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lstanbulda Bir Yıllık ihtiyaç
tan Çok Fazla Odun Olduğu 

Anlaşıldı 

İznıir 25 (Telefonla )-Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak bu gece, evvela 
Manisaya bilahare de İzmire gel
miştir. Çarşan1bayakadar burada 
kalacaktır. 
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İt ha Ia t Maddelerinin 
• 
inhisara Alınacağı 

Dünya Nereye Gidiyor? Haberi Asılsız . 
Geçen 

Harpten 
Ders 

Ticaret Vekilinin • 

Dünkü Beyanatı 
Tarihteki En 
Büyük Hata 

·1-
''Amerikaya İhracat Bir 
Haftaya Kadar Başlıyor,, 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu- ı •Akdenizden Arnerikaya, doğ
Yua.n: Ahmet Emin YALMAN oğlu dün Tırhan vapurile şeh- ru seferler yapılması ıçin Ame-
Şu dddiada buhmaJbllirim: rimize .I?~. limanda Ticaret rikalılada müzakere halindeyiz. 

1914 _ l9l8 umumi harbini en Vekaletiınin şehrimizdeki mü- Bir Yunan kumpıµıyası tarafın
geniş ölçü.de seyreden adam be- dürleri ve dostları tarafından dan deruhde edilen bu tarik ile 

· ikarştlanımıştır. Vekil, vapurun sevkıyata bir hafta sonra başla-
nır{;;14 t d t ·uere güverıtesinde ımıntaıka ticaret nacak ve ilk vapur limanımız-
ve F.rans!:ın:1i~~ aSar::;ı Bos- müdür.il Avni ile ticaret işle'l"i dan .hareketle Amerikaya _gide-
na hadisesinin yarattığı yeisli, h~rekkkıtifl~da konuşm~~: v~ baz~ cektıi:r.> 
telaşlı manzarayı .1?ördüm. Se- dı . . er .veıımış 1:· . care İNGİLTERE~E İHRACAT 
forberlik ilan edildi~i ~n Ber- Vekı.Iı.N~ı Topç~_glu hır m~-
linde Potsdmn meydanında'k.i harrırımızm muhtelif. ~uallerı- «İn~iltereye yapılacak yeni 
coşkun tezahürleri seyrettim. ne şu c~vap.lan. ve:rmıştir: ihracatın rniktan üzerinde he-
İtaıyadan vapurla 1stanbula - Dunı ~z:mirdenı aynldıan. nüz verilmiş bir 'karar yoktur. 
~önerken Mataıban burnunda Yar~ndan ıtıbaTen 1s~nbul~a İn.ıtilizlerin murahhasları İzmir. 
Ingiliz donanmasının Göben ile tetkıkler yapacak .~e u~ ~n de bulunma'ktadır. Ankaraya 
Breslavı takip et'tıiAine ve ar- so~ Ankaraya donecel!ım. ~z- ~eldikten sonra konuşmalara 
kalarından ateş açtıj!mıa, şahit mirde Fuar.: ~tıktan sonra, ı.h· başlanacaktır.> 
oldum. racat mevsırnı olması dolayısıle İTHALAT İNHİSARI HABERİ 

Tanin ıtazetesinin !harp mu- ihrac~tçılarla temaslarda ve ASILSIZ 
habiri sıfatiic ~arp cephesini hasbihallerde bulundum.> •Mühim ithalat maddelerinin 
1915 de ikarış karış dolaştım. BASRA YOLU PAHALI devlet inhisanna alınması için 
1917 ve 1918 de tekrar _gördüm. OLACAKTIR Ticaret Vekaleti tarafından bir 
Varsovanın alınmasında ve . . kanun lavihas1 hazırlandıfu hak-
Prens Leopold ordusunun •Ameriıkaya yapılacak ıhra- kındaki haber asılsızdır. Esasen 
3re;;t Litovska kadar olan ta. catla yakından meş~lü.ı:. Bu ithalat, j!\imrükler taraf•ndan 
ki'P hareketinde Alman 'k.ıtala~ ihracatla Ira ve Suriv•. aa.. daimi bir mürakabe altında bu
rı arasında bulundum. Vıilna is- lıdır. Yakı~da Irak, Surıye ve lundu~undan buna lüzum yok
hkametinde Hindenlburg ordu- devlet dt"3llJl'IYOilan murahhas- tur.,. 
sunun yaptığı takip hareketine ları Ank~rada toplanacak ve bu tNciR, 'ÜZÜM REKOLTESİ AZ 
hn- Alman fırkasile iştirak et- hususa aıt konuşulacaktır. . . 
tim s ~· t _,.J Mak n or- Bu yolla yapılacak sevkt:vat 

. muıs aıı.ua enze . ·· t:l · d k d dusunu h k tl · . 'başından naklıye ucre erın e ne a ~r 
so n are e ~nnı . tenzilat yapılırsa yapılsın hıc 

1
. nuna ka'<iar takıp ettım. Ga- .. :ı.. k ki az Çok pahaltya 

•Bu sene incir. üzüm r kolte. 
si ~ecen seneki rekoltenin du
nuıidadır. İncir ve üzüme imz 
olan hastalık bu sene bol m:ıh
sul elde edilmesine mani oldu.• ıçyada kolordumuzla bulun- şupt'e 1 yo ikt ' 

durn. Tirol cephesine gittim. ma 0 acaı ır.> 
Sonra Almanyanın dahili harp ---=::----:-===-==-=::---==----=-------

teskilatım, cephe atk.asında~i Amerikayı Tebdlt 1 Besırabyadan 90 
her türlü levazım teşkilatını bı- ' 
rer birer dolaştım. Harbin dört iden Telılllıe Bin Alman Çıkıyor 
Senesinin ibrr ıkrsmını Almanya-

Hull'ün Beyanatı Garip Bir Tahliye 
da geçirdim ye Almanı milleti
nin atma nisbeti her sene dei?i
Şen nabzını yakından yoklıya-
hildim. BiT taraftan da HJ.nden- Copenha~e. 25 (A.A.) - Ste- Bükreş, 25 (A.A.) - Reuter: 
burg karargahı ve garp cephesi fani bildıriyor: Sovyet Bc.sarabvası ve şimali 
karargahı dahil olduS?u halde Onaltidende gazetesinin ha- Bukovinayı terketmiş olan 9~ 
muhtelif as'kerl merkezlerde ber verdikine göre Sovyetler, bin Alman memleketlerine sev
gijnlerce, haftalarca kaldım. şimali Amerikanın beş kilomet- ked~lme!tted~rler,. Bu .tahliye :ı. 

Bütün bu _görüşlerim ve ıte- re mesafec;inde Berin.1? boğazın- melıyes~ garıp hır vazıyet arzet
tnaslanm bana bir takım ka- da ·Büyük Dismede• a<iasında lllekt~ır:. Ruslar tarafın?an !ş· 
~aatıer verdi ki, bunlardan is- bir hava üssü tesis etmişlerdir. gal edılmış buluna!1 arazıyi ter-
tıfade ederek !bugünün halini TEHLİKE HAKiKIDİR keden Almcı:nlar, vın~ A_lmanl:ir 
ve vannın ihtimallerin? tahlil tarafından ışgal edılmıs olan 
etmive ça1ışacdım. Vaşinı?t?n· 25 (A.A.) - Dün jdevletl~.in ara~~lerine sevkedi'. 
. 1914 Almanyası KaY\Ser idare- yaptı~i lbır .. beyar:atta ~·. Hull, mekt~ırler. Munevver tabaka 

sıne ral!men hür 'bir memleket- Amerika Cumhurıyetlerını teh-,Lorraıne mıntakasına ve ame
ti. Müna'k.aşa hürriyetinin epey- dit eden tehlike imkanları- leler de Po1onva'da Poznan'a 
ce geniş şekillerine sahipti. O nın }\akiki olduj!unu bildirmiştir _gönderilmektedir. 
zamanın Alman milliyet duv
~usu bu münakaşa havası için
de temel tutmuş, ·şuurlu bir 
duy.gu idi. 1914 Almanı, milli 
dava için olan fedakarlı~ını bi
lerek, anlıyarak, severek yapı. 
Yordu. Açlık ve iştahlarının 
şiddetine rağmen c başkalarına 
daha çok ekmek kalsın, daha 
çok mukavemet _gösterelim» dü
süncesile ekımek vesikalarını 
vırtıp atan Alman &ivil halkı
nın kahraımanlı,itını hiçbir za
man unutamam. 

Her taraftan abluka altında 
l:ir Almanva birkaç cephede bir
den bütün dünya ıle çarpışıyor. 
Kırk senelik müttefiki tarafın
dan da arkadan vuruluyor. Bu
na raı?men senelerce dö,ğüşmiye 
devam ediyor. Karşısında da 
azmi sarsılmıyan kuvvetli bir 
Fransa, denizlere hakim bir tn
'!iltere. koca cüsseli bir Rusya, 
nihayet bütün bir veni dünya 
iTar ... Almanyanın 1914 harbin. 
:1e r.eçirdil?L mücadeleyi ne bu
~ünkü Almanya yapabilir. Ne de 
başka bir milletin bu kesafette, 
bu ölçüde, bu uzunlukta bir 
mücadele ıtecirmesi b"r daha ta
savvur edilebilir. 

SOVYET 
Filosu 

Çanakkaleden 
Geçmek için 

Türkiyeden hin 
istenmemiştir 
MoSkıOva, 25 (A.A.) - Tass 

Ajansı tebliğ ediyor: 
Sovvet hükumetinin., Bal

.kan yarımadası mıntakasında 
bir harp zuhuru ha11nde, Sov
vet donanmasının Çanakkale 
boj!azından iJ!eçrnesi için Tür
kive'nin rızasını talobetmi.ş ol
duğuna dair bugünlerde yaban. 
cı matbuatta ·haberler neşre
dilmiştir. T.ass Ajansı bu ha
berlerin sırf uyqurma olduk. 
!arını -beyan etm.J'Ye mezundur. 

Rumenler 1 O Tesrini 
' Evvelde Dobrucayı 

Tahliye Edecekler 
Bü'kreş, 25 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Emin bir menbadan ö~renıl. 

di(ine ,göre Crajova'da Rumen
lerle Bulı?arlar arasınkia cere
yan eden müzakereler esnasın
da cenubi D<>bruca'nın tahliye. 
si tarihi üzerinde mutırbakat 
hasıl olm~ ve bu tarih 10 teş· 
rinievvel olarak teSbit edilmiş· 
tir. 

RU.l\IEN KRALI KAnOL 

Rumen - ~~!car 
Müzakereler. 

Çarşamba Günü 
Yine Başlıyacak 
Bük~. 25 (A.A.) -Turnusc

verin müzakeratının yeniden 
).a~lıyacağı bir sırada, Transil
vanva meselesinde ahali müba • 
delesi şeklinden başka bir sureti 
hal aleyhinde.iki Rumen muha-

(Deu.nu sa: S, SU: 7) 

Fakat bu kadar gergin, bu ka
dar ıtıl~l)T' bir ruh uzun za. 
man aym ateşli seveyede kala

(Devamı Sa: 1, Sö: 8) 
Dün kürek yarqları ile senenin ilk futbol ma~ı yapılmı~ ve Fe nerbah(e, istanbulsPOru Z-0 yen 

miştir. Spor havadt~lerinin taf silitı dördüncü aayfamr...dadır. 

ve avcı filolarına karşı (ok iyi d~~şen ~ngilizlerin Spitfayer 
bir avcı filosu son süratle se),r hah~de 

. İngilizler 55 Sovygt Matbuatının Italyanlar Yine 
Alman Tayyaresi 

Düşürdüler 

f ~oktai Nazan Korsikadan. 
INGIL TERE İçin Bahsediyorlar 

Bava Mubarebelerl M~nş Denizinde A.lrllla4a Bir SIDgl 
Yine Kızışıyor Karar verilecektir Mallarebell 

Son Hücuına 80 

Aln1an Tayy~resi 
İştirak Etti 

Loııdrn, 25 (A.A.) - Burrtın 25, 
dUn de w dUşman tayyaı er.uıın dll· 
fllrllldUklcri resmen bildirılmekte· 

dlr. Bug\ln dÔJ"t tay)aremiZ Usstl."le 
dönmemi~ ç pllotwnqz kurt.· 
nlmıştır. DUn l9 tayyare ka) bcttll. 
hunların mUretteb tu dan 12 ptlot 

80 ALl\IAN TAYYARESİ 
HÜCUM ETri 

J..ondra, 25 (A.A.) Ha\a Ncza-
rett ı Uhbarat bUrosundıll1 bildlnyor: 

Tlmeı Gazetesi 

Muharebenin Diğer 

Safhaları Kolay 
Geçecektir Diyor 
Jııloakova, 25 (.A..A.) - T .. ajan-

• lıGdirt7or. 
cAakerf harek•tın Afrika B&hneııJ. 

b&flığl altında Krasnaia Zvesda ga
zetesi IJWllan yazmaktadır: 

«Afrlkadaki harekAtm ba.flangıç 

dt:vresi nihayetine \'armak üzeredir. 
İtalyanlar, en mll,hlm harp sahneleri 
olan Libya ve Sudan'da kaU hareke· 
te hazırlanmaktadırlar. Sudan'da 

Dlln crl<cn Alman hava kuvvetle- dll.flnan arazisine de girmi9 bulun
rl lnr,-ıltcrcnin cenup ve cenubu şar- maktadırlar. Bilt'ı.hare Nil nehri bo· 
kinine birkaç defa hUcum etmişler- yuı ca inerek ı;tratejlk çernberleme
dir. MUtecaviz tayyarelerden bir d~ıı çıkmRk ir,;ln, İtalyan Şarki Afrl· 
dıı.lga gaybolur kaybolmaz yerine ka ordusunun bütün kuvvetlle Har
bir diğeri geliyordu. Öğleden az ev- turna karşı kati bir hUcum yapacağı 
veline kadar hUcumle.r Kent kontlu- aşikArdır. Bu esnada tahmin edilebi
ğunun şarkındaki tayyare meydan- lir ki İtalyan Şlmall Afrika ordusu, 
larına tevcih edilmişti. Daha sonra Mısır'a karşı enerjik harek!t.a ~
dllşman Londra civarındaki tayyare lıyarak i:!üveyş kanalını zaptetmeğe 
meydanlarına hUcuma başlamış, di- çalışacaktır. Pek muhtemeldir kı ln
ğer bir filo da Portsmouth'a hUcum glllzler de tedatuı bir strateji kullan-
etmiştir. ma~a karar vereceklerdir. 

7.45 den 9 a kadar devam eden bl- ,\frika harbinin yakında kati saf-

İngilizler Tobruk'a 

İtalyanlar da Mal taya 
Hücuın Ettiler 

Roma, 25 (A.A.) - D. N. B. bil· 
diriyor; 

Pavie'de yapılan bir toplantıda, 
KonlkalJ vatanperverler, Fran1& U. 
aırtiıdlleicek .uuHbt 1taıyan )l&ldanDa 

ve ordularmm kuv\'etine istınat et· 
mesi lbım geldiğine dair bir karU 
ittihaz ·etm14lerdlr. 

SÜNGÜ SÜNGÜYE Bia 
MUHAREBE 

Londra, 25 (A.A.) - Kahirede 
netredllen resml tebliğ, Trablusguı>
ta kfltlf kolları arasında vuku bulan 
bir muaademeyi zikretmektedir. 

Fort Capuzzo'ya yaklafrnakt& olan 
bir İngiliz k"if kol'!, lstlh~lm kaz· 
malda meffUl bir İtalyan mutr-1 
görmllfttlr. İngilizler dUIJl?l&lla 811n
gU hUcumu yapmıf}ar ve on İtalyaa 
öldUrmllflerdlr. Diğer on ltalyanm 
da ölmU. olması mu?ıtemeldJr. 

İngilizlerin zayiatı yoktur. İngi
lizler yedi esir alarak dönmtıf(erdir. 

KENYA HAREKATI 
Pretoria, 25 ( A.A.) - Kenya Jla

(DeYallll Sa: .. 88: 15) rinci hUcuma 80 Alman tayyaresi (Denmı Sa: a, SD: S) 

iştirak etmiştir. İkinci hUcum saat======~~==================
ondan evvel başlamıştır. 30 • 40 
bombardıman t.ayyarelık filolar bir
biri ardından gelerek Kent Kontlu· 
ğu Uzerinde uçmuşlardır. Alman avcı 
tayyareleri bu filoların UstUnde ve 
çok yUksekten uçmuşlardır. 

iNGiLi ZTA YY ARELERiNİN 
FRANSA ÜZERİNDEKİ 

UÇUŞLARI 

Londra, 25 (A.A.) - Hava Nesa· 
retinln istihbarat servisi blldlryor: 

Avrupada Kıtllk 
Tehlikesi Var 

Bazı· Sefiri erimiz 
Memleketten 

Girit Açı~larında 
ltalyan Gemileri 

Yunan Kralı Türk 

Fransanın 1'gal altındaki arazialn · 
de bulunan ve İngiltere Uzerlnde ha- Yiyecek getirtiyor 
rekAtta bulunmak üzere Alınan avcı , 

Ataşemiliterini 

Kabul Etti 
ve bombardıman tayyarelerinin ha- Avrupanıİı muhtelif merkez- Atina. ~ (A.A.) - Stefani A-
valanmalannı temin eden tayyare lerinde bulun.an sefir ve konso- jansı bildiriyor: 
meydanları Cuma gecesi lngillz ha- loslanmrıxl.an ailelerine ~elen Yunan ~enelkurmay başkanı 
va kuvvetlerinin başlıca hedetlerini hususi mektuplar, Avrupanın De donanma .kumandanı ve Tiir-

]dyenin yeni ataşemilitıeri, Kral 
(Devamı Sa: a, sı: 8) maruz bulundu~u lk.ıtlık tıehlike. tarafından kabul edilmişierdir. 

============ si hakkında pek açık ve kat'i fi- Londra tarafından yayılan 

NOTLAR: 
kirler vermektedir. kasdi ve yanlış haberler efkarı 

Bir harici .mümessil~iız .ıne;r. umumiyetle endise uvandırmıt
lekıetten $eker ve sabun ~ inlti- tır. İnJtilizlerin ~aile ve korıku 

ISTANBUL RADYOSUNU ~ ve k~lıim ~e yannki f _ yaratarak bilahare himaıve ve 
BEKLİYORUZ şaf ~t1:1'11'8U~:._~!ıra ko~~- y~ım te'klif ~~ istıedik~eri 

menın ınsanı :ıuuıu-en birı:ııdır. Fakat efkarı umumı.ve-
Ağustos başında. açıl~ktı. ta.Wınu yazmaktadır. . deki endişe !~izlerin himaye 

Belki hazırlıkları bıtmedı. Bu- Sefirler ve Jrom1<>kıslar yıye- vaitlerinin YunaniStmda fikir
gütıkü şartlar altında mazur cek tedariki busmunda bir leri teskine kafi ~elmiyeceğini 
görmeliyiz. Bütün bu~lara rat- memlekette en müsait mevkide ~termelktedir. 
men ls~anbul r~Y0 •. ıstas.y?nu- bulun.an tnsanlartiır. İTALYAN HARP GEMİLERİ 
nu beklıyoruz. Çu_nku P~rısı Al- Ex.... budlar bulundukla- Af 25 (A.A.) - Reuter: 
manlar ışgal edelı bu ıstasyon ~..-r · nd · k .. ına, ı h 
kuvvetlendi. Ankarayı ciddi n v~d~ ve c:n:an a yıyt:ce Gın~ ~Jıkl.~nd-~ .. talya~ arp 
surette izaç ediyor.Hayırhah ve tedankinden ~ız kalı~ ta. mem- Rernılerı jlOT'UlduWne daır ven
kasti parazitler de ayrı. Bu yüz- Ieıretten gt'lbtmek i!J:itıyacını l~n h~r hakk~nda ~unan m8!: 
den, hele akşamla!"ı, Ankıaravı d~yorlarsa A· ~paın~n .~ıuh. fıl~e:-Wle a?emı malumat bey 
hi dmliyemiyoruz. • telif m~ketlcrınd~ı _yuzler- edilıne~tedır. . be an 

Ystanbul radyosu iç ve dış ce :rnHyon ınsanm halını, hele ~~ ~llcrinde Y 
propaganda bakınıından mUna- bu krş maruz kalmM>ı pEil: rnuh. &-i .... ~a ~~ İtalynr- h:up .ze
l<a.- ~ötünTll'z bir zaruret Ol· temel olan akibeti .lıyas sureti- mılerının Gırıt cıvarında bu-
du. le RÖ'.ı:Önüne jletirmek kalbüdir. (D...a.a &a: s, sa: 1) 
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( IŞIK VE NUR PEŞİNDE ) 
Kilise Ortasında Bağırdım 

"ProtestoEderim,BenMüslümanım,, '
8 

. lk"~ 
• . _ 

7 
_ a da Bir lbt cu· 

Amerikanın harice gönderdiği 

mlayonerleri gibi iı; misyonerleri 
de vardır. Bunlar Amerikanın i· 
çinde mektepler, hUtahaneler a· 
çarlar. Kllae ile alAkuı ıevf!yenle· 
ri elde etmlye, yeniden kllaeye bağ· 
la.mıya çalıfırlar. 

Kliae deyince Amerikada bir te < 
ve mUfterek kurulUf &nla.tılmaz. 
Blribirlne rakip tQrlU tQrlü Hıriati • 
yan mezhepleri vardır ki, itikaUan 
blrtblrtnden derece derece ayrılır. 

Bunların hepsi blrtblrine rakiptir. 
.Aııl doğru hırlatıyanlığm kendile
rinde olduğunu iddia ederler, Bd· 
nun lı;in drf ve iç mlayoner tef kili· 
tJ da blrlblrtnden ayndır. 
Bunların .A.merlkada kurduklatı 

bir kıaım mektepler, tahall bakı· 
mından o kadar iyidir ki, ailemdeki 
aerbeat fikirlere rağmen beni böy
le bir mektebe g!Sndırdiler. 

O zaman on iki Ya.tıma varmıt
tım. Bu hırlatiyan mektebine bir 
tUrlU ıamamadnn. Doğruırunu söy· 
lemek lUım gelirse, Hni.stlyan 
mektebi de bana ıamamadı. 

Benim ruhum hakjkl l!laydığım 

dinle dolu idi. Nefsimi iytleştlrml
ye, başkaları için fedaMrlık etml· 
ye, kin ve nefretten uzaklafıp bil· 
tUn dUnyaya sevgi gÖltermlye, yır 
ratanı sevmlye ve ona. !Ayık olacak 
şekilde ya..şamıya. hazırdım. Din 
diye bunu anlıyordum. Tablatin ba· 
na ilham ettiği din bundan başka 
bir şey olamazdı. Eğer dinden, ha· 
yatın bUtUn zevklerinden kendini 
mahrum etmek ve müstebit ve kıs· 
kanç bir mabµda kul olmak anla· 
fılacakııa ben hıriatiyanların ~lçQ· 
sile kendimi bUsbUtUn dinsiz say· 
mayı tercih ederdim. 

Mektepte bana verdikleri malt\· 
natt,.n o yaşımda şu neticeyi ı;ı

'l:ardım ki, hırlstlyanlık ancak ih· 
:.iyar kadınlara ölüm korkusu ve? 
pişmanlık ilham eden ve onları bof 
vakitlerinde ağlatan bir dindir. 
Şevk ve nCfeJlin her fekline dllş
mandrr. 

Mektepte dlnt Ayinlerde ha.zır bu· 
lunmak mecbur1 idi. Ben buna kar· 
'1 isyan duydum. Bunun tesirile 
mqhur dlnalzlerin kitabını okumt• 
ya başladım. Topladığım fikirleri 
diğer kızlar arumda yayıyordum. 

Mektepte pek çok taraftar bul
dum. Boş zamanlarımızda. -kırlara, 
ormanlara toplanır, din aleyhin· 
deki fikirleri münakaşa ederdik. 

GUnUn birinde mektebe meşhur 
bir miııyoner geldi. Mektebin kll
ııealnde bize gtlrtlltWU, heyecanlı 

fırladım ve bağırdım: 
- Yalandır. MUslU~anlar ka· 

ranlık, cehalet ve ahlAki dllşkUnlU
içinde ya,amıyorlar. Bunların hep· 
ııi sizde vardır. 

Toplantıda bulunanların hepsi 
buz kelllmlfU. Şimdiye kadar böyle 
bir cuTet · hiç g!Srillmemiştı. Niha· 
yet mektebin mUdllrlinUn sesi, u
mumt ıükQtu yardı: 

- Ne demek istiyorsun? 
- Şunu demek istiyorum ki, ben 
kendim MUaIUmanım. Dlnda,larım 

hakkında böyle yalan ve hak.sız 
sözler ııöylenme!Jlne tahammWlll"l 
yoktur. 

Herkes hayretler iı;inde idi. Fa· 
kat benim hayretim de onlardan a: 

değildi. O saniyeye kadar kendime 
MUalüman demek hatırımdan geç
meml9tl. Tablatten ilham alaraı.. 

kendime mahııua bir dini Alem kur· 
muttum. Mllalllman dininin bunu 
hırlatlyanlık gibi fena bulmadığını, 
böyle bir ltlkada lslAmlyette ye.
olduğunu blllyordum. Fakat hepsi 
o kadar." Ruhumda bir MUslUman· 
lık ateşi uyandığının ve bunun llk 

fll'l&tta ifade bulacak bir hale gel
diğinin hiç farkında değildim. 
MUslUman olduğumu ilAn ettik-
ten sonra artık kllscde kal•maz-
dım. Yüzlerce çift göı:Un bombard•· 
manı altında dışarıya çıktım. 

Mektepten derhal kovulacağımı 

zannediyordum. Fakat mektep ida 
resi galiba benimki kadar tsi' bir 

ruhu avlamak fırsatını kaçrmak ia· 
teınedi. Beni her 'eye rağmen mek· 
tepte alıkoydular. Ümitleri, ruhu· 
mu yavaş yavq hırlstiye.nlığa ka· 
zanmak ve kurtarmaktı. 

Delil mi? 
Yenlkapıda oturan bir karii· 

mlz.den şu mektubu aldık: 
cYcnl narh esasına göre fınn· 

lardan on kuruş otuz. paraya al· 
mış olduğumuz bir ekmek, til· 
tUncll \ 'fi bakkal dllkklnlarında 
on bir buçuk kurup \'eya on bir 
kuru!J& satılmaktadır. Ekmek 
her yerde ayni fiyat Ilı.erinden 

satılacakrna göre bakkal ve bu-
na benzer yerlerde satılan ek
meklerin on bir buçuk kuru!Ja 
kadar satılması ne derece dot
rudur? Bakkallardan birine aor-
dum. Bana fU cevabı verdi: 

- Fınncılar kaz.anıyor. Biz. 
de hic olmaua on para kazan
ıruyalım mı r 

Anlaşıldığına göre, fırıncılar, 

ekmekten faxla kAr edemedlkle-
rlnl ileri ıUrerek, bakkallara, 
tablakArlara ekmek •tIIJındaıı 

kA.r vermemekte, onlar da bu ı:a.
reye t>qvurmaktadır. Belediye
nin bu lfle meşgul olınaaını ve 
ekmek fiyatını lllzumııuz yere 
yükselt~nlerln t'eı.alandırılmaaı 

yoluna gidilmesini lqtlyorom.» 

Müteferrik: 

Tohum üretme Çiftliği 
Ziraat Vekilinin yakında memleket 

C:ahillnde yeni bir tetkik .seyahatine 
çıkması muhtemeldir. Vektlet, muh
telif yerleı de her çeşit tohum Uret· 
me çlttllklerl tesis edecek, bu çlttllk
ler içlıı mUnasip arazi satın alına

caktır. 

Fakat ben kendim ora•h kalmı· 
ya taraftar değildim. Kendi ar· 
zumla da kaçamazdım. Kendimi 
mektepten kovdurmak için ç·are dil· 
~UndUm ve nihayet buldum. Bir pa- lngiliz Liraları 
ket sigara satın aldım. Koridorlar- ' Merkc·z Bankasına teslim edilen 
da dolaşarak pUCür p!l!Ur içtim. ve evvelki gUn mUddetl biten !ngi-
Başım döndU, aldırmadım. Hele o ıız liralarının miktarı hesaplanmak

zamanlar bir kızın mektepte açık· tadır. Paraların teslim muamelelerin 
tan açıp •!gara ıcmesl en bUyUk 
gUnah sayılacak bir şeydi. Mektep 
idare!!! bunu aft'edemezdt. 

Beni; MUslllman olduğumu kli
r.tıde ıöylemek suçundan dolayı de
ğil, sigara içmek suçundan dolayı 
mektepten çıkardılar. 

Garibi şu ki, ben .sigaradan ne!. 
ret ederdim. Bu hadise on Uç ya
tmıda iken olmuştu. O zamandan
berl ağzıma bir tek ııtgara koy
m\ı9 değilim. 

Nil 

den sonra ne gibi muamele yapılaca
ğı bugün belli olacaktır. 
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Köylüye Toprak 
Milli emlAke alt toprakların tak· 

sitle köylllye tevzi muamelesine ey
IQI ayı içinde başlanacak, Trabzon, 
GUmüşhanc, Giresun, Samsun ve Es
kişehirde birer komisyon kurulacak
tır. 

--~ 

bir konferanı verdi. :Makııat hariç-ı-------------
Hariçteki Mallar 

Portsaittcki mallarımızın getiril
mesi için alfU<ad:ırlnr !Azım gelen 
tt!~eoblislere ba.şlo.mışlarclır. Ticaret 
aıa~c.mize bu hususta !Azım gelen 
tebligat 3 ,.pılmıştır. 

te çalıtan misyoner teşkilltı için 
para toplamaktı. Şöyle bağırıyor· 

du: 

- KAflrlerl hırlstlyan etmeliyiz. 
Onların ruhunu avramak ıoın mllm· 
kiln olan her şeyi yapmalıyız. Hı
rlstlyan etugn:ıı:ı kadın \•eya erkek 
alle çemberinden uzak dUşUnce a-

naaı, babası, kud~ keder edecek
miş, buna katlyen aldırmamalı

yu;. 
ömrilnde bir MüslUman y{lzU &'Ör 

mlyen ve protestan incilinden bat· 
ka din! bir kitap okumıyan bir ih
tiyar kadm, miııyonerden ııonra a
yağa kalktı. Dlnledifi kon!eraruırı 
verdiği heyecanla titriyordu: 

- Hepimiz para vermeliyiz, de
di. Y~ milyonlarca insan bugün 
MUalUmandır. Karanlık, cahalet ve 
ahl!kl dUşkUnlUk içinde y~orlar. 
Artık dnyanamıyarak yerimden 

-·-

POLiS: 

Tramvaydan Atlıyanlar 
Tramvaydan ıı.tııye.nlarla yeıJden 

mUcadeleye girişilmiştir. Diln 33 k\· 
şl atlarken yakalanmış, cezaya çar· 
pılmıştır. 

Balıktan Zehirlendi 
Balıktan zehirlenen Galatada LU· 

leclhendek sokağında oturan Ke· 
mal, hastahaneye kııldırılmış, teda
vi altına alınmıştn;. 

Romorkör Tutuştu 
Paşa.bahçe açıklarında demirli bu

lunan K. Volger acentesine alt Ve
cedene romorkörUndcld mazotlar tu
tuşmuş, deniz itfaiyesi tarafındaıı 

yetlşilerek sirayetine meydan ve
rilmeden söndUrtllmUştUr. 
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lki Motör Batll 
Evvelki jlcce başlıyan fırtına 

dü!1 biraz hafiflemiş, vapurlai 
S"efE>rerine devam etmiş:.ir. Fır
tına yüzünden hazı deniz kaz:ı
ları olmuştur. 

Karadenizden limanımıza ~el
:nekte olan odun yüklü bir mo
tı:ir. Karaburunun selkiız mil açı. 
fında batmış, mürettcbatındar. 
dördü bol!ulmuştur. 
Ağvadan limanımıza hareket 

eden Haydar kaptanın idaresin
deki yine odun yü'klü motör de 
batmış, Haydar boğulmuş, mü
rettebat kurtanlımıştır. 

Muayene: Cüzdanı 
Olmıjan Esnaf 

• 
Hastahanenin 

55 Bin Lira 
Tevsii için 
Toplandı 

Esnafın yıllık muayenesi devam 
etmekte, muayene cilzdanı almıyan
lar, emniyet memurları tarafından 

yakalanarak cezalıuıdmlmaktadır. 

Şimdiye kadar Esnaf cemiyetlerine 
mlira~at edip muayene cüzdanı a
lan esnafın yekünu yirmi ~ bini 
bulmu~tur. Geçen ııenekl yckQn O• 

tuz bin olduğuna göre beş bin esnat 
muayene cUzdanını yenilememiş, 

sıhhi muayenesini yaptırmamıştır. 

Yapılan istatistiklere göre, muaye
ne cUzdanına tAbi tutulan ve her 
sene muhakkak ııurette sıhhi mua
yeneleri yapılmuı zarurı olan esna
fın yekunu ellt bine baliğ olmakta
dır. Bu hesaba göre esnafın yarım 

sıhht muayeneyo tlı.bi tutulmadan 
ticaret yapmaktadır. 

.Kırk iki yataklı Eıınaf haırtahanl. 
sinin daha iyi randıman verebilme ·ı 
için sıhhi muayeneye tlıbi t'Snafm 
tesbit edılmesi, sıhht muayene ~U7.· 

danı almalarının temini JAzım ge?· 
mektedlr. Otuz dört esna! cemiy.,. 
tinin yıllık bUtçelerf yüz bin liray 
baliğ olmakta, bu miktarın otu~ beş 
bin lirası hastahaneye harcanmak· 
tadır. Muayene cUzdanına tAbl eı· 

nafın çıraklarından 190, kalfaların· 
dan 290, ustalarından 390 kuruş mu

ayene cüzdanı Ucretı alınmaktadır. 

Esnaf hastahanesinin tevsii lı;in 

Jıayır sevenlerden yirmi bin lira top

lanmış, cemiyetlerin kasalarnda 936 

senesindenberi otuz beş bin Ura bl· 

rikmiştir. 

İstanbulda Bir Yıllık İhtiyaçtan 
Çok Fazla Miktarda 

Odun Bulunduğu Anlaşıldı 
Murakabe komisyonunca oduna 

kanulan 435 kuruş azami fiyat, o
dunculardan başka kimseyi memnun 
bırakmamıştır. 

Bir muharrirJmiz, evv-.lki gUn A· 
Iemdağ,, Ömerli ve Polonez tarafla
rında \'e dUn do şehrlmiz!n odun 
stoklan bulunan serntıerind- tetkik
ler yapmı11 ve şu neticelere varrnıt
t:.r. Alemdağı ve ömerll ormanlarnı
da mUteahhlt ve köylWer elinde, el· 
yevm yUz otuz bin çekiden fazla me
şe, Polonez civarında da elli bin çe
kiye yakın gUrgcn odununun ke
silmiş olarak bulunduğu ve bunların 
halen elde me'l:Cut mUteahhlt kam
yonlan köylUyc alt ökllz ve beygir 
arabaları ile bir ay iı;inde ÜskUdar 
Kadıköy ve Beykoza ta.şınmalannın 
mUmkUn olduğu anla,rlmıştır, 

İstanbulun seııelik odun ihtlyac,. 
nın hemen hemen Uçte birini karşı
hyacağı katı olarak söylenilen bu 
~toklardan başka, şehrimizdeki de
polarda da bu miktara yakın muh· 
telif cinslerde odun mevcut olduğu 
na ve ayni zamanda Marmara hav· 
zaslle Stranca ormanlarında geçen 
sonbahar ve bu yaz mevsimlerinde 
kesilmiş \'e şehrimize nakledilmek 
Uzere sahillere ve diğer sevk mcr
kezlcrlne indirllmlş kWllyetll miktar
da stokların bulunduğu öğrenildiğine 
göre, değil şu sırada hattA önilmüz
dekl. kışta bile odun buhranı zuhu
runa, işle samimiyetle alAkadar o
lanlardan hiçbiri katlyen ihtimal ver
memektedir. Bilhassa depolarda ve 
ormanlarda nakle hazır bulunan 
mevcut stoklardan başka, önümUz 
deki sonbahar mevsiminde de he: 
tarafta katiyat yapılncuğrnı ve hiç 
ştiphE"Siz bu katıyattan htısıl olacak 
miktar ile elde mevcut stokların ih· 
tiyacı karşılıyacağmı da ısrarla söy
lemektedir. 

Murakabe komlsyon~ınun ışe baş· 
hyacağı sıralarda, bugUn 435 kuruş 
azami fiyat takdir edilmiş olan o· 

<lunun, m~ cinsi ve hem de cidden 
kuru ve Rumeli malı olmak, kesil· 
mlş olduğu halde mtişterinin evine 
kadar yoll~ak 11artıarı ile lı skU 
dar, Beşikta.ş, Kabatıı.,, Fındıklı, 

l{adıköy, Kumkııpı semtlerindeKt 
depoların ekaeriı1lnden azamı 400 ku· 
ruşa alınmakta, hattA bu fiyat fa· 
l:iş görülerek şikAyetleri bile mucip 
olmakta idi. 

Bir kısım alAkadarlar komisyonun 
tesblt ettiği fiyatları ytlksek bulmak· 
tadır. Oduna azamı fiyat tayin ve 
tesbitl esnasında tetkikata tA or
.• ıandan b:ışhyarak, kı:ıtlyat yapar
Iann bir çeki odunu kaı;a mal ettik· 

lerinln ve toptancılara ne kadar kar 
Ut' vı-rdiklerinin öğrenilmesi lhım· 

dır. 

Dış Piyasada 
Türk Tütünleri 
Şehrimizde bulunan GUmrtık ve 

İnhisarlar Veklll Raif Karadeniz bu 
gUn lnhlsarlar Umum mUdUrlUğtln
de meşgul olacak, tUtUn ve ispirto! ı 
içkilerin satışları hakkında. tetkikler 
yapacaktır. 

Sigara kA~ıdı bulmak, mUşkUlleş
mlş olduğundan bu işe bir çare bu· 
lunmıı.sı dUşUnUlmektedir. Evvelce 
verilmiş olan karara g!Sre Almanya. 
ya şarap ııatılması ve buna mukabil 
sigara kAğıdı tedarik edilmesi mu· 
'\iafık bulunmuştu. İnhisarlar Veklli. 
bu şeklin tatbik imkA.nlarını incele· 
nıektedir. 

İspirtolu içkilerin fiyatlarına bir 
miktar zam yapıldığı maJQmdur. İn· 
hisarlar Umum müdUrlllfUndeld a
lAkadarlar, bu hususta Vekile iza
hat verecekler, tUtUn ve içkilere ha
riçte mUsalt mUşteriler bulabilmek 
için tesblt edilen şekilleri anıatacllk
lardır. 

kendi kendlne fillzlenmlştL Nlhalln mektu
bunun koparılıtf fırtınanın yıkıntısı bilttln 
im flllz.Ierfn meydana çıkmalma, l'ÜDef ışı· 
ğına kavuşmasına sebep olmuştu. 

Fazıl. k!Syilrı atnıan tarafnıd:ın eskt bir 
dost gibi karıtılandı. En-elkl zlyaretıerlmlfl 
gö11terdJğt se\•gl \ 'e yalmı alaka aayeıdncle 

bUtnn kalplerde yer kazanmı,tı. Jlehmet 
Alinin bir ay köydP misafir kal•na1oınıı hep 
ıevlndller: 

- ı-;12.ın arkada11mı:ı olduktan ıonra be.
.,ıınır llı.tlıncle ='..rJ \·ar, dl)l·rlardı. 

İki arkad&ıf bir ay için bir e\' klralamıya, 
bir adam tutmıya ,.e yiyecek Jçecek hak· 
l••ııda tertlbut nlmıya kalkı,ınca kıyametler 
koa••u. ku~ın misafirlik aoanelerlnde böy· 
le bir hareketin yeri yoktu. Fakat Mehmet 
Ali ı rnr etti. İsthlJğl olmazsa çekWp rt· 
<tece(:lnl kııtt bir Uııanla anlattı. Nihayet 
dediğini kı\bul c.ttlrdL 

zadellfln ve ıllkftnon mine\-& hazz.ını tat
mak lmkl.nı ~ılablllr. Hele buna yurt ve 
halk hizmetine vakfedllnılş ' bir hayatın ve
receği ruhani hazlar da katılınca._ 

Ahmet Faul uuıklwftıktan eonra Mehmet 
Ali, yenJ hayatına aanldı. Muhltllc 'e köy 
lıayatlle pek çabuk ka~tı. Tahsil \'e lı; 

hayatı içinde heyecandan ht'yecana koşar
ken kalbinde dalma glzli bir hasret duy
mu,tu. Her şeyden uzaklaşmak, bir mUd
det tablatıe kucak klıcata yaşamak hasre
ti. •• Yorgun bir ı, ıtınünden sonra pek ~k 
defalar fÖyle dU,unmii§tti: 

ıuru \'ardı: Öllim korkusu ve bunun şu ve
ya bu ~ktldekl teza.hllrlerl... tnııan kendi 
ölUmllnU dünyanın ıonu aanıyor, buna yol 
~abltN'.Ck ukubetlerden uzak durabilmek 
için dil,ünceslnln \'e hareketinin lııtlk!Alln· 
den her tnrlil fedak.lrlıklar yapınağı göz.e 
alıyordu. 

Mehmet Ali köye giderken yeni hayatı· 
nın rehberi diye yanına bir tek kitap al· 
mıştı: EfiAtunun Ziyafet adlı eaerlnln bir 
franuzea tercUmeeL •• 

EOAtun, altm' sayfa tutan bu eserde 
~anının en l)i kafalarını bir ziyafet sof
rasında birleştirmiş, teV&i mevzuu etra
fında mllnal<:>l'a etttrmı,tı..,Ba aev&'f btlhal
ne derhal hayat telA.kl~lsl mltııakıl:alan ka-. 
rı,mı,, ortaya bılttin bir \-azlfe ve ahlAk 
•ıslt>ml k'Jnulmıı;tu. 

Ahmet Fa:r.ıl arklM!af Ue beraber köyde bir 
gtltı "'e bir rece &'e!:lrdL Aynlırken dedi ki: 

- Kardetfm,• teselli için söylemJyorum: 
Sana ddden gıpta ediyorum. Her blriınlzln 
sırtımızda kUçilk emellerden, ,aııeterden. 

itiyatlardan ibaret kocaman bir yUk \'ar ••• 
Bunları taşıyıp duruyoro:ı. Gözlerimiz bu 
yüzden dar bir ufuk içinde dolaşıp duru
yor. Biraz uzaJı göremiyoruz. BUtün ba 
batlardan Azade kalmak elimizde detti ••• 

Ben ara ııra yer altında \'e havada Y1'9ı· 
yıtnlann abJAkmdan babledJyorum. Ama 
kulak asma, ancak ıtenin ~lrdllfn bOyftk 
fırtına rtbt bir buhran, içinde dofdufumus 
hayata alt bağlaronıı.ı çheblllr. o zaman 
nıodem hayatın hareket ve bfıyecanlarm

dan belrtetUttml:ı bunaltıcı U\'k yertae l· 

- Bir dağ köyünde hoca olabUtem-· Her 
,eyden uuık, bir hayatım oba... Köyıü ru
hunu benlmılyebll.ıtem... Onların FSrllf uf· 
ku benim ufkum olsa ... 

Bolunun bu gilzel köyUnde ormanlı U-pe
ler arasında, u:ıaktan görünen &'Öllin &'iizel 
manzarafll kartııımda aradıtına kavuşmu9· 
tu. DtinkU hayatına alt endlıteler, emeller, 
ltlyatlarla boğulan ruhunun ldeta Baatten 
saate eridiğini duyuyordu. Bu eııkl ruhta 
bir tek senbettk \'as{lr: Benlik iddiası, ben· 

ilk rururu. benlik lhtirası.u En ruz.el '" 
un 11&nıluı duygulann arasına blle bir ııen 

· Den endltef!l kanpblllyordu. 
Sonra etıkf hayatın diğer hAklm hlr un-

l\lehmet Alinin yeni hayatında ölüm kor
kusundan en küçük bir iz kalınamllfh. Yur· 
dun , .e lnı;anlığın \'&rlığına alt ebedlllğl 
hahrlatnıak ,.e bu duyguyu ateı,Jemek '\'&• 

7.lteelne \'akfedllmlş ··ır hayat içinde ölUm 
dü9ttnce1lnJn hiçbir yeri olamaz.dı. Ferdi 
hayatın biraz en·el biraz tonra ııönmesl 

kendJtl ıı:tn bir merıele delildi. Her tUrlU 
benJlk lhtlruları kökünden kununu,tu. 

ÖIUm korkusundan ve benilk ihtirasların· 
dan Az.adellğln ,.-ereblleceğl tııtlklAl, teşeb

hlis, eeearet ... Mehmet Alinin yeni ruhu it· 
te bu temele dayaruyordu. 

tylclt'.n, doğrudan, güzelden mllrekkep ola
rak bu ruhu yaratmıya hizmet edecek CC\'· 

herler, son fe!Aketten dotmut değildi. BU
tUn bu iyi mayıılar Mehmet Alide zaten 
\'ardı. Maddi işlere ~ıırettığl son seneler 

lı;lnde bunlar fJ<'rbest ifaıte hulamnmıı; "''· 

şit, l;t".Şlt iyi tohumlar bir tarafta blrllmılş, 

Bahse kanşanlarıo ı;.oğu, lıayafı ııevrt Ue 
uh1 aevgiyl blrlblrlnden ayırmı'lardı. Ba
yatı sevgi yalnız 'fehvet yoluyla zevk an
yor. Bir tarafta veya her iki tarafta yeni· 
ilk heyecanı, merak ve teceaııtll daygaau 
ıonuna gelince kendi keıİdlne ırtönUyordu. 
'l•ahut bu nevi sevgi ve kııkançlık, kin, in
tikam hlllerlnJ kamçılıyor, lıaaııları zalim 
ve kötü yapıyordu. 

Uh·l tevglde lkl aevglll blrlblrlerlnln ru
hunda y~ıyor, blrlblrlndekl iyi, aau, temiz 
meyilleri ku"'·etıendlrerek beraberce iyinin, 
doğrunun, gllz.elln yolunu anyorlartıı. Bu 
mu,terek arayıı içinde ılttlkçe blrlblrlne 
yaklaşıyorlar, bir oluyorlar, tabiatın emri· 
nl yerine getiriyorlardı: l'~ insan ol
maktan kurtulmak, dlfer yarıya ka~ 
bernberce ebediliğin hizmetine girmek ••• 

(Devamı vnr) 

lstanbullunun Gözüne Çarpanlar 
Sinanın. Güzel Bir Çeşmesi 

ivaz Efendi Camiinin Karşısında 

Bulunan Kıymetli Çeşme 

Belediye Tarafından Kurtarılmalı 
Çınarların, mezar taşlarını j Bu çınar 757 sene evvel Bi

tahta avurtlarma aldıklarını ve zans imparatorluğu yapan An· 
bazan ahşap ı;ıövdelerine indir- dronik Komnen zamanında Vı· 
diklerini 'liZÖrdük. Fakat altı laherne sarayının av!lusund• 
cepheli bir çeşmeyi bir dev iş- vüıkselivordu. O vakit de aliın
tihasile vuttu.Etu ne .ı.?örülmüş ve da bir Bizans çeşmesi vardı. Pa· 
ne de işitilmiştir. Yutan çınar leoloı? hanedanının ilk yıHarın
vc Y!ltulan ç~ E~apıda- da bu saray ihmai edilıruşti. Bf• 
dır. zanslı kadınlar ve ı?enç kıxlaJ' 

Üstad Sinan. asırların diline bu çınarın sıölsıele::li~i çeşmede 
destan olan Bizansın Vilaharna çamaşırlarını yıl<:ıyor'lardı. Çı· 
saravların.ı unutturmak ,.c ci- na-r Andronıik Komnen zama· 
hana daha üstün sanat eserleri nında çe..cnneyi oJ!Öl:geledii?inc ır& 
.ı;röstermek için Kazasker Ma- re, o vakit ihiç olmazsa yanın a· 
11av Ivaz (efendi) adına bir ir- sırlık bil' ömür kabul edersele 
fan, içtimai vardım ve din mü- bu.ı.?iin tam 807 yaşında oldu~ 
essesesi kurmuştur. Anarnas zin meydana çıkar. Sekiz asırlı1' 
danının üstünde bir sa~a t a'bi. ön'\rüne ra~men çınarda tek !kU· 
desi ı?ibi şahlanan Ivaz (efendi) ru bir dal ve sarı yaprak bile 
camii, mimari tarzı ve çinileri ydktur. Hala dallarının üstündt 
itibarile Sinanın eşsiz bir eseri- nevcivanlıi?ınm kavak yelleri e
dlr. MihTa:bını saran çinilere siyor. İstanbul vakıcı ı?Ün~i!\ 
gerek o devirde ve Rerekse da- altında kavrulurken 'bile çına!· 
ha sonraları hicbir abidemizde, Okmeydanından çeKti~i se:riJI 
hatta Topkapı sarayında bile bi:r havanın yelpazesi içinde 
rastlanmaz. 1579 yılında ya- yapraktan dillerile Bizanslı 
pılan mabedin bugünkü hali kızların şarikılannı fısıldıyor. 
vür,•lder acısıdır. .h.ııbbesinin Anamas zindanı, Ivaz (efendi) 
kurşunları çalınmış, ye:· yer camii çeşme ve çınar bir müze
r;aküntüler başlamıştır. Sl).n c.~- nin y~ıyan eserleridir. Bunla· 
maat reıva1ondan ve zarıf su. . . 
tunl.!lrından eser bile kalmamış- n ıyı muhafaza etmek lazımdı!· 
tır. Bizi hu camie götiiren dar BE-lediye bu çın an fenni bir ~ 
yolun karşısında ve tam cadde- kılde tunar ettirsin ve üstüne 
nin üstünde eski ihttşamına aP,- de yaşını .EÖ.steren bir I~vha as· 
~ıvan altı cepheli öksüz bir çeş.. sın. Çeşme de mütehassısları.%1 

mC=~ şark' tarafındaki revi alındıktan sonra ya ihtiya1 
yaşlı çınar, çeşmenin cephele- çınarın akımdan kunanlslllt 
rinden ikisini tahta avurtlarına vevahut daha fazla yutulmama-
nlmış ve yut.muştur. sı icin bir çare bulunsun. 

Belediyede: Adliyede: 

Florya Pilajı Kurşun Hırsızı 
Florya plAjı gazinoııunun mutfa· Cemil adında biri Nuruosm3• 

ğınd~i ~ağın her gUıı. bir tona ya- . ~ye camii kıibbesir;ıden kurşurı 
kın kömür yakacağı, 20 liralık elek-

1 
sokerken yakalanımıs. cürınil 

trik sarfiyatı olacağı anla~ılmış, meşhut ırnahlcemesine sevkedil
keyfiyet tetkik edilmlye başlanmış- mi.ştir. Duruşması esnasınd' 

tır. Cemil sucunu inkar etmiş ve: 
•- Nuruosmaniye camiinitı 

DOKTORUNUZ avlusunda ırakı içiyordum. po· 

DiYOR Ki:---... 

Asap 

tnsanların kendJ w:uvlarına 

\erdlklerl ehemmiyet ayn ayrı
dır. Bunların Jçlnde mide her 
zaman ön plAnda gelir. Mide 
hakkında insan şuurunun.pek 

zengin hllklimleri ve görüşleri 

vardır. «Can boğazdan gelir ve 
boğazdan çıkan ırtöstt Ue ifade 
etmek istedikleri yine midedir. 
BUyttk heyecanlar kendini mide 
t'lhaz.ında duyurur. Sinir ve ruh 
ha'ltalıklannm çoğu mide boı.ak· 
Ju~ ve barsak değlfmelerlle be
raberdir. Bundan başka her han· 
gt bir haatalıkta da mide yine 
haataııta tttlrak eder. 

Bu hallere göre tedavJııl de de
klıtlr. Ekseriya bulantı, kay, IK
hal ve ağrı gibi her zaman yal
nız mideye alt ılrazlar değildir. 
BUtün intant, yarat mikroplu hu· 
talıklarda da bu Art.dar vardır. 
Şu halde bunlara karşı alına.

cak tedbirlerde bu nokta unutul
mamalıdır. YapılM"&k herhangi 
bir müdahale fena olablllr. Blz.ce 
her ,eyden e\·vel yemek tarzına 
riayet etmek ba.fta gelir. Bu da 
yemeklerimizde intizam ve ye
mek malzemealnl aeçı,ıe titiz ve 
dikkatli hareketle kabUdir. BU· 
lıaaııa bayat yemeklerden sakın
malıdır. 

BanakJarDnlZI temiz tutmakla 
hayatonızın inzibatını teela et
mekle kendi kendlmJze yaJ*lA'" 
tnnız en bll)ilk iti yapanz. Ye
meklerden tonra bir flııcan ıh· 
Jaınur, hazmı koJayJattırdıkr i
çin her zaman fayclalıdır. Mlk
tarmda ve kullamlm&IJada ifra
ta kaçmamak ...,uıe (Karbonat) 
ıulhazımdan dotan pzlann ııtı· 
rabına karşı ten zararsız bir ç.a.. 
redir. Mide ve bar1a1ı: 1&11cılanm 
l'eçlrmek üzere ııcak panımıan· 
lar tecrtlbe etmek tehlikeli oJa
blllr. Çtlnktl bu 1&11cılar apaadl· 
ılt baflalıgıcı da olabWr. Arka 
U.ttl yatmak ve lıtlrabat etmek 
mide ve barsak aaneılarına kar
t• zaranıı:ı tedbirler arasında 

uyılablllr. 
Doktor: K. Z. 

NOT: Okuyucu6&J'tDUZ (Doktoru
nuz d;yor ki) b&flıklı bir yazıyı her 
suıı bu sayfada ı;erçeve içinde bula
cakl&J'dır. 

lisleri ~örüru::e kaçmak istedirtl 
Beni yakaladılar. Hırsızlık yap
mış de~ilim.:ıo demiştir. 

Şa;hitlerin ifadelerile sucu 58· 
bit olan Cemil bir ay on j?ÜJ1 
hflpse mahkum olmuştur. 

--o--

Beş Gun Hapis 
Yeşildirek"'te lki~es~er vur· 

dunda oturan İhsan, sarhoş ol· 
muş, Reyhan adında bir kadınl• 
kav~aya tutuşmuştur. İhsan dütı 
cı.irmü meşhut mahkemesınE 
2etirilmiş, beş gün hapse rnab· 
kum edilmiştir. · 

Rumen garsonlaJ1 
Eylülde Gidiyor 
Romanyadan mUtehassIS oıaraJ 

getirilen garsonlar Taksim ve Yoıcıı 
salonu lokantalarında ht-nllz çaJJt 
maktan menedllmem.işlerdlr. J.• 
IAkadarların verdiği izahata göre blı 
garsonlar eylQIUn onunda şehrirnısl 
terkedecek, memlekeUerine dönece~ 
terdir. 

Bu hususta Carsonlar Cemiyet» 
Reisi şunları söylemektedir: 
-Romanyalı garsonların ı;alqtırtl 

ması bl.zlm işimizi sekteye uğrat,maSo 
Birinci sınıf garsonlarımız, her za· 
man ve her yerde iş bulabiliyor. :NI• 
tekim bu hafta Yolcu Balonu lokaJ1' 
tasına dört TUrk garsonu gönderdiJC. 
Biz, Rumen garsonlarına mUtehaSsd 
denmesini istemiyor, onlar kad•' 
bllglll bir çok garsonumuz bulundu 
ğunu iddia ediyoruz.> 

Teneke Mevcudu 
Piyasada gltUkı;e şlddeUenen ten"' 

ke buhranı karşısında Ticaret v~ 
kAletl, ellerinde levha ve sandık h•' 
tinde teneke bulunanların mevcuUa 
rmı bir beyanname ile mmtaka ti· 
caret mlldUrlUğtlne bildirmeleri esa• 
sını muvafık bulmu~ur. 

1 
TAKViM 
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Vaziyet 
- Siyasi, Askeri 

Hava Harpleri 

Yeniden kızışıyor 

Bir YıldönUmU 

Sovyet 
Alman 
itilafı 

• Moskova, 25 (A.A.) - Taııa ajan-

Dünya. Nereye Gidiyor? 

E E Geçen 
~ ..................... ,... ....... _,_..ı. ........ ......ıı-........ __..._..._~I Harpten 
INGILTERE için r SIRP. Bll!l.VAT' İtalyanlar, Yine Ders 

FELEK 
- Yazan: B. FELEK

Üdun 
435 Ku"ruş 

Dün pazar olmak miinascbeti- sr bildiriyor: 
le ecnebi ajanslar beklediğimiz 4Bilytlk tarihi ehemmiyeti haiz bir 
~:~dar. ha~er ~crnıediler. Buglin tarih> başlığı altındaki ba.şmakale
ıcın sı:vası hadiselerin başma sinde 4'İzvestlıı» gazetesı dlyo: ki: 

Manş Denizinde BİRLİÖİ Korsikadan 
Karar verilecektir · Bahsediyorlar 

(8a!;oı blrindde) 
mazdı. İki sene harpten sonra 

Hani iğrenilmez ama, odu· 
nun ~u kıymetlenişine imren
mivor da değilim. şuurlu fedakarlık duv~uları 

gevşedL Ortalıktaki boşluğu 

Rumen - Bulgar anlaşmasını ge~ «Bu tarih 23 Ağu:tostur. Bır sene 
drmek münasip olur. Kraiova- evvel 23 Ağustos 1939 da Sovyetler
dı?ki mUzakereler neticesinde 

1 
le Almanya arasında ademi tec~vtlz 

Uumen - Bulgar murahhashırı paktı Moskovada imza edllmış~lr. 
rcnubi Dohruca'nın 10 teşrini- Muahedenin imzası, harp mUşevvik
c·vvelde tahliyesi kin mutabık !erinin körilkledlğı Almanlarla Sov-
kaldılar. yetıer arasındaki he.smane duruma 

(Bafı birincide) 
hasına gireceği tahmin edilebilmek· 
hı beraber, Mısırın, Sudanın vesalr 
İngiliz müstemlekelerinin son Akıbet· 
lcri hakkındaki karar Manş denizin
de verilecektir.> 

HARBİN İKİNCİ SAFHASI 
Londra, 25 (.A.A.) - «İkinci sa!· 

ha> başlığı altında neşrettiği bir ma· 
kalede Times diyor ki: 

Bugün Birinci 
Yıldönümü 

Bu Birlik Sayesinde 
Yirmi Senelik ihtilaf 

Hallolunmuştur 

(Başı blriııcide) tazyikle, tel.kinle, propa2anda 
rekA.tma ait dün akşamki resmi teb- ile doldurmak lı>'tediler. Yapa
liğ: madılar. Sinir mukavemetinin 

Vaziyet sakindir. Büyük mlkyast:ı kalitesi !bozuldu. Yani kısa bir 
kara k~if hareketleri yapııınıştır. harpte yıldırım usullerile ezici 
K~if devriyelerimizden biri Buna'· neticeler verebilecek olan. Al
nın fima1 mmtakasmda bir dÜ'1Jlan man zafer imanı. uzun bir harp. 
devriyesine raatlaınqtır. DU.şman çe- te yavaş yavaş bozgunluık mik-

Şu bildiğimiz odun; ötekine 
berikine: 

- Odun ağa! diye makamı 
hakarette knllandığımı:ı odun; 

- Yontulmamış! diye mecaz 
olarak kabalıi:~ alem ettiğimiz 
odun bu~ün «resmen• 435 ku. 
ruştur. 

Royterin diplomafk h h' nihayet vermiştir. 
• 

1 mu a · 1• 1 k u · t ı· i · 18 rı, Bulgar • Rumen davasının Sovyet er om nıs. par ıs nın 
kilmiştir. ropla:rı tarafından kemirildi. Galiba, bundan bir bu~d lll' 

kadar evvel «TAN• daki sütu
ttumda odunun dört liradan pa
halıya satıldığını ileri siirerek 
hıma bir çare dfö~ünülmesini 
yazmıştım. O zaman - oduncu 
oldui(undan ~üphe ctti~im - biı 
okuyucum bana bir mektup ya· 
zıp: 

bövlece haJled"l · l .1 inci kongresinde Stalınl harp müşev-. ı mış o ması e 
Karadenizdeki gerginliğin aza- viklerine karşı ihtiyata davet etmlş-

Dün sabah erken, bir caproni bom Nihayet o ıkocaman harp rne-
bardunan tayyaresi Tana gölU mm· kanizması, lbir J!Ünden ertesi 
ta.kasma altı bomba atmıştır. Hasar ı?iine birdenbire çöktü. Çünkü 

lacaiYı mu'"t IA d d ti. Bu müşevvikler kendi maksatla-"' a aasın a ır. . 
rına varmak için Sovyetıerı ba~ka 

<İngiltere harbinin> ilk safhasını 

bir hafta kadar 11Uren ,ıddetll bit 
hava harbi teşkil etm1'llr. Bilhassa 
avcı tayyarelerimiz tarafından ka
zanılan muza!fertyetımiZin hakiki 
değerini henüz takdir etmemiş ola
biliriz. 

26 Ağusto5 1939 tarihinde 
Yugoslavya Başvekili B. 
Cvetkoviç ile Doktor Maçck 
arasında Sırp • Hırvat Bir

ve zayiat yoktur. sinir bozgunluğu en basta bulu-
• 
MACAR - RUMEN 

Dün öğleden sonra kesilen 
:\facar • Rumen konu~maları
nın Alman tavassutu il~ tekrar 
başlıyacağr söyleniyor. Diğer 
taraftan, tekzip edilmiş olması
na rağ'men, Romanyanın askeri 
hazırlıklarına hararetle devanı 
etti~i haber ''eriliyor. 

YUNAN - İTALYAN 

İtalyanın Yuııanistan!a bir 
hadise çıkarmak gayreti azal
ınımuştır. İtalyanlar diğer bir 
Arn::ıvudun gfıya Yunan ajanla. 
~1 tarafından katledilmi:ı oldu
l;{Unu tesbit etmişlerdir. 

HARP v AZİYETİ 
. DUnkü telgraflara nazaran, 

sıyasi hadiselerin binnisbe sö. 
nük olmasına mukabil harp fa
ali:yeti artmıştır. Alınan hava 
~llV\•etlcri İngiltereye rnünfe. 
rıt, küçük gruplar ve fasılalı 
dalgalarla hiicum etmiye başl:l
ınış!ardır. Bu usulü geçen haf. 
tal~i kesif taarruzlardan sonra 
za:viatı azaltmak iizcre Alınan
hır Yeni bir çare olarak buldu. 
lar. 

Kesi( taarruzlar, ağır bombar
dnnan grupları ve onlara refa. 
kat eden avcılarla beraber :vapı
hYorıiu. Almanlar bir haftada 
V'!di ~·üz tavvarevc mal olan o 
~~'z .~i~_ct~~nİ~rda~ vazgeçmiş gi. 

•1 ~orunuyorlar. Fakat miinfe
rıt ,.e küçük gruplarla yapıla. 
cak hücumların tesiri tabiatile 
az olacağından bu ikinci tarzın 
':l\kında bir üçüncü hücum usu-
1ıı,. değistirilmesi muhtemeldir. 
Dün İngiliz şehirleri üstüne sal. 
dıran Alman tayyarelerinin ek
serisi hafif bombardıman cin
sinden imiş. Almanların hafif 
h'>mbardıman o1nrak fngiltere
Ye karşı kullandıkJ.arı modelle
rin ekserisi 109 Meşerşmit tiple
tidir. 

109. Meşerşnıit'ler Polonya ve 
Fransa harbinde avcı olarak kul. 
!anılmıştı. Sonradan 110 Meşerş
ınit modellerini çıkardılar. Av
cı olarak diisük kudrette kalan 
10!) larda h~fif bombardıman 
tan·aresi ·haline getirmek üze
re tadilat yaptılar. Mühendisin 
kafasından ve fabrikadan avcı 
olarak <'ıkmış bir tn:vyarenin 
bombardımana çevrilmiş bir ki. 
si tarafından idare edilen mu
addel Meserşmit'ler belki pilot 
tasarrufuna yarıyor. Ve seri ol
dukları için avcıların refaketi
ne de ihtiyaç hisscttirmiyor1ar. 
Fakat alabildikleri bomba ade. 
di mahdut olduğundan tesirleri 
de o nisbette az oluvor. 

Taymis gazetesi Alman hava 
kuvvetlerinin bu vaziyetini tah
lil ederken şu kanaate varıyor: 
Yıldırım hlPVa hücumlarının 

ikinci safhası miinferit ve küçük 
nDplu taarruzlarla başlam1ştır. 
Üçüncii safha bizim için daha 
ıztıraplı olabilir. Fakat dördün
cü safhanın geçirilmesi daha ko
lay olacaktır. 

$. A. 

devletlerle muli'arebeye sUrüklemeğıı 
gayret ediyorlardı.> 

İki memleket arasında muahede 
akdinin iptidai safhalarını hatırlat

tıktan sonra İzv,estıa şu suretle de· 
vam etmektedir: 

cSovyetıer yüksek ,ru-asının dör
düncU içtimaında verdiği raporda 
:Moloto''• iki memleket arasındaki 
sulhperver münasebetlerin ehemmi· 
yetinl göstermişti. 

23 Ağustos 1939 muahed~t yalnız 
Sovyet • Alman mUnasebetlerinin ta
rihçesinde değil, ayni zamanda Av
rupanrn ve hattA. şUmulU onu da a· 
şan hakikl bir dönüm noktası olmuş
tur. Bu muahede son seneler dış mU
nasebetleri tarihinin en bUyük ve 
mühim bir vesikasıdır. Bu muahede
yi imza ederken iki taraf, ideal ve 
rejim farklarının iki devlet arasında 
dostluk ve iyi komşuluk mUnasebet
lerinin tesisine ma.ni teşkil etmemesi 
ıazrm geldiğini nazarı itibara almış-
lı.rdır. 

SOVYETLERİ VASITA 
ETMEK İSTEDİLE.R 

Sovyet • Alman pak~nın şimdiki 

liği imzalanmıştı. Bugün bu 
birliğin ilk yıldönümüdür. 

İki unsur arasındaki ihti-
Müdafaa esnasında ehemmiyetsiz laf yirmi seneden fazla sJr-

olmıyan insan zayiatı verdik. Mes- müştü. Yugoslavya nüfusu-
kenler, ayni zamanda bazı askeri he- nun üçte birini teşkil eden 
defler hasara uğradı. Fakat bunların HJrvatlar kendilerini nıem. 
hiçbiri ehemmiyetli değildir. Avcı leketin milli hayatına ya-
tayyarelerimiz, Varfova ve Rotter- hancı sayıyorlardı. Bu iki-
d&.m'ın lkıbetine uğramamaları lçin lik Yugoslavya için bir zaaf 
~hirlerimizi himaye etmektedirler. amili idi. 
Alman zayiatı ümitlerimizin fevkin- Yugoslavyada milli birli-
de olmuştur. Muharebe tayyarelerile ğin kurulması çok iyi neti. 
takviye edilmif bombardıman tayya- celer vermiştir. Aradaki mü-
re dalgaları ölüm, harabiyet saçmak nasebetler pürüzsüz . bir a-
için gelmişler, fakat bu Akıbete ken- henk içinde devam etmiştir. 
dileri uğramışlardır. Ezcümle Croy- Bu sayede bugün Yugoslav-• 
don'a karşı yapılan birinci hücum- ya, harici fırtınalara karşı 
dan ı!Onra hiçbir Alman pilotu Al- birleşmiş bir milli cephe 
manyaya dönmemiştir. manzarasını arzetmcktedir. 

Şimdi başlıyan ikinci safha, mUn- ı.. ~ 

ferit veya küçUk gruplar tarafından '------------~ 
yapılan yıldırnn hava hücumların-

MALTAYA HÜCUM nanlara ka<lar sirayet etmişti. 
ltaıyada bir mahal, 25 (A.A.) Mütarekeden sonra Alman. 

İtalyan orduları umumi karargüıı- yada dolaştım. Eski dostları zi
nın 79 numaralı tebliği: :varet ettim. Su kanaate vardım 

Bir hava filomuz Maltada Halfat ki, o 5aniyede dünyada milita
üssünü bombardmıan etmiştir. Uçuş rizm ruhundan en ziyade şifa 
halinde bulunan on tngillz avcı tq· bulmuş memleket Almanya idi. 
yaresi bu hareketimize 'nıAnl olmağJ Eğer Fransada, İI14tilterede, 
teşebblls etmi.şlerse de derhal bom- Amerikada 'bir avuç aklı başın .. 
bardıman tayyarelerine refakat et- da adam bulunsaydı Almanva. 
mekte bulunan avcı tayyarelerlmlzin nın yaralarını sararlar. 'kalbini 
hücumuna uğramışlardır. Cereyan e- hoş ederler, dünyada. ilk defa 
den şiddetli musademe esnasında tn- olaraık tam adaleti, emniyeti, 
gl!izlerin dört, bizim de bir avcı tay- barısı. kurarlardı. 
yaremiz düşmüştür. Hayır övle yapmadılar. Ö-
Düşmanm Tobruk'a karşı yaptığı Jüm hallndeki Alman askerlik 

hava hücumu es'nasmda. beş kişi ya ejderini yeniden diriltmek için 
ralanmış ve az hasar olm~tur. neler yapmak imkanı varsa ara-

Şarkt Afrikada hava filolarımız dılar, buldular, keşfettiler. Bu 
Garrlssa, Kenya'cla Wajir tayyar.: ejderi adım adım zorla, zarla 
meydanlarını ve Aşağı Sudan'da dil;ı diriltip başlarına çıkarmanın 
manın Daga - River - Port mevzile- yolunu buldular. 
rini bombardıman etmişlerdir. İnsanlık tarihinde akılsızlığın 

Televizyon Mucidi 
Vefat Etti 

Pek cok misalleri vardır. Fakat 
bu kadarı hiçbir zaman görül
memiştir. 

[Bu seri, diğer üc yazı ile ta
mam olacaktır. l 

Berlin, 25 (A.A.) - D. N. B. Ahmet Emin YALMAN 

cTahkikatsız yazı yazıyorsun. 
Odunun çeki.si üç liradır. Saçma 
sapan yazı yazma ve çizmeden 
yukarı çıkma!,. 

Diye çıkışmıştL Ben odunu
mu bildiğim için içerledim ama 
ses etmemiştim. İşte hakikat 
yürüdü. ;t·ürüdü ve bugün fiyat 
k01nisyonunun tasdikile odu· 
nun çekisi depolarda eve tes. 
lim 435 kuruşa olduğu •tes
men• tesbit edildi. Demek ki; 
bu sene odundan evvel. odun 
yakanlar yanacak! Ne yapalım 
sağlık o]sun! 

harbin arifesinde ve frrtmayı haber 
veren bir hava içinde imzalandığını 
unutmamalıdır. Yine İngiltere ve 
Fransa, Sovyetlerl, kendi emperya
list maksaUarma vasıta olarak kul
lanmak için durmadan teşebbüslerde 
bulunmuşlardır.> 

dan ibarettir. Bu tayyareler günUn taarruzun yerine veya onunla ayni 
ve gecenin herhangi bir saatfnd..? zamanda Akdenlzdeki donanmamıza, 
memleket UstUnde gözükmekte, bir Orta Şarktaki kuvveUerlmize, Sü
iki bomba atmakta, sokakları, kır veyş kanalına kar:;ıı bir h!lcum ya
bahçelerini mitralyöz aıe.ine tut- pılmasına intizar edebiliriz. 

22 Ağustosta doğumunun 80 inci 
devir senesini teslt eden televizyon 
mucidi Paul Nipkol, Cumartesi saba
hı kalb sektesinden ölmüştUr. 

Bu fıkrayı, bana çizmeden 
yukarı çıkmamak tavsiyesinde 
bu]unan - ve oduncu olması 
muhtemel olan - kariime ithaf 
edcrktn şurayı da sadece bir 
müşahede olarak ileri sürmek 
~terim ki; tuhaf bir tesadüf e. 
seri olarak fiyat murakabe ko
mis:ronunun bir kısım kararla
rı, yüksek fi:yatları haklı göste
recek mahh·ette bulunmaktadır. 

==--:.:-============ 1 Komisyon kararlarını verirken, 
lngı·ıı·zıer 55 şüphesiz ah,·ali, maliyet fiyat. 

larını ,·e saireyi nazarı dikkate makta ve Fransadaki üslerine dön- Ne olursa olsun her şeyi ayni zih· 
mektedirler. Bu nevi hücumlar az niyetle karşılryacağız. ÜçUncU safh ı 
lıasar verdirebll!rler. Asker1 hedef- esnasında ıztırapli, hattfl nazik bir 
lere gelince, bunların yapacakları devir gf'çirebiliriz. Fakat bu muş- T k. . Cesedi 
hasarlar hiç mesabesindedir. İkinci kUlleri yenince tehlikenin en büyü- rOÇ 1n1 n 

Al almakta ve pahalılığı haklı gör
man Tayyaresi mektcdir. tmdi bu miinasebetıe 

alakadarlann alakalarını 5u ou·· şu·· rdu·· ler nokta üstüne celbetmek isterim: «Bu siyasetin failleri muhtelif 
merhalelerde muhtelif şekillerde ha
reket ettiler. Fakat maksatları ayni 
idi: Sovyet kuvv•euerine karşı koya
rak daima artı\n Alman kudretile 

safhanın diğer bir teZahUrü de Calais ğUnUn geçmiş olacağını ümit edebi- Vaşington, 25 (A.A.) - .D. N. B. 
ve Boulogne mmtakasma konulan u: liriz. DBrdüncU safhanm geçirilme~! bildiriyor: 
zun menzilli topların faaliyetidir. daha kolay olacaktır. Beşinciye ge- Hariciye Nezareti, Troçki'nin cc- (~ı blrlncide) 
İkinci safha da blrinciei gibi bizi lince, kim bilir, belki o, mukabil ta- sedinln Arnerlkaya nakline müsaade t~kil etmişlerdir. BUytik bir sahaya 

1 dl k d tı Y i arruzu kaydedecektir. etmemiştir. şamil olmak üzere ağır ve vasat bOm mücadele etmek _isin Sovyetıeri Al- ş m ye a ar sarsmamış r. en lıardıman tayyarclerll.e hücumlar ya.-
manya üzerine, yahut Almanyayı ı:ıımıftJr. Parb ctvarmda buluna~ 

SovyeUer ü~erine saldırmak.> E R e Vlllacoublay büyük tayyare meyda-
4Sovyet - Alman paktının akdi. bu A s K E R ..-1 B A H ı• s L nına Cumartesi sabahı .şafakla bera-

mUşevvik faaliyete nihayet vermiş- ~r hücum edilmiştir. Alçaktan 1_ 

tir.> çan İngiliz tayYarelerinin bırakm:ş 
cSovyet - Alman paktının imzası, n Al H Ak 1 muş ve bunun yenine az adette oldukları bombaların tesirile birÇOK 

harp mesullerin!n üzerinde uyandı- man ava ın arı taıyyarelcrle dahi tek tayyare. infil!!.kler rni!şahede edilmiştir. 
rıcı bir tesir yapmılJ olmaııı tahmin Geçen yazıımda Almanyamn Icrle hücwn sistemi kaim ol- Brötanya'nın şarkı üzerinde, 4 ki-
ediliyordu. Maatteessüf böyle olma- Büyük Britanya adasına yaptı- muştur. Bunun mikyası şudur lçmetrclik bir mesafe dahilinde ter:ı.-
mış ve Avrupada harp patıamıŞtır. ö:ı ve yapacak! hava akınları Alman ÜrdUSU ki, Almaınlar büyük hava akın- yi faaliyet eden sair tayyareler, 
Atmacaların Polonyası aııkert sergü- için taarruz bakımından en mü- larile, katlandıkları iedakarlı- Vannes, Saint Briene, Rennes, Di-

Fiyat miirakabe komisyonları 
nihayet ihtikara mani olabili
yor. Pahalılığa değil. 
Pahahlı~ı önfemek için alına· 

cak tedbirler daha vasi. daha 
şömullüdtir. M.wzii ve idari de
~iJdir. Biz mesaimizi o tarafa 
doğru yüriitsek i:yi olur. Çünkü 
bir n1alın yalnız fiyatını tesbit 
etmek, onun pahalılaşmasına 

mani olamıyor. 

Rumen - Macar 
Müzakeratı zeşte atılarak ilk darbeler altınd-ı sait vaziyette •bulunduğı.mu ve İngı·ıı·z Adasına ğa değer derecede netice ala. nard, Lanveoc ve Brest'in şimalinde 

yıkılmıştır.> buna karşı ~ilterenin de ha- mamışlardır, !başka bir ifade ile kAin Guipanas bliyük tayyare mey- (Başı blrlndde) 
DOSTLUK VE HUDUT vaya ka.rşı müdafaa bakımın - Ç k b•l k •? İn~ilterenin havaya karşı mü- danlarını bombardıman etmLo;ılerdlr. lefoti artmakta gibi 2örünmek-

ANLAŞMASI dan cok kuvvetli olduğu kadar l a l ece ml • dafaa sistemi üstün çıkmıştır. Normandya'da Lisieux ve caen tay- te ve matbuat kampanyası da 
Bundan sonra lzvestia., Alman d k t '"bel' b 1 d ~ 1 -"-a: ço ecru • ı u un u,gunu Yalnız şurasını derhal kaydet- yare meydanlarında, kilometrelerce bütün şiddetile devam ey em~ 

Hariciye Nazırı Von Ribbentrop'un an.latmışhm. YAZAN·. rnelı'yı.rn· ,,1·., bu hu"ku'"m do<rru ol- ted· t ıs-. · i i ~' "" mesafeden görillen büyük yangınlar ı·r. 
Moskovaya yap ı.,. ikınc z yare· lngilterenin müdafaadaki tec- Emekli Albay sa dahi Almanların 'bundan son. ç:ıkarılmıştır. Gazeteler. hududu nezaret al-
esnasında 28 

Eylül 1939 da imza e- rübe ve ol~nlu~ yalnız umu- M 
8 

C I t SA B !"4 A il ra büvük hava akınları yapmak- Şimali Fransada, evvelce Fransa- tınıda bulunduıran Rumen kıtaa-
dilen dostluk ve hudut anl~masrn- mi harpte dört sene zarfında tan vaızgeçtikler.:ni ifade ede- daki İngiliz haYa kuvvetlerine üs tile Tuna'vı kontırol etmel>te 
dan bahsederek şöyle demektedir: Londranın ve İnJ;tiltere cenup mez. Aksine olarak büyük hava tekli etmekte olan Saint Omer ve bulunan donanmadan iba:hs~t-

cPravda> gazetesinin muharririne mıntakasının havaya karşı mü- J MUHARRI 1 1 akınlarına verilen bu fasıla, hü- Merville . tayyare meydanlarına da mektedirler. Diğer taraftan da 
verdiği cevapta Stalin Yeldaş demiş- dafaası için tatbik .ve tekemmül ASKER R M Z cum ve taarruz sistemlerindeki hücum edilmiştir. Saınt Omer Ussu- Macari.stan'aı arazi terkedilme-
tir ki: ettirdiiti usul ve ders~re mün. Eııki Hava Müııteşan ''e ı;;imdl zayıf noktalarile İngiliz hava mü ı Un iniş sahasında bir yangın çık- sinin aleyhinde bulunan Mani

«İngiltere ve lt~ransayı idare eden hasır kalmamış oldu~nu bilhas Harp Akademisi Ha.va teşkilatı ve dafaasının kuvvetli ve zayıf ci- ! mış ve biIAhare şiddetli infillkler u'nun fa~liyeti de: ehemmivet 
mahfiller, Alınanyanın suth teklifle- sa işaret etmek istiyorum h ı itibarile hiç de azalmamaktadır. 
rlni ve harbin kabil olduğu kadar ııü- Şını' d,,1_

1
. harpten ·evvel ·

0
n se- Ha.va Coğrafyası muallimi l<~mekli et erinin meydana çıkarılması · t.usuıe gelmiştir. h .. .J d d 

ı i i s LA ıt Sak suretile elde etmiş oldukları k:ı- Diğ'er bir İngiliz tayyaresi Parisin Rumen - Macar w..ıu un a 
ratle soırı ermes c; n ovyetler Bir- neden!beri· İnıgilterede Londra :::a.~ı::: muh;:.:ıg-ı~azekteanııbul- naate ~öre hazırlıklar yaptıkla- 10 l<llometre cenubuna kadar gide- ise bir endişe havası Mesm~k.te-
liği tarafından. yapı~an teşebbUsleri ve cenup mıntaka1a.rının hava- · d · B' k k. ler anıu ya 
k b redetmışlerdır Bu r d k etmiştir. Albay Meclt, blllııı.ssa h""° rına ve veni bir hamle için ca. rek Rleans meydanını bombardırnarı Lr. ırço ımıse. 1 .. t f. 

a aca . . e ey- ya karşı müdafaasını kuvvet- va meısetelerinde en ziyade ııaliı- hstıklarına •bir alamet de . ol.ı- etmiştir. En mühim hangarların 46 I mektup ya-zar~k: ıahş er
1
. ını tas ı· 

flyeti, kan döknıeğe devam mesullye- lendirecek esasları bulup çıkar. bilir. metre yakmrnda bombalar patlamı .. - ive edip yerlerını t ıve eme. 
tinin tamamile Londra ve Parise ait mak ve noksanları tamamlamak hlyetıe yazı yazacak bir kalem .,. l . . . dksa kalmalarınır 

.. t ·ştlr sahibidir. Bugünl..."ii harbin ag"ırlık Tavyare yepveni bir silahtır. tır. Amlans'ın en mUhlm tayyare erırun mı .": . ~ 
olduğunu gos ermı . maksadile her sene ıi.ki defa ha- merkezi hava meselelerine taalluk Vasıfları mütemadiyen artmak- meydanı olan Gllsy ile Londra hattı mı daha munas1'.P olaca.'!1!11 ~r. 

Yeni Sovy~t - Alman mUnasebet- va manevrası yapılmak şru;;maz ettiği ic:in Albay l\Ie<'idln yazıla.- tadır. Teknikte henüz bir durus yolcularmm çok iyi bildiği Beaımais muşlardır. Manıul ken<lılenne 
leri yalnız lkı A.kid tarar arasında bir adet halini almıştı. noktasına varılmamıştır. Hava meydanına da Cumartesi sabahı şa- yerlerinde kama 8;1'ını. ~a~'Siyt 
sulhü tesise meyyal değil, fakat ay- Her manevra sonunda en kü- rının alaka ile o!.."llnacağına şüphe doktrinleri - nazariyeleri ancak fakla hUcum edilmiştir. Griznez ci- etmiş ve bu. taysıyesı ıçın ~t 
nı zamanda diğer memleketler ara- çük teferrüata 'kadar noksanlar etmiyoruz. bu harpte tatbik fı~atını bul- varında Fransız sahilinde Haring- t b~tün mesulı~·etı·rı deruhte c~_tıg. 
smda da sulhU te~is f'tmek temaytı- ve hatalar teSbit ve yeni bulu- muşlardır. Bu sebeple hava sevk zelles'de top mevkileıi, birçok defa-jnı beyan. eltn:ıstl. Havahrn!kukda 
li.lnde olduğunu bır kere daha teyit nan esaslar tayin edilir ve ilk nuvorlar. Bu keyfiyet hava kuv. "d kt' ~. d h .. b lar old ıı... ibi a.· . faa ted'bır erı a ınması a ın-
etmiştir.> ve ı are ve ta ıgın e enuz u- u,, ... g ..... ı gece sıra ile va- 1 ed·ı . 

hava manevralarında bunların vc>tlerinin bir hususiyetidir. ltmmamış veni usul ve kaideler sat bombardrman tayyareleri tara- da karafs1a;1f u~r ~eşrd ı 1:11ş ~E 
0 tamamlanmasına ve tecrübele- Sulh zamanındaki tayyare za- saklıdır. Ayni suretle havaya fır.dan lıomharı:!ıman edilmiştir. Bom en ~ ~ e a. aıt". sı;ı:ı:ına • 

Girit Açıklarında rine ehemmiyet verilirdi. Her biti verimini, harp zamanındak: karşı müdafaa sistemlerinde de bardımanlar 3000 na. 1000 metre a- dlartfa~~as en;:-ed~lmı~tı_r. ~u-

1 \ manevra sonıqndaı mutat tenıkit- verimine yaıklaştırmak için hi(' veni inkişaflar' beklenir. rasmdald lrtüalardan icra edilmiş- ı·u· ~ unadn ra şde. rıı a ka-
tal yan Gem İ leri !erim yaparken hava nazırı el- bir devletin • velev ne kadar Buna hayret etmemelidir. t.~. ısı, ırear _ra .Yosunu ın eme • 

d edil t . !erden 1 1 .. . · . · ı ten rnenedılmı"" ve bu emre mu· (Başı birtnelde) e en ne ıce memnu- zen~.in o ursa o sun - mali ve ik. 'recrube edılınemış nazarıye e- Cuma gecesi muvaffaklyetıe hU- h l"f h k t ·~ 
1 

. d. 
Darbımeseller lundu(!:una delalet edecek bir niyettni ~östermekle beraber, tısadi kuvveti kifayet edemez. rin isbat ve kabulü güç-tür. Ha- cµm edilmiş olan noktalardan biri de ha ~ are ·ıe v. enb'ledr~n.l . 1vt~nı 

'emate mevcut de~ildir. bu tE'nkidini celde edilen biitün Harpsiz geçecek bu hazırlık vacıhk edf:fuiyat yirmi seneden. Dldfe limanının techlzatı olmuştur. aı: verı eccgı ı ırı mış ır. 

El elden thıttlnıtttr. 

Eşeğin kuyrutllDu tenhada 

PİREDE ASKERi ELBİSE · muv.ıffakıyetlere rai:!men İngil- o devleti, .iflasa götürür. ' beni İtalya topçu ~ener:ıllerın- Bir yanaşma iskelesine vs.ki olan bir M"ÜZAKERATIN KESİL~ESI 
DEPOLARI YANDI 'are ve Londra hava hücumları- Geçen hafta, 6 gün kadar de- den Vohe'nin nazariyelerile çal- isabetten sonra şiddetli fnfllAkler HAKKINDAKİ TEBLIÖ 

Atina, 25 (A.A.) '- Sebebi na karşı masun d~i:!ildir• sözü vam eden Alınan büyük hava .kandı. Tayyare, ve haro gemisi husule gelmiştir. BtiyUk yangınlar Turnuse·.;erin., 25 (A.A.) 
'b . mi tekrar etmekle bitirmeyi 3- a .. a~ındak11" u·· stünlük münakaşa- çıkarıldığı gibi, denizde 4-0 mil me- Stefani ·. nu·· n akşam saat 22,10 kes. ımeç-hul !kalan ır yan~ın esna- · akınlarından çıkan nef • -

sınd:ı Pire ch·arında asker elbi- det rc!ilmişa ıce ne ları buna katıldı. Şimdi, leh ve safeden yüksek alev sütunları da da hariciye nezareti matbuat 
se depoları dün akşam vanmış- İşte, İngiltere havaya karşı olmuştur? aleyhtarlann kanaatlerinden görülrı•üştur. servisi şefi J;!azetecilere her iki 

El elin aynasıılır. 
Eskisi olınıyanm yenisi olmaz. 
Elden gelen Ö\·On olmaz. 

ı .. t·· T hk müdafaada muvaffakııyeti sulh E~er. Alm.anla.r bu. akınlardan hannisi do;:;rudur. bunun tecrü. İngiliz atır bombardırnancıları, murahhas :ı.eyetı" namına aşa;:;ı. 
trr. Bir kişi <;!muş ur. a ikat k 1 d bekled kl "' "" 11 

"" zamanındaki bu ma sat ı ve ~- _ı ~;.ı netıc~~ı almış olsa- , be zamanı gelip çatmıştır. Bun- Almanyaya mQtad gece ziya{etlerini daki resmi tebli_ği okumuştur: 
yapılmaktadır. vamlı çalı~malara borçludur. lardı .~nıguız ~eblJ.Rlerine ,göre 'dan dolayı havacıları da kaba- yapmışlardır. Muhtelif hed:rıer tne- cMurahhas heyetlerin şefleri 

HiidiHeler havalarına haklın ola- Sulhtl:! ekti~ini ha~pte biçmek- her gun vasatı 80 tayyare (ek. hatli görmek doğ'ru olmaz. Tay- yanında Rhur'da Sterkradı şehrin- müzakerelerin seyri haikkmda 
mıyan milletler lı,fo muvaffakıyet t~d~r. s~risi bo~bardıman tayyarele- yarel€rin ömrü henü~ bir çey. de bir mUhim gaz tasfiye fabrikasi- mensup oldukları hükıimetlere 
Utmldl kalmadıkmı lııbat etti. Bu Fak.at hava kuvvetle.cinin ta- rı olmak uzere) ve takriben 200 rek asrı ancak ~eçmış bulunu- le bir stok malzeme deposu, Darms- sahsen izahat verdikten sonra 

El yumruğu yemlyen kendini hakimiyet her tayyarenin ark&aında a;ı-ruz bakımından kuv~ret!enmrı- uçucu gi,bi mühim zayiata rağ- vor. Ateşli silahlara karşı. ko- ta.:ıt ın cenubunda Mannheim'de bir ifacar ve Rumen heyetleri 24 a-
kahraman sanır. on ekip uçueu ID8&J1 bulundurarak sınde İn°gil~ere~in ~erı kald;ı:?ı men bu .akınlara. fa~ılasız devam rı."nmvak çare~eri.ni, insanların nıg~n parkı bt~lu~maktadır. Sterk- ğustosta saat 10,30 da üçüncü bir 

Edepsizden edebini satuı aı. 
El elde baş başta. 

El itte göz oynaı:ta. 

E,·ıadı doğurursun huyunu do- kolayca temin 'edebilir \'e ç-0k pl· da bir hakikattıır. etmelem bekle~ıı:_dı. Çünkü Al- dır.ıaı:ıı keşfedıncıye kadar asır- rade de yükAek ~nfılA.k, kudretli bom içtima aıkıdetmişlerdir. Heyetieır 
ğuraruazsın. ı .. ta malik olmak ha\'aeıhğı gUvenJ- Çünkü taar~~ !bakımından ha.. ~a.n hava. teşkılatı ye bilhassa for ~eomiştir. baların hedef~erıne isabet ettiklert hugiinkü celse protokolünün, 

E,·JMın tahtı yapılır ama balı- lir 1 :' kıymP.te ula.'}tınmtk demektir. v~ kuvveıtlerının hazırlanması ıhtıyat ve ıkmal teşkılatı bu bü- Nihayet bu düğümü Türkler ntUşahede edilmiştir. İtfaiye. binası- Almanca metin esas ittihaz edil-
tı yapılamaz. raa.,·a Kurumuna Aza ywılarak yar- içın, t~avüz siya-seti takip et- vük aılunların haftalarca ve hat- 1!!93 P1evne harbinde çözmüşler na bir tmn isabet vaki olduğu zan- rnek üzere, almanca ve fransızca 

Elin atzı torba değil bttzeııln. dımlannm montu.aman yapana- mek ve birkaç se?t: evvelde? ta .. bi7kaç ay devam . etmesine ve en iyi korunmanın basit top. nedilmektedir. Büyük yangınlar çık- olarak tanzim edilmesi kaydile 
ruz. gttnnUen bir havacılık mutlAka harbe karar vermış olma.k la- musaıt !bulunmakta idı. rnk siperden ibaret olduğunu mıştrr. Bombalar top bataryalarını konferans lisanının almanca ol-

...,. ... ._ __________ ~ .... 1 halctkat clO<'aktır. ıımdır. Bunun böyle olduğunu ı Görüyoruz ki, birkaç gün- keşfetmişler ye bunu dünyaya ıskat etmi~ ve projektörle! imha ey- ması husll6Unda mutabık kal- . 
------------ıbize Almanlar ö~etmiş bulu- denberi bu büyük akınlar dur- tanıtmışlardır. lemi.ştir. \ nuşlardır. 
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ürek Birincisi Oldu GAZOZCULARA 
2-0 enerbahçe lstanbulsporu 

, 

VE • 

AÇIK BiRA 
ibi Az Bir Farkla Yenebildi SATANL 

KÜREK YARIŞLARI 
-ıı .. -- -

İstanlbul kürek birinciliği 
diın Öı!leden sonra Kumkapı -
Samatya arasındaki 2000 mE"tro
htk mesafe üzerinde ~vapıl':iı. 
Havanın çok fena, denizin çır
pıntılı olmasına rağmen müsa
bakalar intizam içinde cereyan 
etmiştir. 

G~latasaray, ' Güneş, Beykoz 
klüpleri arasındaki yarışta Gii~ 
neş. İstan'bul küreık :birincilı,ği
ni bu sene de rakiplerinin elin
den almıya .muvaffak olmuştur. 

İstan'bul şampiyonunu tayin 
edecek kıdemliler yarışında Gü
neşliler iki birinciliik bir üçün
cii!ük alarak 11 puvanla İstan
bul şampiyonu olmuş Galatasa
ray bir birincilıi.k, iki ikincilik 
ve 9 puvanla ikinci, Beykozlu
lar iki ikincilikle ve 6 puvanla 
ücüncü l!elmişlerdir. 

-

ktirek yarışlarından Bayanlar arasındaki birinci.. 
likte de Galatasaraylılar iki bi
rincilik, bir ikincilik ile İstan
bul biTincisi, Fenerbahçeliler bir 
birincilik, bir ikincilikle ikinci 
olm11şlardır. 

F. Bahçe, İstanbul 
Müptediler müsabakasında da 

Galatasaray 15 puvanla birinci, 
Fenetbahçe ve Güneş klüpleri 
3 müsavi puvanla ikincili,ği ka-

Spor Karşılaşması 
zanmışlardır. F ene.rbahçe ile İst.anbulspor 

Müsaba'kalarda alınan teknik dün Kadıköyün.de senen;n ilk 
neticeler şunlarQ.ır: futbol karşılaşmasını y:iptıla::. 
~ÜPTEDİLER: Oldukça mühim lbir kalabalık 
Tek çiftede birinci G al afasa. kütlesi önünde yapılan bu maç

ray, ikinci Bevler!beyi İki çifte ta takımlar karşılıklı olarak şu 
de birinci Galatasaray, ikinci ?.dro ile dizildiler: 
Fener.bahçe. Dört tekte b irinci Fenerbahçe: Cihat - Şevket, 
Galatasaray, ikinci Güneş. Leb ip _ Ömer, Esat, Fikret -

BAYANLAR: F ikret, Niyazi, Yaşar, Naci, Re. 
Tek çifte: . ~a'k~psiz . ol~rak b il. 

Galatasaray ·bınncı, İkı çifte: . • . . _ 
B'rinci Galatasaray ikinci F e- Istanbulspor. Saırn. - F aruk, 

h D.. tek B' · · F Muzaffer Aytekın , Enver, 
r. Pl1ba çe. ort : lrıncı e- L. tf' N. . edd · H .,. t 
rPr'bahcE'. ikınci Galatasarav. u .ı - ızam ın, ı:.mıe • 
Kml'MLİLER MÜSABAKASI Vahıt, Rıza. . .. • 

T k çifte: Günün en heyecan- Fenerb~hçelıler oyuna ru~a· 
1ı varısını kıdemliler arasında- rı lehle~ıne alarak başlac;iılar, 
ki bu varış oldu. Güneş, Galata- h~ dakika Fener . ~uha<:ımle
&nrav, Beykoz, Beylerbeyi futa- rmden ırol beklen.eh ıse de .b~ 
hın · tirak etti. Bu müsabakada hatta anlaşmamazlık buna manı 
G ·neş, Galatasaray, Beykoz fu-ıoluyord~. _Birinci devre O.O be
ta ı.rının mücadelesi çdk çetin rab!!r bıttı. 
olmu!'; ve neticede Güneşli Dur- İkinci devreye Fenerliler Fik
sun rakipler ni ~eride bırakarak retten mahrum olarak çıktılar. 
b•r nci ve arkasından Bevkoz Reşat sol muavine Basri sol acı
fı asında Mc:'hmet ikinci. Gala- l!a alınmıştı. Rüzgar Fenerbah
t rav iıçüncü olmu.stur. çenin aleyhine olmasına ra,ğ'men 

İki cıfte: İki çifte varısına ovunda hakim oldu. Hücuml.ar 
G lata arav, Beylkoz, Feneroah- birbirini takip edivor fclkat Is
C'E', Güneş, DMn.rspor futaları tanbulı:por .muavin ve müdafaa 

:t rak <'tmi')tir. Bin metreye hattının çok canlı ovunu .ıtol 
kadar Beykoz ileride jfitmesine kaydına mani oluyordu. Nihayet 
r men Galatasaray öne atıldı sa/?dan acılan bir Fenerbahçe 
ve varışı birincilikle bitirdi hücumunda top ortadan Nacive 
Beykoz ikinci Güneş üçii.ncü geçti ve Naci de bır şüt!e ilk 
olcıu Fener ı:!<'liin:ii müteaık'1bcn Ya-

seyircifori dahi sinıirlendi:ren 
calmı merakını bırakmamış, Re
bii antrenmansız. Basri dün fe_ 
na de2ildi. 

İstanbulspor taıkımına gelin
ce; geçen seneye nazaran çok 
daha iyi .. Aralarında canlı ve 
ümitlı oyuncular vardı. Bilhas
sa müdafaa hattı ve kalecileri 
Jf.!zel bir oyun çıkardı. 

ıı. Kemal 

B TAKIMLARI 

Birinci takımlar müsabaka. 
sından evvel FeneI"b'a.hçe, İstan
b ul.spor B takımları oynadı bu 
müsabaka da 4-0 Fenerbahçenin 
~alibiyeti ile neticelendi. 

Sonbahar Ave1hk 

AVCILi~:Ş!~!a~!rbiyesi ta 
tanbul bölgesi Avcılık ve Atıcılık 

3janlığl ve A·ıcıl .ır Atıcılar Cemiye
ti Başkanlığından: 

Sonbahar avcılık çalışmaları için 
Anbarlı av sahası kiralanmıştır. Av
cıların mer'a kartlarını almak Uzcre 
cemiyet merkezine mliraca.atıarı i· 
Ilın olunur. 

• 

TENiS MACLARI 
t 

Dün Moda deniz klubü kort
larında deniz ıklubü ile dağ'cılı'k 
klubü tenisçileıri aralarında hu. 
susi karşılaşmalar yapmışlar şu 
neijceler alınmıştır: r 

Tek erke'kılerde Vedat Abut, 
İbrahim C imcozu üç sende mağ
lup etmiş, Hasan, Armitece 8-6, 
1-6, Zeki Rıza, ATevyana: 6-1 , 
6-1. Boissamet, Celale 6-2, 8.6. 
Vedat, Muammere üç send e J;!a
lip gelmişlerdir. 
Derviş, TeJyanı 6-0, 6-4, m al{. 

lup etmiş, 
Çift kadınlarda. Grodsk.i - J a

le, Ar iteç, Nolasiye 6-4, 6.2 ga
lip Relmiştia-. Mezburyan - G in
darf, K ara Osman Vigieri 6.3, 
10-8, 7-9 yenmiştir. 

Çift erkeklerde. Celal - Gran
ve, Şevket T elyana 6-4, 2,6 ma,ğ
lfıp olmuş Armiteç _ Cimcoz 
çifti Abut - Arevyana 6-2, 6-3 ga. 
lip ırel.miştir. 

Akev. _ Bois:samect, Zeki Rıza
Deı-vişe ı:ralip ~elmiştir. 

Cevval - Süreyya çifti, Nem
liyi 9-7, 6..2 yenmiştir. 

Muıhtelitlerde de Bayan 
Gr.odski Vedat Abut - Nolasi -
Cimcoz çiftine 9. 7, 6-2 galip , 
Bay ve Bayan Armiteç, Bayan 
K-indorf Moove mağlup olmuş
tur. 

Umumi tasnifte Dağcılık klu. 
hü 2-13 Deniz 3dubünü mağltip 
etmiştir. 

BİRADAN İSTİHSAL ECİLEN 

iNHiSA 

ASİT KARBO 
• 
1 

10 Kiloluk Tüplerde 250· Kuruşa Sahlır. 

Yatıb • Tatııız • Baz • Erkek 

1HA y~İYE LİSESİ 
Sara.ç.h.aneba,ında Horhor cadde5l Telefon: 20580 

ANA - iLK - ORTA - LİSE 

Eski t alebenin EylOIUn beşine ke.dar velilerile beraber müracaat ederek kayıtlarını yenilemeleri lllzımdrr. 

Eski ve yeni talebenin kayıtları her gUn saat 10 - 17 ye kadar yapılır. Bütünlemelere 27 Ağustosta baş
lanacaktır. Yabancı dillere ilk sınıflardan itibaren başlanır. Son sınıf ta fen şubesi de vardır. Talebe 
mektebin hususi otobüs ve otomobillerile evlerine nakledilir. 

i' • ... 11 .. .,, r ~ r •. , ıtıt ···~·ı 
Telefon: 80547 _.'!'8 ________ ~ 

ıı.-•-•z_I ŞlŞLİ TERAKKİ LİSESİ J ı••ı• 
ANA • iLK • ORTA • LİSE. Tabancı dillere bilhassa IUna edilir. 

Tedris ve t erbiyesindeki <'lddlyet d e\ Jet imtihanları netlcelerlle sabittir. 
t - Tale~ kaydına başlanmı~tır. F.skl h.ltlı , l E~lUle kndur latyıtla.rmı yenilemelidir. Bu tarihten aon
ra ~·el'"lerl ~·eni mlıra<•aatlara. ,·erilecektlr. rı.. ı~ıt iri" \ rlılerlıı hı:r.utl g e-lmeleri gerektir. 

1 
2 - E,.kl \·e ~eni tııI ı)n ıuı., rt'.ırı her giin saat 9-18 e kadar Halil , .. ------·ı.ı 

T A T 1 L 1 Rcfat Paşa. Kon:ığuıda. yapılır. obDCZLC 
:il•ıammaım1ı'n~~~ Nişantn-:ı - R uml.'11 ve Çınar ('ııctdelerlnile 

·Askerlik İşleri 
Şabcre Davet 

Fatih Askerlik Şubesinden: 1940 j 
yoklamasında şubeye gelmlyen muh
telif sınıf ve rütbe<lt?n aşağıda l.sım

lcri yazılı subayların şubeye gelme
le'h veya vaziyetlerinden şubeyi ma 
lCımattıı.r etmele-ri ilAn olunur. 

Devlet DenizyoUan işletmesi il anlan 
• 26 J\ğustost~· n 2 Eylüle Kadar Muhtelif 

Hatlara Kalkaeak Vapurların lsin1leri, 
J(alkış gün ve Saatleri ve Kalkacakları 

• 

Karadeniz lı.attına 

Bartın hattma 

İzmJt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına -

Rıhtın1lar 
Salı 12 de (Ankara), Perşembe 12 de (Ta· 
rı) ve Pazar 16 da (t:Umhuriyet). Galata 
rıhtımından. 

Salı 18 de (Antalya) , cumartesi 18 de 
(Mersin). Sirkeci rıhtımmdan. 
Sah. perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur). 

Tophane rıhtımından. 
P azartesi 13, sah 9,50, çarşamba. perşem
be ve cuma 16 da ve pazar 8.15 te (Sus). 
Ayrıca cumartesi 14 te ve pazar 19 da (Ma
rakaz). Galata rıhtımından. 
Pazartesi, salı, çarşamba, cuma 8.15 te (Ma
rakaz). Galata rıhtımından. Ayrıca çar
şamba 20 de (Konya), cumartesi 20 de 
(Konya). Tophane nhtımından. Dbrt te'': İs+anbul birincisi- şarla ikiryci Fener ~olünü yap

n · tavın edccdk bu son yarış tı ve maç ta bu suretle 2-0 Fe
çok hevecanlı oldu. Bu. yarışı ner.bahçe lehine neticelendL 
birincilikle bitirenı Istanbul Fenerbahceliler dün beklenen 
s. mpiyonu olacaktı. Beykoz, oyunu 2österemedileır. Kalede 
Ga atasarav, Güneş, Fenerbah- Cihada ~ d~edi, müdafaada 
ce futaları yarışa 2irdi. Yarış Lebip ivi fakat $evket bize ile
başlar baslamaz Güne$ futası risi i{'in hiç ümit venne;di. Mu
ileri fırladı ve ayni vaziyette avin hattı her zamanki oyunu 
varıs sona erdirerek birinci ol- gösterememekle beraıber takı
du. Galatasaray - Beykoz ara- mm en ivi tarafı idi. Hücum 
sındaki "'kincilik mücadelesinde hattında küciik Fikret fazla 
Bevh'"OZ futası Galatasaraya ça. mukallit, Niyazi uzun zaman
parez verdiğinden di.Skalüive e- danberi ekzersis yapmadığı ve 
dildi. Ve bu suretle Galatasaray takımla beraber oynamadığı i
ikinci Fenerbahçe üçüncü oldu. cin bir parça müteredditti. Ya-

.. 
• M E ·Ş HU R 

Unkapanı Elvanzade sokağı No. 8 
de hekim yüzbaşı 35873 sicil Arif 
oğlu İhsan özgen; Fatih Kıztaşı cad 
desi No. 20 de hekim yüzbaşı 252 -
7317 sicil Rüstem oğlu Ali Rıza. Be
kalçay; Fatih Nurlpnşa caddesi No. 
123 te asteğmen 31840 sicil Halil 
Vehbi oğlu Hilmi Eriner ; Altay Ye
niçeşme caddesi No, 8'4 te a.cıteğmen 
280 - 2774 sicil Mustafa oğlu Sala
haddin Tandal; Haliçfeneri AbdUl
ezel caddesi No. 274 Albay 328 5 
sicil Mahmut oğlu Tahsin özkan; 
'üsklldar Sehvan Şeyhcaml sokağı 

No. 29 da jandarma binbaşı 645 sicil 
Faik oğlu Mac it Akan: F..dirnekapı 

Hacı Muhittin sokağı No. 12 de ön-' 
ytizbaşı 3139 sicil İbrahim oğlu Ah
met. Faik Kocıik. (Devam ~ek• Karahlga hattına Salı ve cuma 19 da (Seyyar ). Tophane rıh

tımından. 

CULBERSTON'UN SiSTEMi Yeni Kitaplar 
izdivaçta Aşk 

DENİZCİ şar ağırlaşmış, Naci bermutat 

1 Vatan'ın Bulmacası 1 

Bir Renkten Açış 
ÖY US Lö\'ELERİ~İN TA°'l 
H ESAPLA?l.":\IASINA GÖRE 
TUTUŞ ' e TEKRARLAYI~ 

- 4 -

0yuncular sola dojtru S. O. 
N. E. 

S. de: Karo R. 10. 9. 7. 6. 5. -
Pik A. 5. 3. - Kör A. - Trefl 
R. 8. 3. 

o. da: Karo ·v. - P1k 10. 7. -
Kör V. 10. 3. - Trefl A. 10. 9. 
7. 6. 5. 2. 

SOLDA:"ıl SAGA: 1 , , , • , • • ·~ N. de: Karo D. 8. 4. 3. - Pik 
1 - Esnaftan biri - Hazır. 2 - •I- R. D. 4. 2. - Kör D. 9. 6. 5. -

Bır renk. 3 - Tarifenin ortası - Trefl V. 
Geri verdığım - Sanat. 4 - üç ta- E. de: Karo A. 2. - Pik V. 9. 
ne v .. ı ha r - Me· ·m - Pey~am- ' 8. 6. - Kör R. 8. 7. 4. 2. - Trefl 
ber. -5 - Yaşta değil başta :>lan • D . 4. . 
şc) _ Kısır. 6 - Gündelıkı;ı - Ava- Kağıtları S. dağıtmıştır. lki 
danlıklaı:. 7 - Gazellerin baş kt!li- taraf ta zondadır. 
Mcsi - İnanma. 8 - Birincı - Az Deklarasyon: S. 1 karo - O. 
değil - Sencnın dörtte i:çii. 9 - ' Pas - N. 3 Karo - E. Pas - S. 
Zarf edatı - Maden - Ufala' lil ·- • 4 karo - O. Pas - N. 5 Karo -
Biı inden hosnutsuzlukJa bahsetme. • 1 E. Pas - S. Pas. 
11 - Vczın - Bir fikirde inat etme. ~ . - Zonda iken bir karo ile aç. 

ı: l l· ı.ı)A. AŞA.GIYA: makla S. elinde üç on ör Iövesi, ... , 
1 - Kadın gıyimlerinden - frad. - -- koz yapılabilecek bir Tengi, bü-

z. - Ev esyac;ından. ~ - Üç - So- La. 3 - İlerisi. 4 - Salı; Amca. tün kağıtlarında 5 oyun lövesi 
ğuğun düşmanı - Sessiz iki harf. 5 _ Eda; E'as: Rey. 6 _ Lahna fi- bulunduğunu ve arkadaşından 
4 - Caka - Ters akan bir nehir - 2oyun lövesi beıklediJHni ifade 

il nı cık, 5 - Gra· desi. 7 - Ani; Şam; Nuş. 8 - Na- etmektedir. Halbuki S. de 3 o-
maızcmcsı - Bıçakçı. 6 - ra: (C) imri. 9 - Ezberle. 10 - Aş; nör lövesi, karodan 3 dağılış Iö-

Hatve - K<>rner kopcnsı. 7 - Onun l\fasker; EE. 11 - İli~iklik. vesi ki, ceman 5 yerine 6 avun 
olmadığı yerde duman olmaz - Ke- ı YUKAR DAS AŞAGIYA: lövesi vardır. Şu halde ikinci 
nar. 8 - D'bine ışık veımiycn - bir defa konuşabilir. 

9 · GUzelllk A- 1 - Ekselansa. 2 - İz; Adana: N. de ancak 1 1/2 onör lövesi 
yakta durdurma. 10 - İmparator- sı. 3 {B) ılahare, 4 - Salı; Az· vardır. Bu arkadaşını tutmak 
luk z "'1lanında İstanbula verilen i- . 5 (F) F B 6 • için asgari bir kıymettir. Fakat 

mı - are· aş· aş -
Mısırın mahrntları - A- · . ' . ' . · karodan tutuş kuvveti (Damdan 

dama. Tarla faresı. 7 - Emı; Sun; (E) r- 3 ka~ııt yerine Damdan 4 kağıt 
ı lı bulnıacaıı ın halli k (e) k. 8 - Tasa; İlel. 9 - İm-ıolduğuna ~öre) normalin fev. 

• .JJ \?\ ı-AGA: renme. 10 - El; Ce.sur; Ek. 11 - kindedir. Bundan baş:ka renkle-
1 - İfsat etme. 2 - Ez; Ara:ı:ıa; ıAlayi~ ile. r inin 4. 4. 4. 1 olarak dağılışı en 

iyi şe.killerden biridir. Elinde 
kozdan 1/2, Piktcn 1/2, körden 
1/2 Treflden 2 ki ceman 3 1/2 
da2"ılış lövesi vardır. Bunu 1 1/2 
onör lövesi ~lave edecek olursak 
5 ovun lövesi eder. 

N. beş oyun Iövesile, 2 veva 
3 verine, arkadaşını iki defa tu
tabilir. 

İşte S. ile N. ellerindeki oyun 
lövelerini tam hesap etmek su
retiledir ki, beş karoya çlikmış. 
!ardır. 
Oynanış: O. oyuna han,gi 'kA

itıtla başlarsa başlasın. S. elin
den iki Trefli Mor'a kestirebile
ce~i için ancak Treflden bir ve 
Karodo.n bir !öve kaybeder ve 
deklarasyonunu yerine (getirir. 

İl{bal küttiphanesi, (İzdivaçta Aşk) 

SE:rlevhalı bir eser ne.1retmiştir. Bu 
eser izdıvaçta aşk arıyan genç zevç 
ve zevcelere ithaf edilmiştir. Aslı o
lan ingihzcesi yarım milyon nüsha
dan fazla satılmıştır. 

RASİD RIZA TİYATROSU 
Halide Pişkin Beraber 

26 Ağustos Pazartesi günü ak
şamı Be.;;iktas Haşim Bey Aile 

Bahcesindc> 
·KENDİSİNİN GÖLGESİ• 

Vodvil -3- Perde 

E. SADİ TEK TİYATROSU 
Bu ~ece Bev1eı1bcyi İskele Aile 

Tivatr.1sunda. 
•HAI\ILET• 

Traş bıçaklarmın satışı o/o 50 ye düşmüştür. 
ÇU!l."KU: 

P O K E R Traş Bıcaklan 
' ile evvelce 10 defa traş olunabilirken son tekemmWU sayesinde şimdi 

rahat rahat 20 defa traş olmak kabil oluyor. 

Devlet Liınanları İşletme Umuın 
Müdürlüğünden: 

22/8/940 tarihinde pazarlıkla ihale edllece~ evvelce il~n edilmiş 

olan keşif bedeli 9802 Ilı r,o kuruı1tan ibaret Slllvri limanındaki rıh

tım inşaatı ihalesi talip zulmr etm emtısi hasebile 27/8/940 salı günü
ne tehir edilmiştir. Muvakkat teminatı 735 lira yirmi iki kuruştur. İs
teklilerin mezkür günde saat on beşte Galata Rıhtımındaki umum 
müdlirlUk binasında toplanacak olan satın alma komisyonuna. müracaat 
etmeleri şartname ve teferrualı her gün sözü geçen komisyor.da görU· 
le'l:illr. <7732> 

.. 

tmroz hattına 

Ayrnhk hattına 

lzrnlr sürat hattına -

• 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından 
Çarşamba 15 te (Bursa), cumartesi 15 te 
(Ulgen). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de ( İzmir), salı 11 de' (Kadeş). 
Galata rıhtnr.mdan. 

NOT: Kacfas yalnız bu haftay • mııhsus 

olmak U!ere ila·ıtı .sUrnt postasıdır. 

hıntr lllh'e poııtaaı - Perşembe 13 te ( rırhan). Galata rıhtımın
d an. 

~ 

Mersin-İskenderun Yolu Şilep Seferleri 
(SAKARYA) vapuru 26 ağı.ıat os 940 pazartesi gUnU saat 18 dQ. 

Sirkeciden, Şilep postası olarak Mersin - İskenderun yoluna kalka
caktır. Gemi, gidiş ve d(inUşte yükü olan iskelelere uğrayacaktır. 

MUteakıp seterler ayrıca ilAn oluracaktır. Daha fazla !halilmat al
mak için acentelerimize müraca at olunması. (7820) 

NOT: 

Vapur seferleri hakkında her türlil malilmat aşağıda telefon nu
maralan yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baş Acenteliği - Galata nhtımı, Limanlar 

Galata Şube Acenteliği 

Sirkeci Şube Acent.eliğl 

Umum MUdürlUğü binası 
altında. 42362 

- Galata nhtımı, Mmtaka Li-
?Tlan Reisliği binası altında 40133 

- Sirkeci, Yolcu salonu. 2274.0 

Leru y • K J • Nebarl 
r•~ıreır enı o ej ... 

İLK , .. ORTA LİSE 
Takllmd• lll'UelYllerde TE•I AÇILDI. 

:Müdilrli - Eski Şişli Terakki Direktörü: M. Ali Haşmet Kırca 
Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ÖÖRET!MlNE geniş mikyasta 
ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcudla teşkil ederek talebcsinln 
çalışma. ve inkişafı, sıhhat ve inzibatile yakından alA.kadnr olmaktır. 
:Mektebin denize nazır kalöriferli teneffüshane ve jimnastlkhanesi 

vardır. Hergün saat (9 ile 13 ) arasında kayıd ve kabul olunur. 
Telefon: 411159 

Sahihi ve N• iyat MüdUrü: Ahmet Em1n YA.LllAN 
Buıldıtı ,_.: VJı..TA..N KATBAASI 
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