P'lua••ua aua 

1. TAYYARE (u~ak) 

1. F: l'avlon m. 
1. t: the aerc.plane 
1. A : da.s 1:-'I ugzeug 

2. ZEHİRLi TOZ BULUTU 
İNERKEN 

2. ı·: le nuagc de poussieres 
tottques (le poison) 

descendant 
2. t: the (descendin6) cloud 

of lnsecticide dust (of 
vermin polson, po;..son, 
inıı('ct killer) 

ı. A: dle (nledersinkende) 

Gütstaubwolke 
Schidlingııgüt, 

3. HAŞERELERİN 

(du 
Gift) 

(b6· 
ceklerln, tufcylllerln) 
HVCUMU:SA UGRIYAN 
ORMAN 

3. F: la foret attaquee (e~ 

vahie) par !es parasites 
3. t: tho wood whlch Jıas 

been nttncked by pests 
(noxious ir.sects, grubc, 
ete.) 

3. A: der von SchiidUngen 
befallene Wald 
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~itler bir bor11- Beden terbiyesi umuriı müd 

ayla oynıyor! Ge~O§~~~ln~9~~d~l~iş!T?~~i~~~:~.~ 
(Baş tarafı 7 cide) gerek kendi ve gerek totaliter dev- bir de nefes almamak §artı bulu -

orulan Japonyayı haklamak la _ leUerln nam ve hesabına ortalığı nuraa, yani eski ihtiras ve kinler 
zırnsa, Almanya ile uzlaemak bir kanştırmağa yeltenecek demektir. görülürse, Avrupa tekrar sulha ko.

.:>Kaz) ondur. Bu takdirde, onun da İtalya ve Le- vuşmuş sayılamaz. Zira, buglin Hit. 
l'a Balkan de\letlerloin rolü'? histanm yanına gitmesi, yani yo _ ler, yarın bir başkası muhakkak or. 

- Balkan devletlerinin hareket kolınası mukadderdir! taya çıkar! Ve tabialile, Avrupa 
ı"Zları, harbin irJıi3af şartlarına haritasını ha~alen nasıl çizersek - Şu halde generalim, mtitak _ 

.ıbidır. Kanaatimce, Balkan hü _ çizelim, bu değİ.§mcğe mahkfım o -
bel A napa baritasınm nasıl ~izi • 

ı<ümetleıi, nıuharebenin ba§langı _ lur. 

olması esastır. Bu muallimlerin lır. Belki bir h'Lfta on güne ka. ~unun hllnerinden ist 
ycti§tirilnresi için Beden Terbi. :iar bölgelerin eline geçecektir. ~adiyle iş vaadederek 
yesi kanun: bütce milsait olduğu Bunların içinde mümkün oldu 'ta bir menfaat temin 
zaman yüksek Beden Terbiyesi ju kadar ecnebi temaslarına dıiı buri yer defittirdikJ 
enstitüsü açılm;ısını emretmek . yer vermekteyız. Yahııs biz.in :.ekidirler. Buna mU 
tcdir. Bu enstitünün açılması .1uşündüğtimüz bu temasların fi . ~u kadar mani olab 
takriben 2 milyon lira ve açıldık- ııP çıkabilme~• bn taraftan tek 'Jölge dejipen:lel'ln 
tan sonra işleınes: de yine takri. liflenmizin mukabil tarafça. ke. 'Sa bir .ene mU11&baka 
ben senevi (150l bin liraya mü. bul edilmesine, bir taraftan dn melerini muvafık buld 

lcceğloe kanlı:;lnlz 1 
crnda bitaraf kalmağa çalışacaklar- Şayet, totaliterler galıp gelirse: tevakkrftır. döviz vaziyetine ba~hdır KIOp. "ıesiz bir sene spor 

Muallim ihtiyacımız takriben ler ve bölg~er t.uafmdan ~prl. jemek değildir. Her 
140 bindir. Bu muallimler yetiş. mak istenecek .ec•ıebi temastan - yapar. yalnız mhsab 
tik~ kısım kısım hazırlanmış o. ına da müaaadekar davn\Jlmakta. meı ve hemen müsa.b 

!ır. Fakat, hadiselerin ilcaatı ile, Muahedelerin, bir daha harp ol - Lehistan parçalanır, Bulgarista _ 
neticede kuvvetli görünen tarafa mıyacak bir §ekllde tadil ve tn.!!hl na Ronıanyadan arazi \'Crillr. Kor .. 
ltihak edeceklerdir. hi icap eder. Teslihatm bu kadaı sika, Tunus, Cezair Fransado.n ay • 

- A.caba, yıldınm haı'bl <lenen ?lerlcme!li karşısında, ya harp o • nlır, hatüı Hındistan bile elden gi -
8ia;tem, totaJlterJeri11 nihai zaferini lacaktrr, yahut da devletlerin ııi _ der. 

lan tesislere ve klUplere verilmek yız. kup onun vasıta!' yle 

temin edeblHr mlT yasetlerini idare edenler akıllarını Maamaİih, bu, bence en zayıf 0 _ 

- Ylldırmı harbi, başlangıçta başlarına toplay:ıp müzakere yolu - lan ihtimaldir. Nı!lai zafer dcmok. 
mu,·nffakıyetli neticeler verir. Fa - nu açacaklardır. Almanya~ a ilk ratlara teveccüh edecektir, Jıarp o. 
kat, bu neticeler, harp uzadığı tak- madde ve mahreç lazımdır. Ona tursa ... 
dirdc de değişir, bugilnUn galibi, :Ya müstemleke, yahut 6enış bir 
·arııı mağlüp olabllirl gUmrtlk scrbestiai verilecektır. 

SozJcıjmi bitirmeden evvel şunu 
da söylı) ~~ccğun: Harbi, ne kadar 
tehir edersek edelim; b'1şerin ta -
biatteki ihtiraı;ı, rnuUak bir hak 

suretiyle ihtıya yavaş yavaş ka. - Yeni sicil mzamnamemiz ouvan kazanamıyacak 
pntılacaktır. Bu entitünUn ilk henüz yapılmadı. Yalnız futbolc <lüp dc'bir aenc müd 
mezunu ancak temelı atrldıktarı mlinhasır ve iki sene muddetl< runcu~fa kolaylıklr m 
beş sene sonra faalıyete gcGebi - !>ir tecrübe mnhıyetinde olmak nln etmez. ESas<'n 
lir. O zamana kadar hıç olmazsa Jzere klı.ip ve bölı?"e dcğışt!renler ·ağında bulunanlar iç 
\•akitten kazanmak için 6 ayhl hakkın.da bazı kararlar verdik. namemızde hıç bır s 
kurslarla egıtmcn yetiştırıyoruz Bundaki veglne dii~üncemiz. bir :leği~Urmeğe cevaz v 
llk kursumu~u bu sene Kutel :ır. Mu1cellefıyet ,..aırın Totaliter de\ lctler, uzun müd. 

det harp edebilirler mJ '? Vakıa, bir harp olduğu v~ demok 
ratlar galip geldiği takdirde, Al -
manyaya sil~hlanır.ak hakkı yeni • 
den, bir sulh hediyesi gibi, sunul • 
mıyacaktır. Fakat, bunun yanında 

porcunun herhangı bir ıaenfaat !< 6 

mektebinde açtık. ndişcsiyle gömlek değietirir gi. tar ancak ken1ı mm 
- Ueıele, Sovyet Ruayanm yu _ 

karıda izah ettiğim veçhlle, yarı;iı -
ınına bağlıdır. Ben, o kanaattcyım 
kı, Sovyet Rusya, hem bUyUk Av -
nıp:ı de"VJet.Jeriıti zayıflatmak, hqm 
çeJjm ve hem de iktı~at bakımların
dan kazançlı çıkmak jçin, Alman _ 
yadan hiç bir ticari yardnnı e1iirgC. 
miyccektir. 

Bu seneki faaliyet bi klilp ve bölge değiştirmesiDP t{enChlerıne gosterıle 
mefhumunun teessüsüne ve dola~·ı- '·lü 1 1 ı 
sile de lleleb d harbin olrnama.sınıı Bu seneki spor faaliyetimızu mümkün mertebe mani olmaktır " p ere ya7..ı maı< me 

manidir! , s. ,\. "'sasları federasyonlarca hazır • Bazı bölgeler v~rlıkh bazı klUp ı!edırler. Tıpkı hır ask 
lanmış ve istişare heyctıncc de !erin \'C \'aziyetleri daha müsait Rıl bır asker istcl!igi 

- Şu halde, az en·cı görüşttiğü
müz noktayı tekrar tetkik edelim. 
r\.lma.n ordulan bi beslendlktca 
sonra, Balkanlardto P.rkmak istc
mmer ml! 

- BelJd Ronıanra. istl.JA edilir 
ve belkJ Yugoslavya da... Vakıa, 

Y'ugoslıvyanın etrafın~ ltalyan 
enberi var. Fakat, o kendi derdi
~ tJUşec"tt kin, hareket imkanı 

n ak Almanyın-a kalıcaktır. Hat _ 
ta bu ~beplcjlir ki, Yunal)ist@ is.. 

· lunmak teqli.keslnden yakıusı -
ı lj'lracaktır. 

Yıılnız, YuroşlaY>·ll!lm, bir çok 

.kANZ'lJK 
. . - , . 

. · T. E R P O. O R· ~ S 1 
• 

·BOROSALINA 
fj(oltukaltı ve ayak terlemelerıni kat'iyen ?Arar 

"~' rnecıen keser. kokuyu gıderir, SO~OSALINA 
l..ullttn.rn<!kla eıoise ve ço'r3plEfrınızı rla harabiyet: 

te. ı kurtarmış olursunuz.· E.czanelerden anıyınız. 

-·--. ---:-, -------------------
i r~G 1 LIZ KA ~u l J t\ LCZAN LSI Beyoğlu lstanhul 

._o_en .. iz_Le_v_az_ı_m_sa_ı_m_aı_m_a_k_o_m-is_y_on_u_ı_ıı_n_ıa_rı_I 
ı - Mevciftlte;f if uı'1ıesi mucibince mllhammcn bcıdelı 

---~--~ ... --·· 
NEOKALMİNA 

GRiP NEZLE NEVRAUt 

BAŞ - DiŞ 
KIRIKLIK 

Soğuk Afo·ınh'rl-ırı ve Ainlan 

NEOKALMiNA 
TESKiN EDER 

IJkelcre rüJnen, totaUterleri il
tız m edeceğini \Jmmyyonım Çijn
ıı.'I u devtct tsbıi olunmağı bile 
g rline ahr. Zira, neticede pilıat 
zar rin demokrat devletl•re tevec. 
cüh ctmcıl ihtiınflli galiptir. Umu _ 

mi ~te oltluiu gibi ... 

(178~) ltnf'-ıolftn'-Oıf!ntt tl'lrı>'~ ve lisesi jımnastikhanesinde yaptırı 
la<41k tamirat ve tadilatın 1-9-939 cuma günü &aat 11 de Kasımpap· 
da Deniz le\ azım satınalma komiEyonun<la açık eksiltme i yapılacak· 
tır. 

Devlet 
Umum 

Umum MildUrlüğilmilz münhalAtma doktur almac.nr>ından 

talip olanların aşağıda yazılı vesaikle Zat 13lerı MüdürlUğUnt: mü· 
racatları.ilıln olunur . 

Mıhver devletlerini, Balkanlarda 
..,tiler yüzle kU§ılayan hükümet, 
alnız Bulgaristandır. Eğer, harp 

başlarsa ve Bulgaristan da Dobnı -
a il Dedeağaç hakkında l aptıÇı 
aygaralllr !çın, bunu fı111at bilirse, 

2 - Muvakkat teminat akçesi (133.65) liradır. 

3- Me\cut ke§if ve §artname ı hergün iş saati dahilinde mezkur 
komisyonda görülebilir. 

4 - J tekliler 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde icap eden \'e

:ıaıkle bırlikte belli gün 'e aatte ID\lracaat etmeleri. (6305) 

1 - Niıfus hüviyet cüzdanı. 
2 - Ah\'ali sıhhlyesi iyı bulunmak. 
3 - Mütckaıtler ıçın (sin lahdldfnl aşmamı" bulunmakl. 
4 - MutekaitJerin sencdı resmileri. bon~r,·ı~krı. (6i49) 

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

D PLANŞ 6:S m-. 

' • \ 

8 Motorıo puıverlzatOr (tuıurnbal: Fr Le pulv6-
rıaateur a rnoteur; ı; Tne cart Ou•tlng Machl
n•ı Al Der Motorver•tliuber 

C "•••-•erin ( tuf'eylHerfn, peraaltl••ln) ••· 
hlrl 1 ge:ıı:ıa ötcUı.rlllmusl (tet:r.t>lı 
F: La des•rucUon des parasate• en rnoyen 
de gaz toxlque: ı: Destructlon ot' Peata by 
Pol•on G••; Aı Dle Ent""••ung ,BchAClllng•• 
vernlchtung durch Ulttga•, P( LVER1ZATÜR0N 

BULU1'ı"DUGU (yerlf'S -
tlrildli,rf) ARABA 

L F: la voiture sur laquelle 
le pulveriıatcur eııt instal
ıe (cst monte) 

L 1: the cart upan which thc 
dustink machlne ha.rı 
bcen set up (mounted) 

1. A: der Wagcn, auf dem 
der Verstiiubcr aufges

tellt (montiert) ist 

2. VAııı.'"TtlJATÖR \T. MO. 
TOR 

2. F: ic ventilateur et le 
moteur 

2. 1: lhc fan and the engine 
2. \: der Ventilator und der 

Motor 

3. BENZL.~ DEPOSU 

8. F: le reservoir it essence 
o~ tank) 

3. t: thc n trol tank (a con
talner) 

S. A: d<:>r Bcnzinbehiuter 
(Tank) 
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4.. ZEHİRLİ MADDE DE
POSU 

4. }ı': le reservoir d'appro_ 
visionnement (le r&ıervoir 
au poison) 

.f. f: the storage hopper (the 
container wilh the poL 
son) 

4. A: der Vorratsbehllter 
(BehllltPr fllr den Gift. 

stoff) 

5. İHRAÇ BORUSU (ekzo!I 
borusu) 

5. F.: le tuyau d'echappe
ment, 

5. 1: the discharging pıpc 
5. A: das Auswurt'ıohr 

6. EKZOS AGZI (~ıkıo: ~rri) 

6. F: ı·echappcment m. 
6. t: the diseharge ııozr.le 

6. A: der A uspuff 

'7. Z~H1RI ı GAZ nm UTU 
'7. F: le nuagc de fl)US ı

cre [s] toxiquefııl 

'7. 1: the cloud nf ctl-
cide dıı&t 

11 1. A: dic Güı.taubwolke 

/ 

1. BÜCEKLllU (ha,'fettle- il 
rl) öldiinn~ğe memur a-
dam, gaz nesri)ııbru ya
pacak amele); KÜÇÜK 
MCESSESEI.Jı;RDE BU 
tŞ BİR BÜCEK lUE.'IU. 
RU (a\Cı ı) TA&AlllN
DAN YAPIUR 

1. F: le prepose a la destnıc
tion de la vermlne ( .'ouv
rier m. charg;? de l'cmiz. 
sion des &az); da.ıs lcs 
petites er.trepris s on 
recourt aux services d'un 

dıe.sseuı 1 de vcrmiııe J 

l. t: the \'ermin. killer M 

fwnignto· (012 a small 
Rrale: the 'Kammer. 
r ~('r" room hımtcır.. a 
man who ldlls bugs 
n ns, bec•ıcs. an ta ete.) 

l. A: d"r Schadlin., b.,k-m 

Kamm~rJiger) 

2. GAZ ~IAKL'\"l~St (muha
faza ma.;kc l) 

2. (<': le masque a gaz 
( masque de protection) 

2. t: the gas - mask (a pro. 
tective maskı 

2. A: die Gasmı:uıke (Schutr.. 
maske) 

3. G \Z B0~1BA81 

3. F: la bonbonne lı gaz 

~. t: the gns bottle 

3. A: dıe Gasflasche 

4. <'ll~~ G \Z 

4. F: le gaz a'ec' pp.,n• 

4. f: thP !f !!tl't''\rıın (! ıt 

fer (im Kleinb tri--b · der il 4. .\: dns ıı strömcrd<' GaR 
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~il. cmredılen kıt.ada 
nanııa beden ter'Lıyesi 
bır genç te istedığı kl 
kendisine gösteri"<!cck 
ki mıntakasının klüb. 
nükellefiycti ıfa edece 

Spor aahal 
- Spor sahalarına i 

~cnçlik ldübünün her 
;enıesi ile bir jın.nasti 
ltr açık idman saha.JIJ 
Jlur1ıa bir de yUz'lle b 
uomasını esas kı;.bul 
\'e bölgcl"rin ~Utçeler' 
·ekseninin dE! bu tcei 
ulmaıına hurediyoru 
llölgelerın beden terbi 
;eleri bu isteğimi~ k 
nanda ya,maıb mü 
iir. Devlet bütcesi de 
~ bu tesialeri b•mı• 
Jıznez. 

Yapılacak it. klüple 
:irmek isted"~i ge;:ıçJe 
ni de klüplere yardım 
::ledcrek ve onlarJan 
uahk aidatını bir 

iana betirilmeai i<;ın 

'\ymı.cakları tahsisatı 
•tmektir. Yani bf ltzele 
lın\ de~il. klUplerin 
··ar)iım etmesi esasını 
'lek . Bu suret le klil!'l 
ir beden terbive ve 
i ve oca!h haline gele 
· .. "°'\ fı.,.;z v~·•,.etten 

Almanya - 1 
At etıert kartıi•f 

A1mao~a - ıa,·eç ati 
ndaki beynelmilel atle 

. ''e 3 C)1iUde BerUnde 
ır. 400 ve 800 metre 
.ortmenl Alınan H&rbii 

!&kur. 

"Turk, yıwiztn 
•anlarında, ova!arıneo. 

... lıe1 t uc. - tı.ta ,..a;ıl 
•:ıdi:.ine g•tı enli yuruyo1 
.,1sa )WdutJ asumanl 
ı surell.e do~abil :u:lid1' 

Davet 

-4Uıok R"'>~ıer ı ,r/ fı,.J 
\ eni klan~ l\eyttinı ~ 
up azaltı · ., J:n ~39 

'l·-,amı !aat 21 d klüP 
bulunmaları rica olunur. 
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~' ;: bir cllJlsc CIJ UIUCS"h • 

lı. Komutanlığı Satına.ma Komısyonu ı.An:arı 1 Tavsiye mektubudur 1 Kız 
Erkek 

Saraçhanebaşında - Horhor caddesinde ----• 

tı rpaşa hastane::.i ıçin lüzumu olan 450 ton kokkömürü satın 
.-.·-··~r. Kapalı zarfla ihalesi 20 eyJCıl 939 ı;arşamba günü saat 15 

·krt tır. Muhammen kıyJ11Cti 7875 liradır. llk teminatı 591 li· 

.merlkao modası Uıerıo 

talışır 

Yavuz Sezen 
ff .\ YRİYE LİSESİ ~:::~ız I 

8 ltıak namesi heriün komisyonda görülebilir. Isteklilerirıin ilk te· 
~~ veya m:1'~ublarile 2_~90 sayılı k~unda yazılı vesika-

~l'f ıhale günu ıhale saatınden en az bır saat evveline ka· 

• arııs kadın ve erkek terıll:: 
l<ndeınllerinden .dlplorrınl 

113 Beyo~Ju ParnıakknJ• 

'layret apartımanı. TUrk Fo 
to evJ UstUnde .. 

Ana, Uk, orta \'C lise sınıflarına talebe kaydına bnşlanmıı:tır. Ecnebi lisanı ilk mnıflardan 
itıbaren başlar. Kıiların yatılı kısmı tamamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi naklet. 

mek için mektebin hwıusi otobüa servisi vardır. lsteyer.Jere tarifname gönderilir. 
Telef on: 20530 

Lise ve orta okulu bütünleme ve engel imtihanlarına 1 EylUl Cuma günü ve olgunluk 
imtihanlarına da 9 Eylul Cumartesi günü başlanacaktır. · .. .-r ..... 

1
_, ~ektuplarinı Fındıklıda komutanlık satmalma komisyonu· 

1 (6813) 

il' 

• • • 
• ~~'U hastanesi için lüzwnu olan 345 ton kökkömürü satın alma 

ııalı zarfla ihalesi 18 eylul 939 paıartesi günü saat 10 da 
tır. Muhammen kıymeti 6265 liradır. tık teminatı 470 lira· 
. rnesi hergün komisyonda görülebilir. • ::.teklilerinin belli gün 

~l~ temi~~t .. ~akbuzu ve~·a mekt.uplarile ve k.anunt vesikalari· 
ıhaie · gunu ıhale saatınden bır saat evvelınc kadar teklif 

14) nnın Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna vemıele· 

. * * * 
ıt '" evsafı dahilinde 32 kilo san sabunlu kösele ile bir kilo 
~ tnakarası satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 18 
~ CUrna günü saat 15,30 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 
~. ı · l~ teminatı 8 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda görü· 

~lılerinin belli gün ve saatte ilk teminatı makbuz veya 
. rııe beraber Fındıklıda komutanlık satmalma komisyonuna 

(6815) 
33 ~ ••• 
~lllen birlikleri için 799000 kilo odun satın alınacaktır. Kapalı 

tsi 18 eylfll 9.~9 pazartesi günü saat 15 te ya::>ılacaktır. Mu· 
~oııı·k1Yrneti 8789 liradır. ilk teminatı 660 liradır. Şartnamesi her 
llıak 1Bl"<>nda görülebilir. lsteklilerinin belli gün . .! saatte ilk temi· 

btıı VC)'a mektuplarile vekanuni ves;kalarile ihale günü ihale 
f, bir saat evveline kadar teklif mektuplannr Fındıklıda ko· 
·• satınalma komisyonuna vermeleri. (6816) 

.. -" , • • ·; • ... ·• "":''~p , ) ' • 
"'"!..-ı. . . • ' . .· ... ,, ... ..., . . . . .... - Kızılay 

Ankarapalas- lzmir 
TELEFON : (3438) 

lzmirin en modern, en temiz ve en muntazam aiJe 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Hastabakıcı hemşireler 
Okulu Direktörlüğü".lden: 

Yeni ders yılma hazırlanılmaktadır. Okul geceli ve parasız 

dır. Okul, genç Bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire ye. 

tlştirerek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan mü • 

esseselerde çal!§malarma mahsustur. 

Tahsil mUddetl Uç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hu. 

SU8t doktor Profesörler ve muallimler tarafından verilir. lstek. 

lilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş ol. 
maları §arttır. Diğer şartlarımızla daha fazla izahat içl.:ı yazı 

ile veya bizzat Istanbulda Aksarayda Haseki caddesinde okul 

direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

r k.._ • * • 
ti;""tt&rıtıta, ballı birlikler jçin §ıerait ve evsafı dahilinde altlı üst· 
~ tı'at karyo!ası satın alınacaktır. Açık :!ksiltme ile ihalesi 18 ey
Saa ilaıartesi günü saat 11 de :rapılaca'drr. l!k teminatı 375 lira· 
t lft~~rnesi hergün kom:::· Jn da g"lrül cbilir. İsteklilerinin ;ık te
"t ~buz veya mektuplarile ve kanuni vesaikle birlikte belli 
(Ga~tte Fındıklıda komutan !ık satınalma komisyonuna gelme· 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firişcrli olduğu gl. 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve kı
raathaneyi havidir. 

~n~ık birlikleri için 2~•kilo gazyağı satın alınacaktır. Pa· 
ı~ları csı 5 eylul 939 salı günü saat 10 da yapılacaktır. Muham· 

350 liradır. llk te:nmatı 27 liradır. Şartnamesi hergün ko
\'ty &Örülebilir. tsteklilerinın belli gün ve saatte teminat mak· 
sa a mektuplan ve kanuni ~·esikalarile beraber Fındıklıda komu· 
lınaıma komisyonuna gelmeleri. (6818) 

~ . . . . 
i~n edilen 20 lira aylık bedeli icarla Üiküdar •e 55 lira ıeyhk 
~!la ~a Beyoğlu cihetlerinde il)'ııbaU«lra&dlin~ihaz edilicek bl· 
-a kıratanacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 4 eyhll 939 pazartesi 
~ 10 da yapılacaktır. İsteklilerinin beJli gün ve saatte Fındık· 

i tanlık satınalma kornisyo nuna gelmeleri. (6819), t 

,.. "-

' satınalma komisyonuna gelmeleri. (6820), 
• * * 

Komutanlığa bağlı birlikler hayvanatı için satın alınacak 951 ton 
kuruota kapalr zarfla ihale günü talibi çıkmadığından pazarlıkla i· 
halesi 11 eylUl 939 pazartesi günü saat 15,30 da yapılacaktır. Mu
hammen kıymeti 28.530 liradır. llk teminatı 2140 liradır. Şartnamesi 
bedeli mukabilinde verilebilir. lstekJilerinin ilk teminat makbuzu veya 
mektupları ve kanuni vesaiklc beraber belli gün ve saatte Fındıklıda 

komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri . . (6821), 

* * :::• 
33. Tümen birlikleri hayvanatı için satın alınacak 455000 kilo kuru 

ota kapalı zarfla ihale günü talibi çıkmadığından pazarlıkla ihalesi 
5 eylfil 939 salı günü saat 14,30 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 
13650 liradır. llk teminatı 1024 liradır. Şartnamesi lıergün komisyonda 
görülebilir. isteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektuplarım ka· 
nuni vesa ·ikle birlikte belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık sa· 
tmalma komisyonuna gelmeleri. ,(6822), 

*** 
""· tilın * * * 

'<·ıen birlikleri ha}•vanatı için kapalı zarfla satın alınacak 
~ ~ 0 samana ihale günü talibi çıkmadığmcan pazarlıkla ihalesi 
7~ 9. PClZartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Muhammen kıy· 

Karadeniz boğazındaki birlikler hayvanatı için satın alınacak 88000 
kilo kuru ota ihale günü talibi çıkmadığından ihalesi 10 gün uzatıla
rak açık ek~.iltme ile ihalesi 7 eyi ur 939 perşembe günü saat 11 de yapı· 
lacaktır. Muhammen kıymeti 2640 liradır. llk teminatı 198 liradır. 

Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. l steklilcrinin belli gün ve 
saatte ilk teminat makbuz Ycya mektup~arı \'e kanuni vesaikle birlikte 
Fındıklıda komutanlık satmalma komisyonuna müracaatları. (6823) 

Ekzaı11in 
t6r lıra~ır. Ilk teminatı 558 liradır. Şartnamesi hergün komis

~~~ Wcbılir. lstekli!erinin ilk teminat makbuz veya mektuplari· 
... ~kanuni vesaikle belli gün Ye saatte Fındıklıda komutanlık 

..---.., .. . - .... . " - -- ____ ... _______ ____,,,,,_ 
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atlarla yarım saat zarfında üç 
dört mil mesafe yaptılar. Hare
ketleri emasında veliaht ciddi, bi 
raderleri mütebessim bir halde 
idi. Saat sekiz buçukta kasaba
ya avdet ettiler. Veliaht gittiği 
zamandaki gibi ciddi bir halde, 
kont Döprovans durgun bir hal
de. Kont !) .. rtuaz ise tlmamiyle 
neşeliydi .. Çünkü veliaht telaşlı 
kont Döprovans hased ediyor, 

~: ·)llt !..'~ :- :ı:c..z gifüiyor ,.e sevini -
yordu. "Su halin sebebi ise pren
sesin pek ~iız~l olr.~ası idi. 

Bu üç prensin ağır, hasedci 
tabiatlcn her birinin yüzü üz-:· 
rin:ie eserlerini gösteriyordu. 

Tam saat .:>nu vurduğu sırada, 
prnsesin · uzaktan görünmesini 
hkib!n Klev kariyesi çan kulesi 
üzerine konulması kararlaştml • 
mış olan beyaz bayrak görüldü. 
O anda herkesin nazarı dikkati
ni celbetmek maksadile evvelden 
kararlaştırıldığı üzere çan çalın· 
mağa başlandığından buna cevap 
olarak V ersayl talim meydanın -
da, bir top ~tıldı. 

O dakikada bu işareti bekliyor 
muı gibi sekiz atlı bir arabada 
bulunan kral etrafında maiyetin. 
deki asker ~rk~m olduğu ve ar. 
kada saray h;;lkını nakleden yüz 
lcrce araba:ar bulunduğu halde 
Kompin kasabasına girdi. 

Süvari jan:br::nalarilc Dragon 

efradı ilerde giderek alayı sey • 
retmek, veliahdin zevcesini is • 
tikbal eylemek lizcre yola çık • 
rr.ış olan yüz binlerce halkı Y? • 
tun kenarlarına sevkedip araba • 
la:- için geçecek yol açıyorlardı. 

Iler biı-i r.ört at ko§ulu yüz a
raba, hemen bir mil mesafeyi iş. 
ga! eylemek suretile dört yüz 
kadın ve o kadar asilzade ve ki. 
barları naklediyordu. Bu yüz a· 
raba yaverler, süvariler, kavas • 
:ar ve uşaklarla çevriliy-Oi. Kra. 
Iın maiyeti erkanı, sı-malı elbi • 
scleriyle, parlak nişanlarilc süs • 
tenmiş olarak bu arabaların ara
sında gidiyorlardı. 

Kasaba.da bir kaç dakika dur • 
duktan sonra tekrar hareketle, 
yol üzerine konulınu; olan hu • 
susi bir i§aretle kararlaştırılan 

yere tam zamanında gelebilmek 
için yavaş yavaş ilerlen:ıeğe baş· 
ladllar. 

Karşı taraftan da yine hesap· 
la hareket eden diğer alay gö • 
rünüyordu. Nihayet iki taraf 
birleştiler. Bütün arabalar der. 
hal boşaldı. Tekmil saray halkt 
arabalardan indiler. Yalnız kra· 
lın ve prensesin arabaiarı .doluy
du. 

Biraz sonra prensesin arabası 
açıldı. kendisi hafif bir surette 
yere atlayıp kralın arabasır.a doğ 
ru ilerlemcğ c. ba~ladı Ü:l Beşin. 

Ekzemaam Uicıdır. 

·:ara ve çıba .. : :ı :-da kullanılır. Her eczanede l>ut:.: 1.ı 5) :aı :-ı ı tuı. . . 
" 

. ~ - ·~ ... 
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srnennc kulak vermedi, 
Gözleri, kendisine bakan ada· 

ma dikili olduğu halde gayri ih· 
tiyari olarak dükü tcrekederek 
bu ecne~iye karşı bir iki adım 

ilerledi. 
Kontes Dübarrinin her bir ha. 

rcketini gözetlemekte olan kral, 
kontesin bu hareketini gördü. 
Kct:disinin yanına gelmek istedi. 
ğine hükmederek y::.nına sokul· 
du .. 

Fakat kontesin fikrini ve zih· 
n ini işgal eden nokta başka bir 
şey düşünmesine mani oluyor. 
du .. 

Kontes, krala sordu: 
- Efendimiz, şurada mösyö 

Kcmcneye arkasını dönmüş o
lan Prusyalı zabit kimdir? 

- Bu anda dikkatle bize ha· 
kıyor, o değil mi?. 

- Evet .. 
- Bu sert çehreli sırmalı ya· 

kah adam değil mi?. 
..:.. Evet, evet .. 
- Prusya krah tarafından 

gönderilmiş biri, onun gibi bir 
filozof.. Bu akşam buraya çağırt
tım .. Prusya felsefesinin bizim 
ihtişamımızı görmesini arzu e· 
diyordum .. 

- İsmi nedir efendimiz?. 
- İsmi? Sabret.. A 1 Evet, 

kont .. dö Feniks .. 
Kontes mırıldandı: 

- Odur, ıüphe yok, buna ı • 
minim .. 

Kral Madam Dübarrinin daha 
soracağı bir şey olması ihtimali. 
ni düşünerek bekledi ise de, kl)tl· 
tcs hiçbir §ey sormadığından 

kral salonda hazır olanlara dö· 
nüp yüksek sesle: 

- Madamlar, yarın prenses 
Mari Antuvanet Kopine geli • 
yor, kenciisi karşılanacak.. Bü
tün talcdim cdilmi§ madamlar bu 
seyahatte beraber bulunacak .. .. 
Ancak hasta olanlar müstesna .. . 
Çünkü seyahat insanı yorar, 
prenses hasta olanların daha ı:i· 
yadc hastalanmasını istemezler. 

Kral bu sözleri söylediği za
man sert bir çehreyle, müsyö Şu 
vazöl, Kemene ve dö Rişliyöyc 

baktı .. 
Kralın etrafında derin bir ses • 

sizlik büküm sürüyordu. 

Kralm bu sözlerindeki manayı 
herkes anlamış, bunun gözden 
düşmek, gazaba u~ramak ol. 
duğunu bilmiş olduklarından sa· 
lonıdakiler heyecan içiudeydiler. 

Madam Dübarri, yanında bu
lunan krala : 

- Efendimiz. madam kont:s 
dö Kcmon için affınızı istir • 
ham ederim, dedi. 

- Niçin?. 
- Çünkü o dük dö Rişliyönün 

1 
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Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastahktan yeni gıda: kalkanlar için 50 YAŞINDA 
OLMASINA RAGMEN 

SOLMUŞ ~ 
B i R C i L T T E N v· · K ı · ·h ·ı k · u b ı k ı · · k k ı ıtamın VE. a örı cı etı e ço zengindır. KANZ K UNLARI, es er ve uvvet endırır, ço o ay hazmolur. Çocuklar" 

da ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz. 

Kanzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu - Kanzuk Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek Unu 
Kanzuk Bezelya Unu- Kanzuk irmik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu. 

Çe,itleri tanınmış Eczane ve Ecza depo1ariyle büyük Bakkaliyelerde vardır • 
• 

Kanzuk Besle1ici Unları 
"Bütün dostlarım; bu derece 

genç görünmek için neler yap
tığımı soruyorlar. Takriben üç 
ay evvel 50 nci senei devriyemi 
tebrik için misafirlerim gelmiş. 
ti. Tenim esmer ve sert idi. Ge. 
!enlerden bir çok kadınların, cil. 
din unsuru olan Tokalon KremL 
nin istimalile memnuniyet bahş 
semereler elde ettiklerini öğren. 
dim. Benim mütereddit olmama 
rağmen tecrübe etmiye karar 
verdim. Her akşam muntazaman 
yatmazdan evvel Pembe renkteki 
Tokalon kremini ve sabahlan da 
pudralaıunadan evvel beyaz renk 
teki Tokalon Kremini kullanmıya 
başladım. Bir kaç gün sonra, cil
dimin yumuşayıp tazeleştiğini 

ve bir hafta nihayetinde daha 
genç göründüğümü hissettim. 
Bugün, üç ay oluyor, o derece ca
zip \"e şayanı hayret bir semere 
elde ettim ki, bütün dostlarrm 
ancak 38 yaşında olduğumu söy. 
liiyorlar." 

Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaZ· 
Umumi Dlpo: lNGILIZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - lstanbul Perakende Sabş · Yeri: Bahçekapı Zamanltnyat Deposu. 

lstanbul. lzmir Acentası: Türk ECZA DEPOSU 

Cild unsuru olan pembe renk. 
.eki Tokalon kre:minde Viyana 
C ni \"ersitesi Profesörlerinden 
doktor Stejskal ic:Iaresinde ·genç 
b'ayvanların ciltlerinden istih. 
!"al ve "Biocel" tabir edilen ve 

1 iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLOGONDEN 1 
Cinsi Miktarı Muhammen bedel Sc 7,5 teminat Eksiltmenin 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 
Rovelver fişeği 
Kısa ve uzun 
Külçe kurşun 

lE.000 Adet :no. -- 23. •r -<> Açık eks. 14.30 

Kalın makina yağı 
lnce 

" Gres yağı 
Vakum yağı 

" 

6.400 
5.000 
2.500 
2.500 
4.000 

Kilo 1856. 
,, 1323 
,, 600. 25 

" 
486. 25 

,, 920 

139. 20 
" " 14 

99. 22 
" 

,, 15 
45. 01 

" " 15.30 
36. 46 

" " 16 
96. -- " " 16.30 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarları yazılı 5 kalem malzer..Le açık ek.:.iltme 
usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri muvakkat teminati.arı eksileme saatleri hizalarında yazılıdır. 
ill - Eksiltme 6-IX-939 çarşamba günü Kabataşta Levazım ve l\lubaya:.:.t Şubesindeki 

9.lım komisyonunöa yapılacaktır. 
· IV - Şartnaaıelcr her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - 1steklilnin eksiltme için tayin edilen g~ ve saatte ~' 7,5 güvenme paralarile birlikte 
mezkur komisyor.a gelmeleri ilan olunur. (6411) 

Işin nevi ve cinsi 

Şcmsipaşa Bakımeri işleme salon
larının kara mozaik ile tefrişi 

* * * 
l\liktarı Muh. B. 

Lira Kr. 
2208. -

% 7,5 teminat 
Lira Kr. 

165. 60 
Şekli saati 
Açık eks. 14.30 

Pirinç Etiket 31770 adet 572. - 42.80 ., . " 15. 
I - Keşif \'e §artn:ıme~i m'.lcibince idaremizin Şemsipaşa bakır.ıevi işi~~. salonlannm karamozaı!~ 

ile tefrişi işi ve miktan yukarda ~·ctzıh piri'nc etiket hizalannda gö;:erilen usullerle eksiltmeye konulmuc; 
tur. 

iı:n insan cildininkilerine müşa. 
ı--.;1 genç ve sıhhatli, zengin ve 
1 ıymctli cevherler hulasası var
•'r. Beyaz renkteki (Yağsız) To. 
• 1ıon kreminde ise taze krema II - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme saallc ri hizalarında yazılıdır. 

\"C saf zeytinyağı vesair besleyi- IJI - Eksiltme 12-9-939 sa'ı günü Kabataşta Levazım ve müh.>yaat şubesindeki alım komisyonur.· 
cı unsurlar vardır. Muntazaman da yapılacaktır. 
her iki kremi kullanınız. Açık, IV - Karamozaik tefri'3i i5irı~ ait şartnameler le\'azım ~ubesi v-?Lnesiqden (6) kuruş mukabilinde ve 
yumusak, düzgün bir cild temin etiket ~artnamesi de parasız almab·ıe:cği gibi nümunesi de hergün s0zü ge~en şubede görülebilir. 
etmiş olacaksımz. Faydalı seme. V - İ steklilerin eksiltme içi<' tayin edilen gün ve saatte yüzde 7.fı gü\'enme paralarile \'e karamozaiı: 
resi garantidir. Aksi halde para. işine girecekler de şartnamenin (Fı fıkrasında yazılı yesaikle birlikte mezkur komisyona gelmeleri i:i!· 

Daima kullanınız. 

nız iade olunacaktır. ·olunur. (6720) 
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kızr ~e .dük ise benim en sadık 

dÖstum::lur ?. 
- Rişliyö mü. 
- Buna kat'iyyen emınım .. 
- KonteJ ne isterseniz ya. 

parım. . . 
Kral bu cümleyi söyledikten 

sonra düke doğru yaklaşarak 

sordu: 
- Ümit ederi.n ki kmnız ya

rına kadar iyileşir. 
Dük: 
- Şüphe yok efendimiz, emir 

buyurulursa şimdi bile .. 

Diyerek kralı hem teşekkür. 
hem hürmet ifade eder bir tavır· 
la selamladı. Kral kontesin ku
lağına eğilerek bir şey söyleıdi .. 

Kralın bu sözü üzerine kontes 
işveli bir tebessümden sonra 
dedi ki: 

- Emrinize amade bir tebaa
nızım efen~imiz .. 

Bunun üzerine kral salondl. 
kileri eliyle selamlayarak daire_ 
sine çekildi. 

Lüinin salondan çıkmasında:1 
sonra kontes Dübarrinin göz· 
leri daha ziyade heyecanla Prus
yalının üzerine dikikli. 

Kralın çıkış sırasında diğer 

leri gibi bısır.ı eğmi!3. fakat bu 
sırada r.ehresinde azamet ve gu. 
rur eseri ola~1 zat, kral salon _ 
dan ~tlrtıktan sonr:-. kalabalık 

içinden bir yol bularak madam 
Dübarrinin önüne geldi. 

Dübarri, gayri ihtiyari bir 
hareketle bir adım ilerlediğinıoen 
meçhul şahısla aralarındaki ko· 
nuşmayı kimse işidemedi .. 

- Beni tanıdınz mı madam? 
- Evet mösyö, siz bana on 

beşinci Lüi meydanınd'\ ihbarat
ta bulunan zatsınız. 

- Şimdi anlıyorsunuz ki size 
yalan söylemedim, size Fransa 
kraliçesi olacağınızı haber ver. 
diğim zaman doğru söylemiştim. 

- Evet, mösyö.. ihbaratmız 

hemen noktası noktasına o~Ju. 

Binaenaleyh ben de vaa.dimi yap. 
mıya hazırım .. Söyleyin mösyö 
r:e istiyorsunuz?. 

_. Şimdi yerimiz müsait değil
dir ,bahusus sizden isteyeceğim, 
şeyin henüz vakti gelmedi. 

- Ne zam::n istersem:; b~n ha. 
zırım. 

- Her ne vakit, her nerede, 
her ne saatte olursa olsun evini. 
ze gelebilir miyim?. 

- Size vadcderim .. 
- Teşekkür ederim. 
- Fakat ne nam ile gelecek-

siniz? Kont dö Feniks namilc 
mi? 

- Hayır, Jozef Balsamo na
miyle .. 

Madam DUb:ı.rri Jozef Bal~a· 
mo adını tekrar etmekte iken 

JOZEF 

yabancı adam kalabalığın arası
na sokularak kaybolmuştu. 

- Jozef Balsamo! Ev~t bu 
ismi katiyen hatırımdan çıkar

mam. 

-39-

Ertesi gün 'i sabahle:·in Kom pin 
!,,.:sabası heyecan ve telaşlı bir 
halde uyandı,daha doğrusu ge
ce hiç yatmamıştı. Birgi.in evvel
den s a r a y memurlarından 

tertibat için gönderilen adamlar 
kasabada evler hazırlamakta ol
dukları sırada zabitan yolları 

sokakları gözden geı;iriyorlar, ka 
sabanın it;barlı kimseleri beledi· 
ye memurlarıyle l:-:raber şehri 

gelmesi beklenilen şerefe uy
gun bir şekilde h:ızırlı yorlardı. 

Defne dallarından, gül ve ley
lak demetlerinden yapılan tak 
zaferlerin, latin, fransxz ve al
man lisanlarıyle tertip edil.m 
manzumelerle levhaların asıl

ması sabaha kadar sürmüştü 

Pek eski zamandanberi adet 
olduğu üzere beyaz gıyınmiş 

gene; kızlar, siyah giyinmiş ~cli
kanhlar. Kül rengi elbisdi mek
tep talebesi, en süslü ve müzey
yen elbiselerini üzerleri-ı:b ta

~· · an papa lar, yeni i.iniformalı 

za'>itan ve asl;erler. prensesin 
&clmclc üzere ol:lu~u haber ve-

BALS:\~10 3Z7 

rilir verilmez istikbale hazır ol
mak üzere herkes hususi yerle
rinde duruyorlardı. 

Birgün evvel Versay.dan gay
ri re~rr.i o!arak çıkan veliaht 
iki ~enç bıraderiyle beraber ora 
ya gelmişti. Sab:ıh erkenden adi 
bir yolcu gibi, biri onbeş ve rli
gen on üç yaşır.da bulunan 
kont dö Provans ve kont Dartu
vaz ile beraber atlara binere!< 
prensesin geleceği yolu takip et 
mek suretiyle Ripkon tarafına 

süratle gittiler .. 
Şunu söyliyelim ki bu fikir 

genç prcmin kendi zekası 

mahsulü değildi. Bir gün evvel 
kral tara fmda :ı davet olunarak 
talebesine i!:tikbal merasiminin 
devam edeceği yirmi ıtlört sa<ı t 

zarfında ne yolda hareket ctmc
s: lazım geleceğini talim etm-::si 
emrolunan prensin b<-ş lalası 

mösyö Düküyonun tertibi idi. 
L a ! <' • krali:tetin şerefini 

r.okta·r noktasına muhafaza rt
mek için dük Düberriyc eccladı
nm misalini, clördüncü H:ınri 

c-n üçüncü Lüi. on dördüncü 
Lüi, on be~inci Lüinh süsler ve 
ziynetler icincle olarak genç 
zcvcelerhi görüp takdir et,.,ek 
ın~!tc:~diyle ra.,tıklan harckrti 
t• k lit et tİrf"I"' ~ ~ · mu vafıl; ve rr- 'i· 

nasiT) görmü~tü. 
Prensler kuvvetli ve süratli 

/ 

O\JJ IE (k?) lE N 
Bütün mütehas"'•S diş tabibleri 

RADYOLiN 1 Diş macununu tavsiye ediyorlar 
Çünkü: 

• y 1 
Dişleri beyazlatır. Diş ~t 
lerini kuvvetlendirir.Dış• 
lerin çürümesine mani er 

lur. Ağız kokularını 
defec~~r. 

S ab:ıh, öğle ve akş(lr.1 
her yemekten sonra giifl' 

de 3 defa dişleriniıi 
fırça/ayınız.. 

lluhtcıır ser~nercft' 
18 <liploma, 24 ILıtı' 

ma<lalya. 

{;--ı 
.. D.r .·N·e·ca.ett~ Atas1rod~ 

1 •ıll' 
\atı:ıtıliırı ıı.:rn 9 kaıl:ır. ıı .. ~· rı 

1. \ \ ~ 
lırı 17 ılı•n ~onnı l.ı'l!rl1 ıı n' 
\p, ll31r~ 2. !'\o 17 rı~ twqııl11'.\, 
:\iıhııl ec!N. f1 t'lr/Mı :!:ı!I·' a: ________ ........ 

~~~~~~--~ 
GOZ H El\l~tl 

/lrf urad Rami Aydıft ı ., 
ı-'azıırdıın ho-;kıı ht>r ııtin .. ıı•11 ~·r ı 

1 l\;tCfar rakc;inı T:ılırnhıırll' -~~ 
ı1'j 

.. t·l •rıl ~•n "" 111 f'r,,llnn ~ 

tf' 

1 
Or iRFAN KAYR~ 

ilöNTGEN MOTEHASSIS!, 
fürbe, 8.:>zkurd Kıraatl111 e 

l si karşısında eski Klod fıır ~ 
51' 

sokak N'J. 8 • 10. Oğledeıı 
ra 3 teı, 7 ve ı<adar. ·-----::::::;; 

Satıl k mötör to"' 
Müstamel ve mükemmel 60 bl 

luk bir tekneye kafi gelert 1'1ı< 
1 . .. .. 1 satılı • ;:mz motoru ace e tı#v 

-aliplerin: Fındıklı Satrpaıar1,,,~ 
l ..ı kar§ısında 531 No. da 111z3p) 

· h!'Tlede müracaatları. (:/. 

\ nı<ara 
'iralık katlar ye 
alar ehven. İstenilen 

na.t yc.pıhr. ıt·,,~t 
Orha.n bey haııı a • 

.. "C~rt 
i'"'-ı "ıi'ır-.~·ıı,~ nıur ... 


