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lkusadi ilerleyişimizin timsali 1 Korkunç bir cinayet 

~~müır iflYlaıro Zavallı bir adam en sevdiği 
Başvekilin nutkile oğlu tarafından öldürüldü 

8111111 a Ç 11 d 1 Cani genç babasım baltaladıktan sonra sakin 
islih~alôtımız on senede 32 mtlyon · •• ·h · d.. d .. 

liralık maldan 255 mll .voo llrahk ve mus erı evıne on u 
maıa ynkseıdı ,._ Bir köpek 

tzmtr rılıtnnmWı 
~ Yazısı 11 incid~ 

'ffecn bir 

Kati e c··rmünü 
itiraf ettirdi 

Istranca dağlarının ... teklerinde tuy
ler Urpertici bir facia lmuştUf. 

!stanbulun tanmmır; tüccıı\-Jarından 
Remzi paşa oğlu Şevketin malı olan Çi
lingoz ormanlarında ço'c çalışkan bir iı;
çi vardır: 

Yıldırım İbrahim. 

Devamı J iincüde 

Atatürk 
lzmlrlilere sevgile

rini bildirdi 
~ Yazısı 4 üncüde tt:ılyanc:ı gazP.tenln Hatay ,.c Suriyeckn balı~cdcn sayfaST .•• 

b oD<91u 
Qtr k • k • b "" İ Hataya bır taarruz halınde 

~ocu ı 'ı _acagını ı.~~~~~.:.}~~.~~.:Lı iş birliği etmeleri 
Ya r a m a Z 1 g 1 na i mcı.hur Şerlok Holmcs mubarrlrl Ko-i 

inan Doyl'un ~ok kun-ctu bir hikaycsı-i Jta/qanlar için 
~o... k u r b a n ve r d i 1 

nl Olru)1'cak>m... !:=.. E 
··•Orkun sol tarafına takılan Haındi aıkadaşları Korkunç : ........... ~.~ .. ~.~-~~-~ .. ---~i mucip?, 

t ~il 'abaıı tarafından itilm1ş mi ? ' Gece ·' ~===· B. l l t . : ~~de l-'hı .ı\ksarayda Valide camii ö- durdurulmuşsa da tramvay tekerlekleri lr f Q g 'on gaze eSl gQZlYOT: ~ 
~.~bir ~~ .. ~~iikbir tramvay kazası ol- çocuğun sağ bacağını tamnmiyle kesmiş • "S · l'l R l 1 'b" h k • · bı"len=:. 
'<l " """...,.. urıye ı er oma ı ar ~ı ı are et etmeıını Urban i bacağını yaramazlığı- ve sol bacağını ezmiıılir. sbi ht•yr.<'~nılnıı terletecek, korkudani i 

fiaat Veıınıştlr: Kazazede, Mdise yerine yetişen sıh- fllklcrlninı knclar ürııcrtccck bir c"'cr-i Bir hükumeti tekrar ne zaman bulacak?" i 
~-~ıı~Oid~ralnrında, 2751 numaralı hi midad otomobiliyle derhal Ccrrahpa- dlr. "Korku" yu bundnn daha. canlı an-! ........................................... - .................................................................... . 

)(l ı-a~.,.a~ reslndeki Yedikule - Sirke. şa hnstnncslnc nnklolunmuş, zabıta ve latan bir hlkiı~ o yazılmamı tır. i l ialya11ca "Omnibus,, gazelcsmitı 4 a- ı ğım iddia edenlerin bu iddialarına bir de-
~ te~eıt arabası Ycdikuleden Sirkeci- adliyece tahkikata başlanmıştır. 9 ya • M {h ve~z n o e ır<dl e lf'il .• ~ iustos tarilıli sayısında f{ at ay davamızın 1il diye gösterebilecekleri im makaleyi 
l. 

1 d\lı-.. tcdir. Vaiı"de cam·· k .-cıısın cmda bulunan rocuk, Hamdi adını t"'"I· halli dolayısilc yazılmış dikkate değer kısmen alıyorıız. Makale Sıtriye ve ci. 
~1eıı .. ,\( l'erınd il a • ., - ., " ...,. • n 5Aıll!hun ~ 1 c;;ı:ı .~. 
~ l'ottııv en hareket eden araba, maktadır ve manav Ahmedin oğludur. '-'9' v u u em bir makale gördük. ltalyatım Suriyede varının tarih/eki ehemmiyetini mılata. 
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~u;:: İılltııanronıorkun önüne ve soı ta- ye götlircn zabıta memuruna, basamak- Ya b a n c 
1 

- -
~~~\'car Uç Çocuktan biri ansızın taki nrkndnşlan tarafından itildiğini 1S1 nl 
~ tab~1r .. :~b~nın altına gitmiştir. Ka- söylediği için, tahkikat bu cepheden dc
~nıa varılmış ve tramvay rinleştlrilmcktcdir. 

Cinliler büyük 
hir taarruza 

l<'l!"ıı~ azı r 1aoıyor1 ar 
~ yıpranan Japonların blrbuçok 
~ıt~ \ ayda.o evvel topla-
·~ namıyacakları 

!ı<lıJa ~IF\)<d) Do~ anlaşılıyor 
) ~l~e;. loıund Lonclra, 21 - Gelen haberlere göre 
lt~. knrn~!cn oıo~n~•.r~ kilom.ctr~~lcıı. s~rat Japonl~nn Yangçe vacIUnde kfıin Ha? 
, 1 r lı:i 

1tınu Efe loınobıl, Zıncırlıku_ kodaki Çın mtidafaa hatlarını yarmak ı. 
14 11dc 80 ter Hcçın S' r 60 \ı ,, lnr le Sid 1 . ez •• ış ıyc • çin yapmış oldukları teşebbüslerin tema· 
~t,· 1Şı() e ıill\or \'elhasıl bir 
r~ 1 lı:irı ır b:ışlılo 

1 
• • ' " di eden iflfisı dolarısile Japon mahafilin 

ıı ~Lir\' e 1821) ki • r •.. ıcı~ otobusler. de büyük bir endİ!::e hüküm sürmt!<tedir. 
Lu Urıus b <sı~ ı ı ndırcrck sokak . ~ ~· • 

r ~ıı lı 'ltılul alığı korkunçlu"'ul l:ı ko_ Japonlar, bu vadıdc Kıukıang mıntaka •• 
• 1r. ç~"•rıl'İsirırı sGrnlini nrttır~n scbcb. kasında mütemadiyen mağlubiyete u&rra-

r tıı14ırıkli rı; ~ororıcriııiıı ond:ılık alnın maktadırlar. 
r r trj t dar s f J 1 hal'i d · 1 ~tı '~la a>ır h c er yapar, ne kn- apon arın 11azır a ıcı a etmekte o • 
le ııı- llar:ı k ' er rnüşteriden ne ka. duklan harekatın Çin müdafaa hatl:.ırı-
~ la<'n)c OJl:ırab·ı· 

~~ llıııı lır. 1 ırse knzancı o nis nm zayıf noktalannı keşfe matuf oldu. trııı l'eı tn 
~ ıı ~~~i Cidilrıag~ ğu zannolunmaktadır. Büyük mikyasta 

11j fltı:ıı,Ci 
1 '~'0kku'1.ıı1~nün nakil ''ac;ıtal:ırı bir taarruz harekatı icrasına imkan hac:ıl 

Oıın11 s ~orıirı. . u nrtıırm:ısını ister 
11hıı 1k:ıtıJırıı crıne ondalık ,·erilmesi olmadan evvel Japon kıtaatınm fevkata. 

t r ·lı~~ııı-;ıııı, hnlkın cmrıhtti de tak\'iyc eclilme i tazımgelmekte oldu-
"'111· h !Jrı·omı 4 iitırüdo 

~· 

s 

r~tanbu1da yabancı faim ta~ıyan müe::~ .. ~lerin - müstemleke veya yarı müsf'" 1° l{e kozmopolit şehirler mül>tesna -
dünyanın hiçbir yerinde g:>:-ülmiy~~~·, derecede fazla olduğuna işaret etmiştık. Un beş dak!ikalık bir dolaşmada göze 
çarpan bu ,şekilde yabancı Unvanlı ml'e se elerclen bir kaçının levhasını yukarıda görüyorsunuz. Bu halin önüne ,geç
mek sanırız ki heldireyi aıa1.-1 ıv (' 1.!r. Fakat muhakkak beldiyenin harekete geçmesini beklemek mi lazım? ,!\füessesc. 

krine höylr> jı::imler \'C'rmelrrinin cloğru olm~dığmı lıu gt~)İ y<'rlerin sahipleri de artık ::ınlamalıdırlar. 
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Celal Bayarın 
nutku ve milLi 

refah 
Yazan; Şekip Gündüz 

Başvekil Bayar Sekizinci İzmir fua
nnr açtı. Söylediği nutuk, inkılap or
dularının izmirc ulaşışmın on beşinci 
yılı dolarken memlekette refah aeviyc
sinin yükseldiğini ve yükselmekte de· 
vam ettiğini rakamlara dayanarak izah 
ediyor. 

Bayar, memleketin her tarafında sa
tın alma kabiliyetinin arttığını söyler
ken bu artışa müvazi olarak yerli aa. 
nayi istihsalinin artl§ı üzerinde dik -

katle duruyor. Zira, milli ekonomi ü
zerinde çok mUessir baıarılarda bu -

!unmuş olan bu devlet adamı bir yan 
müstemleke pazarından yabancı mal 
alirUmünün artmasını mucip otan bir 

fazla satın alma kabiliyeinin memle -
ket için ne büyük bir felaket olduğu

nu ve satın alma kabiliyetinin ancak 

yerli istihsalin sürümünü arttırmasın
dan adına refah denilen sosyal ve e
konomik hedefin müsbet ve milli bir 
ifade alabileceğini herkesten iyi bili. 
yor. 

lmparatorluğun alçalma devirlerin· 
de de zaman zaman halkın satın alma 
kabiliyeti yükselir:li. Bu hadise ya 

büyük istikrazları takip ederdi. Birden 

bire paraya kavuşan maaşlılar çar§da
.ra koşardı. Yahut ellerindeki, avuçla-

rındaki son aile hatıralannı eritip, ev
lerini satıp kendilerini süse ve lükse 
saplayanların, yabancılara yeni bir im

tiyaz koparıp rilıvetle, bahşişle zengin 
olanların hovardalıklarını göze vurur
ldu. Bunların dışında satın alma kabi
liyeti yUksek müşteriler sınıfı, mem
leketin her şehrinde müreffeh bir züm
re teşkil eden yabancı sermaye komis
yoncularla yabancı mal toptancı ve 
perakendecilerinden, seyyahlardan ve 
sefaret memurlarından ibaretti. Bu 

devirde piyasalara arzedilcn mat ya. 
hancı, mal ile mübadele edilen altın 

yabancı, malı getirip, satıp kazananın 
çoğu yabancı ve istihlak eden yığının 
büyUk bir ekseriyeti yabancı idi. Mem

leketin muhtelif semtlerinde hissolu
nan refah asla milli değildi. İstikraz 

kanaliyle gelen altın seli ceplerimizi 
şöyle bir dolqıyor ve ne buluyorsa 
kendine katarak son sür'atle memleket. 
ten uzaklaşıyordu. 

Bayar, bugünkü Türkiyemizin 255 
milyonluk endüstri istihsali yaptığı 

tahmin edilebildiğini aöylilyor. Tama
ımiyle iç piyaularımıza sürülecek olan 
bu mat; 

İptidai maddesi Türk köylüsün!den 
alınarak, 

Türk demiryolları ve gemileriyle 
taşınarak, 

Türk zekasının ibdaı olan nümune
ler halinde ve Türk münevverinin kont. 
rolu altında, 

Türk fabrikasında Türk itçisine işle
tilerek, 

btihsal editmi§tir. BütUn unsurları 
yerli ve milli olan pazarlarımızda Tür'k 
müşteri tarafından &atın alınacaktır. 

Satın alma kabiliyetinin artması, 

piyasalara fazla mal celbedilmesi ancak 
bu kayıtlarla memleketin hayrını ve 
menfaatını tebarüz ettirebiliıldi. On 
beı yıl öncenin berbat bir Avrupa pa
zarını bugünkü hale ulaştırmak ne bü. 
yük başarıdır 1. 

Biz Kemalistler milli gururun en u
fak bir eksiği olmasrna tahammül ede
meyen insanlarız. Bundan memnun o. 
luıumuz, bunu bayramlayııımız tarihi 
gururumuzu medeni ve muasır m8na- ' 
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Fcftival nııinasebetiFe hazırlatutn Türk .Rumen elişleri $ergisi dün Taksim(Je Satyenin eski satış mağazamida açılmıştır. Mera~imde 
elçisi, Romanya Vtonsoloslultt erkanı hazır bulımmuşlardır. 
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Küçük sanatları 
Kaza yapan 

vatman 
Sekiz ay hapse 
aıabktlm oldu 

Bundan bir mUddet evvel, Şi31ide Bo
montide MUnevver adında bir genç kıza 
nrparnk ölilmüne sebebiyet veren vatç 
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man llakkmın muhakemesi dUn asliye 
irinci ceuıdtı netJcelcnml§tlr. Vatmannı 
lkkatslzlik, acemilik netice~lndc Mü -
evvere çarptıktan sonra onu on metre 
adar sUrUklediği ve ölUmün bundan te. 
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vellUd ettiği sabit olmuş ve vatman bir 
ene hapse, 80 lira da ağır para cezası
a mahküm cdilml11tir. Ancak Münewe

rin dalgın gittiği, arabayı görmesi icab 
ederken görmediği sabit olduğu için ce
a Uçte bir indirilerek 8 ay hapsine, 20 

ı lra para ccznsına çarptmhnış, Münov
erin varislerine de 400 lira ödemeğa v 

mnhküm edilmiştir. Vııtman 20 lira da 
mahkeme masrafı ödlyecektir. 

k 
1 

Mes'ulübilmal sıfatiyle tramvay şir -
etini mııhkum etmeye, arabanın sağ -
am bulunması yüzünden imkan görüle

meml§tir. 

8 ile de tamamlamı§ bulunmamızdan, 

bu güzel neticeyi milli azmimizle ve 
yalnız milli imknnlanmızla başarabil· 

miş clmamızdan ileri gelmektedir. 

l 
Bir zamanlar bize endüstrinin mut. 

aka ihraç §artına dayanan bir mali ta
afı israrla söylemi§ olanları, bu eko-r 

n omi unsurunun iç pzarlarla doyuru • 
amıyacağını eöylemiş olanları Bayar, 
ilvasıta tekzip eden bir rakam ida bil
irdi. 
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Türk memleketi, yerli istihsalden 
a§ka dışarıdan da 114 milyonluk n:al b 

s atın almıştır. Bu mal bizim istiyerek 

e arayarak, parasını peşin vererek at
ığımız maldır. Bu mal, milli serveti 
ahrip için değil, bir ihtiyacı kargıla _ 

v 

d 
t 

mak için Tür'kiyeye sokulmuı olan 
maldır. Efendi bir ıniltetin, mcıdeni ya
ayışına, rahat yaşayı§ına, temiz yap-§ 

lı 

d 

yışına doğru giden bir milletin hür a. 
§ verişindeki•fazlıılığı göte vuran mal
ır. Nihayet bu mal, endüstirimizin tık-

n ef eıs olmadığım, belki alınan netice. 
erin daha bir çok endüstri şubelerini ı 

ğ 

~ 

memlekette korumağa bizi teşvik etti
ini isbat eden, izah eden prensip mal
ır . 

"' . 
ğ 

İnkılap ordularının izmire ilk girdi
i gün memleketi sapana sanlmağa 

ahrik etmekle Atatürkün memleketl
e kazandırdığı yarın, bugünkü mer -

alcsinde dünyaya kendi ihtiyaçlarını 

t 

n 

h 
başaran, kendi emeğiyle yaşayan ni
merde el açmıyan bir millet ve devlet 
halindedir. 

Bu millet ve ıdevletin, bundan son -
aki yarmları elbette daha muhteşem 
olacaktır. 

r 

ihtişam, Atatilrkün zati bir sıfatıdır 

ki şahsından hergün bir parça daha 
memlekete de aksetmektedir. 

Şekip CONDOZ 

hinıaye 
Hazırlanan kanun 
bu sene eıkarılacak 

Sanayi umum niüdürü bu mev
zu üzerinde tetkikler yapıyor 
İzmir Fuannın açılma merasiminde 

bulunmak üzere 1zmire gitmiş olan 
Sanayi Umum Müdürü Reşad bir kaç 
güne kadar ıehrimize !dönecektir. Sa
nayi umum müdürü lzmirde 'kaldığı 

müddetçe küçük san'atlann kalkınma
sı mevzuu üzerinde tetkik ve tem~~lar 
da bul~nacak ve sonra şehrimize dö· 
nilnce ayni mevzu etrafında tetkikle
rine devam edecektir. 

Şehrimizde §irrididen bu h:;susta ha 
zırlıklar yapılmaktadır. Sanayi umum 
müdürü gelince, riyaseti altında Tica
ret Odasının küçük sanayii temsU 
eden muhtelif zümrelerinin mümessil
leri bir toplantı yapacaklardır. 
Şimdi muamele vergisi tlolayısiyle 

üzerinde Maliye Vekaletinin esaslı ıe· 
kilde me§gUl olduğu küçük sanayiin 
vaziyetini tktısat Vekaleti de ele al
mrıtır. E6aııen İktnat Vekaleti tara • 
fmdan daha evvelki sene, küçük san'at 
tarın 'kalkınmasını temin ve himaye· 
si ıçin haıırlanmıg bir küçük san'atlar 
kanunu projesi vardır. Bu kanunla, 
memleektimizde ölüme yüz tutmuş 

dedeyaıdigarı sana'tların ihyası, el ve 
ev sanayiinin genişlemesi ve yavaş ya
vaı m~örleşmiş olan küçük sanayiden 
bliyUmek istidadı görülen aanayiin in
kişafı için himaye tedbirleri alınması 

istihdaf cdilmekteıtlir. Gene bu kanunlar 
§İmdiye kadar birer esnaf cemiyetine 
bağlı olarak veya bu şekilde yaşamı!J 
olan küçük san'atların yeni teıekkül 
edecek küçük san'at birliklerine raptr 
tekarrlir etmi§ bulunmaktadır. 

Büyük Millet Meclisinin bu devre-

. 
I ·m, •'ndıkçı, ter.-hiı dilen her afrcerin 

fatan!:ıult:an ayrılırken sabn aldıiı 
cinsten bir sandık imal ederken .. 

sinde müzakere edilecek olan küçük 
san'atlar kanunu projesine bir ha:tır
lık olmak Uzere sanayi umum müdür· 
lüğü izmirde ve şehrimizde yapılacak 
tetkiklere girişmiş bulunmaktadır. 

Umum müdür, kü~ük sanayi erba -
hının dileklerini tesbit edecektir. Bu 
meyanda küçük san'at erbabının k".>o
peratifler kurması ve mevcut koopera· 
tiflerin takviyesi ide tetkik edilecektir. 

Daimi sergi için 

ltalyanın Maçkadaki 
binası ahnıyor 

ltalya elçiliğile 150 bin lira 
üzerinde mutabık kahndı 

Daimi sergi btnanmın nerede bulun • • de bulunan sefaret binasında ve bahçe
ması lcab ettiği yolunda yapılan tetkik- siıfdc mUhim tadilat yapılacaktır. 
ler ncticelenm~tir. Serginin Mııçkııda 

yapılru:ısı, eski ltnlynn sefaret binasının 
satmnlınması kararln§tırılmıştrr. 

1ktısat vekaleti sergi binası için clll 

bin lira tahsisat ayırmıştır. Ayrıca ma

liye veklıleti de yardımda bulunacaktır. 
Senelerdenberl itmam edilmemi§ bir hal-

Binanın sntınalınmnsı için lcab eden 

emlrltr verilmiş bulunduğu için hariciye 

veklllmizle İtalyan sefiri anısında yapı

lan konu;ımada binanın 150 bin tUrk tL 

rasınıı sefaret tarafından satılabileceği 

anlneılmı11 ve bu fiat üzerinde mutabık 
kalınmıştır. 

Limanda.' 
modern tesı~, 
llenlzbaok bir pt 

hazırlattı ;. 
Denizbank, İlta.nbul ı~;e ,., 

hına ait en mühim proje ~·~r. sıı ~ 
pılan tetkikleri ikmal e~ıt ıatı~l ~ 
je, limanın buıünkü kohne ıırt~ 
tahliye vesaitinden lturtarı ~1efl 
dern ve mihaniki vesaitle ta <' 

ıııil ait;!:~nbul limanı bugün talı ııJll el 
hl . · ' · ·ı... ' 1 dil11~N~ ta ıyc veısaıtı ıtiuorıy e ıJP"" ~ 

iptidai limanları aruında 1Jl.ll ~ _,tf 
dır. Sirkeci ve Galata rı~tı eıı ~ 
rinde eski kazanlı dört vı~~ JıK ıct 
limanda tahmil ve tahliye ~ııt ~~· 
vaaıta yoktur. Bunun için ~t~ ~·~ 
de 'büyiik maçunamn getırı t~~ ~" 
rureti hasıl olmaktadır. O.rı ... bit 

• 1•· 
yü'kU çıkartmak ,liınanımız ıs ~ 
sele teşkil etmektddir. . • t,ıısııi1 f. 
İstanbul limanmın mihanıld iJI il> 'J 
tahliye teıiaatiyle tclltviyesf i~ıı j~ 
je geçen sene İstanbul liJJl ııtt«'...t 
tarafından yapılmıgtır. Ye.rıi ' • ..:1dt 

b' şel'" ~ 
nn ingasiyle hemahenk. ır bıl f 
rümek üzere tanzim edılen i)"tl' 
Denizbank tarafından etıen111' 
alman ilk proje olmuştur • c;.ı•t' 

Liman idaresi tarafından 811 '..I 
tımı üzerinde inşasına b~şl~tı ~ 
Mumhane antreposunun J0 .. de ~ 
lanmıştır. Bu antrepo eyliil <Jjle'' 
Bank tarafından tesellünl e eaıo~"f: 
Küşat resminin yeni yolcu ~İl1cı ~ 
beraber Cumhuriyetin on ~er ' 
dönümün·de yapılması mu1' , ~ 

afl1aıı nan bu antrep~an o z 
iıtifade edilecektir. ııırıi1 

f gte limanın mihanikf .t~ıJ•ıl 
tahliye teaisatiyle takviye5

' ·t<•tJ 
daki ilk projenin ille tatbl 0ıs''/ 
antrepolar önünde ve içinde aıc <İ 
Galata rıhtımı üzerine bUY' oto 

poya ,.,ofı 
konulacak ve eşya antre Afltr'~ ıe 
tik tesisatla girecektir. 311sli~ı •• dna.6 il"' 
ıçınde eşya el değme e e oto f 

katlara çıkarılacak ve ge·~ıe''"tl 
tesisatla yerlerine yerleftl 

delıt 
BakırhöyUn eel 
teeavüz h4dl~"~~~ 

zda s ..... -sif'de 
Cuma gUnkU sayımı ıoisB , 

cereyan eden bir teca\•ilZ }'1 di)e · 
mi geçen Hristo "balıkçı,, 111•1 

mııstı. Aldığımız mllterrıfl11JXl ııııl' '1 

nazaran bu adamın balıkÇ~l)'ıe 
yoktur. lsim benzerliği dol~ u~~, 
fehhllmlerin önııne geçıxıe ııı g6 • 
noktayı truırlh ctrocğe ıoı:ıı 
ruz. 



t 

~a daü -1 numaralı 
? 

düşman 
- la taınandanberl bir gftrültil ile 
~. Pe llıUcadelc... gUriiltUsiidilr gidi -
~kt c(eınbe gUnkU Haberde. Cinci 
~varında oturanların her sabah, 
~~ol'd ara.balarındlll\ çektiklerini an _ 
~rılldu. Zavallı adamcağızlar, tatlI uy
Pet lla. arı oluyorlarmış... Sıkıntılarını 
l'lll Patır tasavvur edebilirim, e arabala
~ lııaa tısı dayanılır şey değildir. Fa
~llııc il, onların ne işe yaradığını dfi
ltııuır e, ettikleri eziyetin tesellisini bu

Faciayla birlikte gelen 
350 r11ilyon frank ı 

ı · ?-le •., ç6Pler· Yapalım ? şehrin tcmizlenme-

Görülme'!liş bir tJ.ava 
Tehdit mektubu gönderen 

~ıı.11 
1 

. illin toplanıp atılma.M 18.zım, 
'taba dçın de temizlik arabası lazım, 

edt" l'a. ıu 6in de gürültü eder. 
~lrtecı Z~tnsuı gilrUltülere ne d~·elim? 
lıabtaıı cıvanndan geçerken - hem sa -
Ctıı.ııırır akşaına kadar - bir dikkat edin, 

Bar kızı mı ? 
ihtiyar adam mı ' • tiiıtQ t 

011cu dükkanlarından çıkan gü- Yaşlı ve evli bir adamın genç bir 
daı:.a. ~lllızlfk arabalarının ettiklerinden bar kızile olan ahbaplığı başına büyük 
kı taba; §irin? öyle havalar çalıyorlar bir dava açmış. gerek kız, gerek a
laıı dc•a: euruıen bıçağın gıcırtısını, bos- dam mahkemeye sürüklenmi§tir. 
l:rır. Ço·ının, kağnının gürilltUsünti bas- Edna Cen Oks ismindeki bu bar kı· 
~llıı rı~ 6U akşamlar tst&,':lul radyosu- zı, yalnız adamdan para sıMırmak-
0 ... ,. .. 1 b' e eıı ~Yatı da ondan farklı değildir. la kalmamış, onu ölümle tehdide ıle 
•ıı.~e ~ !Sanı bir tUrkU söylüyorlardı, i- kalkmıştır. Mahkemede reisin: 
~(a hYuna "Bir dane,, olan bir tilrkil, - Edna ile ahbaplığınızın derecesi 
16

-· ·~bir .. . d" ? ı · ~de lıo Bozunu anlıyamadım; bes. ney ı . sua ıne: 
~da ,, hk boğuk bir şeydi. Cinci par- - Yalnız kucakla§maktan ibaret 
ı.. .,Pccıe". d" . t' 
"'llgıl'tıı: /ın temizlik arabalarının ıye cevap vermış ır. 
dana tat; ~ıninım ki 0 tür kilden bin kat - Kendisine para verdiniz mi hiç?. 
'~lıl ••• ~~ır. Onu musiki diye karşıhyan - Iki kcr~ beşer lngiliz lirası ver. 
3-~eıı ~r dane'' ;i musiki diye dinli- dim. Fakat, borç olarak .. 

~llla d' ha haksız addolunamaz. Ismi açığa çıkarılmıyan bu mister 
l'l::ıt il 1

Yeceksiniz ki radyo)'\! açma, ( ... ) anlatıyor: 
~ktıı,;ıe havalar çalınınca kapat... "Ednayı barda tanıdım. Bilhassa. 
~~"lfııııu Var ama radyo benim ~ğil, konuşması ve samimiyeti hoşuma git· 
~ıı. to1t kil. Ben evime 0 Aleti sokmadım, ti. Çabucak ahbap olduk. 't! Otktuğum §CY de onun ucuzla- "Bir gün bana: 
hı~ azı ki- - Meçhul birisinden tehdit mektup 
.._~: "A. ... seler kom.}furken duyuyo-
"'t llleıik , ları alıyorum, dedi. Benden 200 Ingi-lıra a da, Alamanya'da otuz 
~~ 'l'ıır~~ alınabilinen bir radyo maki- liz lirası istiyor. 
ta -uyed Bana para dokundurduğunu anla-~a rn_ e Yilz yirmi, yüa kırk li-
~· ._ı ol dım. Fakat anlamamazlıktan geldim. ~tı U"or H U ··k d' 
l a.r. ().~u " . ep g mru ten ... ,, ı. h k'k t t hdit a.. " Bununla beraber, a ı a en e e-
~oıt baıı ın kopuyor; ya bizde de ucuz 
~~ tniz ne olur? radyodan bugün dildiğini zannetmiştim. Kendisini te. 
""~~tnru selliye çah§tım. 
t . · ""lllQ k :resmi k c &kl birka! mi.ali- Un ... 10on.r.a. gördilm:~-~~ 
~nı a .... Geceli unauzlli I<onu-•....,.....___~.N~..,,c.ı.ıo,...l'ttdu tehdit'IIle.kuplarr meR--

lıa 'l'a. rahatsız eden, hiçbir istasyonu lesi? diye sordum. 
~ ... ta1tıp C~Jc olursa, oparlörU gramofo- _ Parayı gönderdim, kurtuldum, 
~~erd:nne etrafı velveleye boğan dedi. 

lıı "f\ tııı Yllaa yıtınızı on 1'- wıı. on Aradan üç dört gün geçti, bana da 
,~ l'lel'iıı ne alıyorlarmış. Halbuki böy- bir tehdit meırı:mm gcltli. Ha~t.o 
l el'e a~czası ağır olmalı ve seneden kaldım. Edna kendisini tehdit eden 

') ata.111 alı. Mademki evlerine rad- mektupları benim gönderdig-imi iddia 
~tu arın . 
e tt tnsarı Yok ev1erindeki gü- ediyor ve haydutları benim teşvik 
,_~~"'•ı' lltakıardan da

1 

du"ulsun aı· .... e . -· . b'" 1 b' hdi k 'l!x ... ., sonu _. " ettıgımı, ona oy e ır te t me • 
ı,..'411 de na kadar çevirip pencere- tubu gönderdiğimi söylüyordu. 
:"laıı açıy l 
lıı Vergi d or ar, o halde onlardan a. Bu iddialar ve ithamlar daha ziya. 
11,' ayda c insafsızca olmalı. Ynda de- de beni tehdit içindi. Mektubun bir 
"il' on l' 
tı.'. Öl'ı .. 1 ıra alınsa yine çok değil- yerinde diyordu ki: 
"l(l "erini . 

llıJ ~. içe bUl)'orum ki yiyecekle _ "Siz bana bu tehdit mektuplarım 
ha.Hbeı ı~~klcrinden keser. ayda yir- göndererek benden 200 sterlin iste-

'"a "(!rirı koltuklarını kabarta ka- diniz. Ben bu parayı, ailemizin yüz 
~~liru.ııu;-ı er. senedenbcri sakladığı kıymetli eşyayı 
tl rıı hırt e rııUcadcle... Çok • · çok satarak buldum, bulu§turdum ve adam 
~~lttı8u :~ebbue. Bu ~e gürültülerin larmıza gönderdim. 
'· btıebutU:n radyodan başlamadı. Fakat bu tehc_iit mektuplarını sizin 
~ · r~ıı.t b kaldırılmasma tarafta _ veya sizin vasıtanız.la adamlannızm 
ı.. doğ u hus t gönderdiğini biliyorum. E9asen si-'\Jı.. ru dü1ıu us a herkes benin: gi-
1 'qıa " nıne 0 zin benimle tanışmanız bunun için-~tl sından . z. nun i~in tamamile 
ta~' gulb.ruıt vazgeçtik, mllnasip vergi. di. Bunun da farkındayım. ~.,akat, bü 
~I et etnı . reslınleri ne azalmasrna tün bu bildiklerimi ortaya koyup is. 

ita. ctı. Al minizi rezil etmek istemedim, sus-

~~ ~~~~!el buıu::~~~e~:;i ~e~~~~ ::=~ tum. Yalnız, mektuplardan size bah-
·~ t r ul settim, parayı zımnen sizden istedim. 

l'cn.
1 

a.llesı-ı.n 
4

~. !: §tiphcsiz siz de üç 
·oı a <il ~ Fakat siz oralı olmadınız. 
ba~datı ata anyana, ayrı ayn istas- ''Bunun üzerine, adamlarnuzm elinde 
·~ llclarını lkları havaları figan figan ölmekten korkarak ailemin en aziz ha

il, tahdidi ~~Yınuşsunuzdur. Onu dil- tıralarını satarak bu parayı verdim. 
ız de makul bulursuı:uz. Yalnız sizden intikam almak azminde-

Nurull~ ATAÇ yim. Ya bu parayı gönderirsiniz, yahut 

~· ı· 
L.. ' ı stinde 
1J1r h . 

apıshane 
~1ıte ba sı ldı 

eıı er 
:e"be l illa h pusları 

~!lııtı<tus, 21 
8 bıraktı la r 

kendinizi ölmJş bilirsiniz ... , 
Mister ( ... ) bu mektubu alınca kızla 

gidip görüşmek istiyor. Fakat onu, her 
zaman oturduğu ev.de bulamıyor, nereye 
ta§ındığını da öğrenemiyor. 

Yalnız, ertesi gün Mister ( ... ) bir 
mektup daha alıyor. Edna bunda teh
ditlerini tekrar etmektedir: 

"200 lirayı derhal göndermezseniz 
tehdit mektuplarınızı karınıza yollaya-

......ı-

Difjcr bir tehdit ~~ele.'9nde i.crmj 
gcçeon Hindli Seyüi. Fa::ıl şaı~ 

cağm ve sizi gazet eye vererek rezil e
<ıecej!ioı. Biltlln pliaiye tinizle aizi mey 
dana koyacağm ve polise vereecğim.,, 

Bunun üzerine, polise müracaat eden 
bizzat Mister ( ... )) oluyor. Polis te 
derhal Ednayı tevkif ediyor. Bar kızı· 
run hilesi anlaşılıyor: 

Edna evvela, adamdan 200 lira almak 
istiyor. Bunu, zımnen anlatmakla elde 
edemeyince, batka bir uıul kullanıyor .. 
Bunda da gene, evvelkinde olduğu gibi 
tehdit meselesini ileri sürüyor. Ha
ka:'..:.tte kendisini mistre ( ... ) i tehdit 
ederken, bu suçu ona isnat ediyor. Ak
lınca, mister ( .... )) isminin ilan edilme
sinde korkarak meseleyi örtbas etmek 
için parayı gönder~.:ektir. 

Mahkemede Edna herşeyi inkar etmek 
te, mister ( .... ) e bu mektubu kendisi
nin göndermediğini söylemektedir. O
na göre, evvelce kendisine tehdit mek
tubu gönderen llaydutlar, onun mister 
( ... ) la iyi konuştuğun~ bilerek adama 

' da bQyle bir tehditte bulunmuşlardır. 

İşin içinde hakikaten hayöutlar oldu
ğu zannedilmektedir. Fakat, bunların 
bar kızının dediği gibi ona yabancı ol
madığr, kızın onlarla birlik olduğu dü-
şi.inülüyor. 

Diğer bir tehdit mf'selesi 
Bu günlerde Londrada diğer bir t eh

dit mektubu davası daha görülmüştür. 
Bu davanın iki kahramanı da Hindlidir. 

Bunlardan Seyyid Fazıl Şah diğer bir 
Hindli olan Mul Şand'ı, kendisinden 50 
İngiliz lirası istemi,ş ve vermediği tak
cirde öldüreceğini söylemiş olmakla it
ham etmektedir. 

Mahkeme suçu sabit görmemiş ve 
Mul Şandın beraetine karar vermiştir. 

Ayni gün ve ayni mahkemede Udam 
Sing isminde diğer i ir Hindli de, gene 
tehditle para isteme cürmünden dolayı 

muhakemeye çekilmiş, fakat mahkeme 
henü karar vermiyerek celseyi talik et
miıtir. O gün mahkeme salonunu yalnız 
Londradaki Hindliler doldurmuştur. 

k ~ılerd (A.A) o-
"'t~ en rn.. · - "leden sonra 
~Ilı ~kGrnı Urekkep büyük bir ÇEte 

r. 1api':>hana~nrn bulundu"'."U Xur. 
DEKORASYON 

& e ıne '\ n taarruz ctmi~ler-
~ ~b· ~ "U.!J,. 1llan "lln ın k 

h~İni kapısını kw-arak mah-
oyuvennişlerdir. 

Mağazasının malları hem piyasanın en ucuzudur, 
hem de mukayese kabul etmiyecek derecede en zevkli-
si ve en y enisidir. Bf>yoğlu, İFıtlklil Caddesi 

Felaket, telefoncu ·kızı 
milyoner yaph 

Fakat, genç knzD kccasıınıo ve gttlı
zeDDlğlnl kaybetm~ş buRuınuyoır 

Peri masalı gibi ba§lıyan. facia gibi 
'lliten bir vaka. Haftada yalnız on beş do
lar kazanan bir telefoncu kız birdenbire 
milyoner oluyor, fakat çok hazin bir su
rette. 

Afustosun ildnet gilnil meehur otomo
bil infaatçısı Con Dodge'un oğlu Danyel 
Jorj Dodge fabrikasında telefon memur. 
luğu yapan Lorin Makdonald isminde bir 
kızla evlenmiştir. 

Danyel 21 yaemda bir delikanlıdır. 

Aeka inanmadığını her f.ırıJatta arkadaş. 
larına söyler durur. Fakat buna rağmen 
telefoncu kızın tatJı tebessümlerine, bay. 
gm bakıelarma dayanamamış, onu bir. 
gün bir koridorun ucunda görür gör • 
mez içinden gelen arzuyu yenememiş, l 
kızla gevezeliğe baıılamıetır. Bu mtik!~ 1 
lemeden sonra da kızın neeeli, zarif, ze• 
kt olduğunu anlamıştır. Görüşmeyi ge .. 1 

zintiler takip etmiıı, iki genç sevişmiş
ler ve evlenmişlerdir. 

Lorin on sekiz yaşındadır. Birdenbire 
ka~tuğu saadet ve zenginlik genç kı. 
2lil ba§mI döndürmemiş, o yine sade ve 
mütevazı kalmıştır. Genç kan koca bal 
aylarmt HUron gölU kenarlarmda geçir
meyi kararlaııtırınışlardır. Evlenmele
rinde şahitlik eden Loit Briyan isminde
ki fabrikatöriln çocukluk arkadaşı da bu 
seyahate iştirak etmiştir. 

Ağustosun on be3lnci gUnU bir kano 
otomobille gölde gezerlerken biraz din -
lenmek Uzere bir kumsala çıkmışlardır. 
K~ald& gezinirken Danyel birdenbire 
iğilmi.3, yerden bir ~ey almış ve arka
daşına uzatarak: "bak, demiştir, bir di
namit kapsUlilne nekadar benziyor!,. 
· Kadm ve Briyan yaklaşmI§lar, fakat 
tam bu sırada kapsül Danyelin elinde 
patlamıştır. Genç kadın ve iki erkek çığ 
lıklar kopararak kum üzerine düşUmş -
}erdir. Zavallı fabrikatörün sol kolu vü

cudundan ayrılmış, ve delinen kafatasm
dan beyni yere akmıştır. 
Kadın ve Briyan da yaralıdır. Fakat 

yaralarına rağmen birisi kocasını, öteki 
de arkadaşını kurtarmak için IStırabla
rmı yenerek Danyeli kano otomobile sü
rilklemişlerdlr. Kadın makineyi bizzat 
kullanmıştır. Fakat çektiği acının şidde
tine dayanamıyan Danyel, deli gibi bir 

ı:or1n Makaonald 

baldo suyo. atlamI§ ve bir daha gBzUk -
mcmlştir. Kano otomobil 1'iltün hızıyla 

i'ik limana girmiş, bir taraftan kadm ve 
nriyıın en yakın hastaneye götUrillilr • 
ken diğer taraftan da araştırma heyetle. 
ri teşkil edilmiştir. 

48 saat aaotırmaya rağmen delikanlı
nın ceesdinl bulmak mUmklin olamamıe
tır. 

Bu feci vaziyeti, yaralan çok ağuo o· 
lan Briyan henUz bilmemektedir. Kolun
dan, yUzUnden, bacaklarından yaralan • 
mış olan kadına ameliyat yapılmıştır. A.
yılan kadnun ilk sözU kocasnıt sormak 
olmuştur. 

FabrikntörUn vasiyetnamesi açıldığı 

vakit bütün servetini karısına bağışla • 
mış olduğu görillmUştUr. Bu suretle on 
beş gUn evvel gfinde on beş aolar yev
miye ile çalışan bir telefoncu kız, 3150 
milyon franklık bir servete sahib olmu&
tur. Fakat acaba bu para ancak iki haf
ta beraber yaşadığı genç koca.sının ölil
münden ve ameliyat yüzünden yilzUnUn 
bUtUn gzelliğinln mahvolmasında doğan 
hUyUk kederi unutturabilecek mi! 

... -- ----.---.-.----.-.-----------------.-.-----------------------.-.-..-.-. ........... 

Cam adam ı 

B ANA efil\.imiş bir mevzu diyeceksiniz ama hiç de öyle Ceğil..öinleyiniz:Ga
latasaray lisesinde yerli mallar sergisini ancak kapanacağı gün, küçük 

bir alış verişte bulunmak vesilesile gezebildim. Orada dost bir dükkancıya: 
- İşler nasıl? .. diye soracak oldum. 
- Elbirliğile cam adama dua ediyoruz. O olmasaydı halimiz haraptı bu 

sene, dedi. 
Dost dükkancmm hakkı olacaktı. Çünkü sergi açıldıktan o güne kadar 

hangi tanıdığa rastladımsa hana ... "Cam adam,,dan bahsetmişti. Alakanın 

derecesini bununla da kestirmek mümkündü. 
Sergilere canlıların alakasını uyandırmak gene canlıların yapabileceği bir 

iş gibi görünürken, bunu bir "cam adam,.m başarması ac.zimize m'i delalet e
der? İzmir fuannm "cam adam.,a ihtiyaç göstermiyecek bir zenginlikle hazır. 
landrğım okuyoruz. Böyle olduğu halde oraya gösterilecek tehacüm, bakalım 
gene ''Cam adam .. a mı izafe edilecek.? Böyle olursa yazık canlılara ... 

liatE.m lnat 
A CABA hangi memlekette bir insan hayatı daha kıymetlidir? Bu suale 

CC\'a.p vermek biraz, biraz değil, bir hayli güç olacak. Elimizde bunu 
ölçecek bir ölçü yok. Yalnız şu var: Mahkeme kararları. 

Bize öyle geliyor ki birincilik İngilizlerle Amerikalılar arasındadır. 
Kardifte, bir otomobil kazasında sağ kolu ile sol bacağına felç gelen bir 

c;ocuk. kazayı yapandan 24000 lira tazminat karan almış. Geçerilerde Maca. 
ristanda gene bir kaza neticesinde ölen şairin varisleri ancak 300 lira almış
lardı. Bu kararla yalnız insanlığın değil, şairliğin de kıymetsiz olduğunu ilan 
eden bk memleket yanında memleketimiz kıymetleniyor ... Hiç olmazsa tram. 

f 

vayrn iki bacağını koparıp ve ilelebed sürünmeye mahkilm bıraktığı hem. 
cinslerimizin !r~vaydan aldıkları t~minat miktarı_ binden a5<lğı düşmez 
sanırım. 
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• ;Şoförler cemiyeti, idare heyetinin ce. 
miyet nizamnamesine bazı maddeler llhe_ 1 
~i hakkındaki teklifini müzakere etmek 
üzere, unıumt he:r~t 24 ağustosta toplanlı)a 
ı;ağrılmıştır. 

• Yıkılan Valide hanı binasının bulundu 
iu adada dokuz dükkiinın dahn f"timltık 
muamelesi tamamlanmış ,.e yıkılmaları i 
çin müteahhitlere verilmiştir. 

• Bebek - lstinye asfalt yolunun ya 
pılması münasebctile Rumellhlsarı mezar_ 
lığının kesilecek kısmı bitmiştir. TcsYiye· 
si yapılmaktadır. Birkac güne kadar do 
Baltallmıını kı~mınm genişletilmesine baş_ 
lanacaktır. 

Otuz aiustos :ı:arer Ye tayyare bayramı 

her sene olduğu gibi bu sene de hüyük me. 
rasimle kullulanacaktır. Bu münasebetle 
merasim programı timdfdcn hazırlanmış· 
tır. Merasime geçit rcsmile Beyazııta baş. 
lanacak, çelenk ];oymak surctile de Tıık_ 

ıimde nihayet vel".ilecekHr. Gece belediye 
tarafından kumandanlar şerefine bir zl:ra· 
fet verilecektir. 

• GayrlmübadiJler istihkaklarını tasfiye 
eden kanunun meriyete girmesi alAkadar. 
ları sevlildfrmiştfr. Talimatnameye naza_ 
ran, ıayrimübadlller cemiyeti ınsfiye mu 
amelesini ikmal eder etmez dosyalan deL 
terdarlıJa devredecek devterdarlık da gay 
r imübadiJJerden alacakları bono veslkala_ 
rının bir cetvelini tanzim ederek l\Inllye 
nkAletlne gönderecektir. 

• Uşak umumi hıfzıssıhha komisyonu 
toplanarak şimdiye kadar çarşı içinde ku_ 
rulan pazarın belediyece yeni bir hnl yapı 
lıncaya kadar 23 ağustoslan itibaren çarşı 
dıtında büyük meydanlarda toplanmasına 

ve kasap dükkAnlarının talimatnnmeye göre 
hazırlamaları için 15 gün mühlet verilmesi 

ne karar verilmiştir. 
• Osmancık kazasının yukarı Zeytinlik 

köyünde zuhur eden yangından zarar gö
ren yurtdaşlara Kızılay tarafından 1000 iL 
ra para yardımı ve 20 çadır, 630 takım er_ 
kek çamaşın, 200 battaniye, 110 yelek, 200 
parça yatak kılıfı, ayni nisbetler dahilinde 
kadın ve çocuk çamaşırı gönderilmek su· 
retile yardım yapılmıştır. 

• Gecen temmuz ayında Erzincan müL 
hakatında vukubulıın su baskını felaketin_ 
den zarar gören yurtdnşlara yapılan 1000 
liralık yardıma ilavcıen yıkılan evlerinin 
tamiri ve yeniden inşası için dün Kızılay 
tarafından da 2500 lira ~·ardım yapılmış· 
tır. 

DIŞARDA: 

• Kopenhag zabılası Der Stürrner adın. 
daki yahuCli aleyhtarı Alman gazetesinin 
dalıJmasını ve satılmasını menetmiştir. 

• Çekoslovakya hariciye nazırı Krofta, 
beraberinde nazırlardnn Jimo, müsteşar 
Rayser ve hususi kiıtibi bulundu~u halde 
küçük ltllAf konferansında hnzır bulun_ 
mak üzere Blede hareket etmiştir. 

• Mek.sikada Jalis'ko hükQmeli dahilin_ 
de kAfn Guadalajaradan öArenlldiğine ı;ıö_ 

re, Kolovlan kasabasından bin metre irtL 
faında bir dağın kayması hakkında teltış 
uyandırıcı haberler nlınmı~tır. Du kayma 
hldisesi, günlerce süren ve yer altınd:ın 
gelen gilrilllülerden sonra vukua gelmiştir. 
Kasabanın etrafındaki bütün mıntnkadn 
kayalar parçalanmış ve GundalaJara _ Zn_ 
kaleka yolunu kapatmı,tır. Telefat mikta 
n ve hunratın ehemmiyeti ta~rih edilme 
mekledtr. 

" Kınahada ,, 
vapuru 

TehDDke atDatto 
i Dün ak~am üstü Büyükada ve Hey:beli 
postasını yapan Kınalıada vapuru bir 
kaza atlatmıştır. Saat altıda köprüden 
kalkan vapur Fener ve Kınalıada açık
larına kadar seferini arızasız yapmıştır. 
Kalabalık olan vapur Kınalı açığına 

geldiği sırada kazan dairesinde bir paL 
lama işitilmiş, ve bunu takiben germnin 
su tulumbaları çah~maya başlamış, yol 
cular arasındaki kadınlardan bazılarının 
''batıyoruz!,, bağrıştan işitilmiştir. Bu 
sırada gemi de acı acı imdat düdüğü çal· 
maya başlayınca heyecan bir hayli fazla.. 
ı~,, yolcular geminin bir tarafına 
yılJlmışlardır. Yolcuların böyle bir tara.. 
fa, yığılması tabiatile geminin yatması
na sebebiyet verniştir. Gemi tayfaları 
yolcuları teskine çalışmışlar, fakat mu. 
vaffak olamamışlardır. Nihayet güçlük· 
le halkın bir kısmı geminin bir tarafın
dan alınarak ortaya ve diğer tarafa gö
tilrillmü~erdir. 

Gemideki patlama, buhar borulann
dan birinin patlamasıdır. Boru patlayıp 
da i~ilerden bir kısmı buharla yüzlerin 1 

den yatalanınca makine ist.op edilmiş ve 
gemi her ihtimale karşı imdat düdüğü 
çalmıştır. 

Bu sırada Adalardan tstanbula hare_ 
ket eden Burgaz vapuru Kınalının im· 
dat düdüA"üne ~uş ve .~emiye yanaşa.. 
rak .gemi kaptanları konuşmuşlardır. Ge.. 

Atatür k 
lzmlrlilere ievglle

rlnl blldf rdl 
İzmir, 20 (A. A.) - BugUn eekizinci 

lzmir fuarının açılı§mı yapmııı olan baı
vekil Celal Bayar, İzmirin bUyUk kurta
ncISI BUyUk Önder'e aşağıdaki telgrafı 
çekmiştir: 

AtatUrk'iln yüksek huzurlarına, 
BugUn sekizinci lzmlr enternasyonal 

fuannı açtım. Fuar seneden seneye ayrı 
ve takdire şayan bir terakki eseri gös. 
termektedir. İzmir halkı ve diğer mahal
lerden gelen vatandaşlar AtatUrk'e §Ük
ran, bağlılık ve minnetlerinin arzını bU
yUk bir heyecanla benden talep ettiler. 
Sonsuz tazimlerlmle arzeder, elleriniz
den öperim. 

Atatürkiln cevabı 

~,·ekil 

Celil Bayar 

İstanbul, 20 (A. A.) - AtatUrk, Baş
vekil Ce!Cıl Bayar'ın İzmir fuarının açılış 
töreni hakkındaki telgrafına a5ağıdaki 

tel yazısı ile mukabele etmiştir: 
Başvekil Celal Bayar, - İzmir -
Sekizinci İzmir enternasyonal fuarını 

açtığınızı ve halkın hakkımdaki duygula_ 
rmı bildiren telgrafınızı aldmı. Bilhassa 
fuarın seneden seneye ayrı bir terakki 
eseri gösterdiğine dair olan fş'annızdan 
~ok memnun oldum. Vazifedarlara tak
dirlerimln ve eaym halka teııekkUr ve 
sevgilerimin ibIAğmı diler, gözlerinizden 
öperim. 

K. Atatürk 

'fopbanede dUn 
geceki yangın 

Dün gece sabaha karşı Tophanede Ka. 
fesçi sokağında 11 numaralı ev.den yan
gın çıkmış ve itfaiyenin bütün ga)Tetine 
rağmen yanındaki 13 numaralı ev tama
men, 15 numaralı ev de kısmen yandık. 
tan sonra söndürillebilmlştir. 

Poll:ıin yaptığı tahkikata göre, yangı
nın çıktığı 11 numaralı evde Salahaddin, 
Mehmet, Tahsin, Mustafa ve Said ismin
deki beş genç kiracı olarak oturmakta -
dırlar ve bunlardan Saidin yatarken tah 
ta bir sandık üzerinde bıraktığı yanar 
mum eriyerek yangının çıkmasına sebeb 
olmuııtur. 

ADmanvada 
Mütekait 
zabitler 

Yoklamaya t Abf 
tutuluyo:-

Berlin, 20 (A.A.) - Alınan ordusunun 
mütekait ve mezun zabitlerinin 20 ey
lfil tarihine kadar Berlin polis müdürlü
ğüne müracaat ederek ''askeri kart,.ları
nı almaları tazım gelmektedir. Generaller 
le yaşı 65 den yukarı olan zabitler, bu 
tedbirden müstesna tutulmuşlardır. Bu 
emirnameye itaat edilmemesi takdirinde 
para cezası alınacaktır. Emirname yalnız 
Bertin rnıntakasına aittir. 

mide tehlike görülmedNji için Burgaz az 
sonra ayrılmış ve yoluna devam etmistir. 
Fa'kat iki üç yüz metre uzaklaşır uzak
laşmaz Kınalının yeniden im::lat düdü. 
ğünü işiterek geri dönmüş ve gene bu 
sırada lstanbuldan gelen Pendik vapu· 
ru da imd:ıda koşmuştur. lki gemi, Kı
nalının sağına ve soluna geçerek yanaş
mışlardır. Kınalıdaki yolcular heyecan 
içinde bulundukları için Pendiğe nakle
dilmişlerdir. Posta da alındıktan sonra 
Pendik hareket etmiş ve yolcuları Hey. 
beli ve Büyükadaya bırakmıştır. Kınalı 
vapuru feriden tek kazanı j~letere:{ ya
vaş yavaş yoluna devam etmiıı \'e Kınalr 
iskelesine yanaşmıştır. Yolculara atlat. 
tı'kları tehlike ve heyecandan d:>layı geç_ 
miş olsun deriz. 

MnKn AVON[Ç})A 

. ~ . 
~~~---~-~-~-s:~ 

Korkunç 
bir cinayet 
~ Haştarafı t tnclde 1 

Bu ieçi Kapaklı köyilnde oturur. Bir 
karııu ve Uç çocuğu vardır. İbrahim bir 
taraftan tarlalarında çalıomakta ve bir 
taraftan da Çilingoz ormanında kere11te 
yapıp ailesini daha iyi geçindirmek yol
l!ırmı aramaktadır. Yıldırım İbrahimin 

en büyük arzusu bir parça para birik. 
tirlp küçük oğlunu iyice okutmak, adam 
etmektir. İbra~lın diğer iki oğlu için; 

- Bunlar artık okuma zamanını ge
çirdiler. Benim yolumdan yUrürler, tar
lada çalışırlar. Fakat kUçUğU okutmak 
JAzmı - demekte - ve diğer iki oğlunu 
tarlada ve ormanda mutlaka beraberin- \ 
de çalıştırmaktadır. 

İbrahim her yıl çal11ıp hazırladığı ke
resteleri tediye zamanı kendi ara.basile 
iskeleye indirir ve paraamı aldıktan 110n. 
ra köyüne dönUp bir iki ay dinlenir. Bu 
yıl da tediye zamanı gelmiştir. Çilingoz
un çalışkan işçisi arabasıua binip köyUn 
yolunu tutacaktır. Fakat çocuklarmllan 
iklsl,.yanl bUyUk çocukları muhtelif iş
ler yUzilnden birer tarafa gitmlalerdir. 
Ne yapsın? Veliye, yani göz bebeği gi

bi büyüttUğU kUçUk çocuğuna; 
- Haydi ... • diyor - benimle gel, hem 

bana yarJmı eder, hem biraz orman ha
vası alırsın. 

Kansı tbrahime çok eevdiği pideler -
den bir iki tepsi pi.elrmiitlr. Dağarcıft. 
nı peynir, zeytin ve cevizlerle dolduru
yor. KUçUk oğulla baba ormana yollanı
yor. 

lbrahlın en iyi kereste yapan tııçidir. 

kıyor. İyice dalıp dalmadığını anlamak 
için baş ucunda tepiniyor. Bakıyor ki 
tbrahimde uyanacak hal yok, b&lta.yı 
kavrayınca, bir cellid eoğukkanlılrğıyla 
babasının boynuna indiriveriyor, ıahda
marını keeiyor. Bir da.ha kaldınyor, bu 
eefer ed tam ıuratmm ortuma indlri. 
yor. Betbahtı öldürüyor. Sonra yanıba
ıuna uzanıp mıııl mıııl sabaha kadar u
yuyor. Sabah olunca babumm bir baca
ğından kavrayıp on beı dakika ötedeki 
uçurumun kenarına aUrükIUyor, bir tek
me vurup aıağı yuva.rltyor. Sonra etraf
tan l:uru et, çalı toplayrp uçuruma ini
yor ve bunlarla ceaedi örtüyor. ÖkUzle
rl ıakladığı yere gidiyor. Anaamm yap. 
tığı pideleri onlara yedirdikten 110nra a
rabaya ko§uyor, k3ye dönüyor. 

Ana.eı soruyor: 
- Baban nerede? 
- O itte kaldL On gUn eonra ben de 

gideceğim. Bana, timdi araba azım de
ğil, Şevket bey daha fazla kere11te i.llti
yor, onları da hazırladıktan eonra hep
ılni birden tqırız dedi, köye gönderdi. 
Kadın bakıyor Jd çocuğun UııtU bqı 

kan içinde: 

- Ne oldu ıı.ana ! . diyor .. 
LA.netli çocufun cevabı hamdır: 
- Burnum kanadı. 
Kadm şüphelenmiyor. Fakat on gU.rı 

ge9ince bir eabahleyin o!lun" UYGndtrı
yor: 

- Haydi yiyecek hazırladım. Arabayı 
koş, babana götUr. 

O zaman Veli gUltimsUyor: 
- Babamı kestiler be! ben sana söy

lemedim. 

vıyanad~ 
Tevkif edıteıı 

lngiliZ ıe 
Casusluk suçl r 
itham edUIY0tii~ 

) tngiliı 1'0'1' 
Londra, 20 , (A.A .. - . vb-a.tıı 

tik mahfilleri, tngilterenın · .. 1J!Şl ~~ 
solosluğu memurlarından ~slııl' .~~ 
derike karşı isnat oıunan ca bııluJllV"~ 
hakkında her türlü tefsirle!~~ranadJ W 
tan içtinab etmekte, fakat ~1~ bil -, 
kit edi)en bu zata isnat e~ileJlekt~~ 
doğru olanuyacağını bild~ eııiJı ~ 

Berlin 20 (AA.) - tııgıltef {JJ • . . arındall !} 

yana konsol~sluğu meınt?"l b~~ 
başı Henderikin tevkifin! ve ~:.,r 
dut harici edilmesini, ~ 0~ 
çok vahim bir hadise olarak i il 

tedir. ,#' 
"Berliner Börsen Zeitung,, . 

diyor ki: -.;e ~~ 
"Bu vaka, her türlü Jll~u~ bil'~ 

mektup kanunlara karşı yap~e bil P 
lir cürümdür. Alınan arazı btl ~ 
r~tle meydana çıkarıl~ ola.tl ~ 
ki faaliyet;, çok ciddi oıara1' 'S\lsıııi' ! 
mekteyiı. Memurluktan C3 ·r)ft'r 
çen bu adamı yalnız; hudut . ~ette Jıl' 
karmakta ihtiyatlı ve a~il bır 
reket edilme'ktedir. 

• 
ltalyadakl 
Yahudiler 61~ 

Httkt\met taraf~ 1'' 

Ormana varınca teslim. edeceği malların 
yerli yerinde durup durmadığım anla -
mak için dola3rnağa karar veriyor. Oğ
luna diyor ki; 

- Sen de öküzleri al, euya götUr ve 
biraz dolaııtır ... 

-Ne? 
- Vallahi ••• 
- Kim keatl? 
- Korucu Yqar. 

k aydeiltllyo ~1.dll 
Roma, 21 .(A.A.): - !tal~~ rP~ 

yan imparat.orluğu toprakları ~~ 
bütün yahudilerin kaydına b:11 ~ 

duğu Tribuna gazetesi taraf~ın def p 
mektedir. Kayıt .ınuameıı:t. ~· f 
prenısipfoe istinat ettiği ıçttı yaJılldi 

i teri kabul eden museviler :1e " / 
) d~eoeklerdir. ~ 

Edirneni'1 
bayramı1"1'~ 

Veli: \ 
- Peki baba .• 
Cevabını veriyor. Bu cevabı veriyor a

ma akııamleytn babasiyle buluetuğu za
man da ökilzlerl kaybettiğini eöyliiyor. 

- Ulan öküzler nasıl kaybolur? 
- Bir iştir oldu işte. 
- Uyudun mu? ne haltettin? ne ta-

rafa doğru gittiklerini sanırsın? 
- Bilmem kL.. 

Çocuğun böyle mütereddit cevablar 
vermesi lbrahlmi kızdırır. Zira ökUzler 
bulunamayınca araba hareket edemi • 
yecek ve keresteler zamanında iskeleye 
indirflemlyecekUr. Kaldırır, euratına bir 
tokat indirir. Maamafih çocuğunu çok 
6evdiği için sonra onu okşar, oturup be
raberce yemek yerler ve ormanda birer 
ağacın altına uzanıp uyurlar. Yahut yal
nız İbrahim uyur. İşte o zaman sevgili 
çocuğun ne şirret, ne lanetli bir evlA.t 
olduğu anla~ıhr. 

Meğer Veli öküzleri kaybetmemiıı, on
ları ormanın bir kenarına gizlemiı. Mak
eadı da babasını hiddetlcndirip ağzından 
bir: 

- Defol! köye git! 
Çıkartmak ve böylece çalışmaktan 

kurtulmak ... 
Tokat mel'un çocuğu fena halde kız

dırmış, babası uyuyunca yavaş yavaıı kal-

Baş, Diş, Nezle, 
• 

Bunun üzerine meeele jandarmaya in. 
tikal ediyor. Korucu Yaoar yakalanıyor. 
Fakat bu mUddet zarfında her dakikuı-
nı naı'!Il ve nerede geçirdiği anl&§tlmca 
bırak.ılıyor. O zaman çocuğun burun ka
naması üzerinden tahkikat genifletili -
liyor, Veli bir türlü cUrmUnU itiraf et
miyor. O zaman jandarma bir hud'a dil
ıUnUyor. Çilingoz çiftliğinde bUyUk Da
nuva köpekler vardır. Onlardan birini 
çocuğun yanma getiriyorlar: 

- Yalan söyleme. Bu köpek yalanı 
anlar - diyorlar - o zaman aeni parça -
lar, kurtaramayız. 

Bunun Uzerlne katil oğlan cürmilnU i
tiraf eder. Ka.nlı bal~ı ve cel!Cdi ııak
ladıfı yeri gösteriyor. 

Vaka civar köylerde büyük bir azab 
doğurmuıtur. En çok sevdiği ve adam et. 
mek için geceyi gündüze katarak çal11tı
ğı çocuğu tarafından öldürülen bu baba
ya herkes acımaktadır. 

Veol ltaıyan bil)Ok 
eıc;ls t 

İtalyanın ,Atatürk nezdine gönderdiği 
yeni büyük elçi Sinyor Di Pepo Roma. 
dan hareket etmitşir, çarşamba günü 
şehrimize gelecektir. Tekaüt edilen eski 
elçi Sinyor Karlo Galli dün geceki Semp
lon ekspre.c;ile şehrimizden ayrılmıştır. 

Grıp, Romatızma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

İcabında giinde 3 ka§e alınabilir. 

Edirne, 21 (HABER)-. e, bil~ 
Türk ordusuna kavuıan E<Jı~ıJ~" 

bir nq'e içinde bayramını ~\l uıcıi".; 
devam ediyor. Bütün ~dirıı;uyil~ 
askerin i~tirakiylc şchırde ~i 
fener alayı yapılmıttır. rrıe ~ 

Ordu mümc111illeri ıere 1 ır.sı ~ 
ziyafet pe'k parlak .ctınutt~·~o. ~ı 

• pırlJ~ ·,,,, 
mlifettit General Kazıtn . l'IH 'll'd~ 
ıek komutanların, mütavır 1 

11ı.JııP,4f 
.,.e belediye erkanının hatır şete~ 
ğu ziyafette Edime Sayla\Tl .z;yle ~ 
kut tarafın'dan. bi: nu:uk as1'eriP' ııl' 
bunda, Edirnelılerın Turk • ç ._ı11' 
vuım.akta.n duydukları ~ıt1 
rnııtır. l ~,, 

Yunan ~skerter ııı tJ' ~~ 
Atina, 20 (A.A.) - uo;,, ~ı' 

desinin askeri kuyudatırıı :·rıc"• -
Selanik anla1ması rnuc:i ~ ol"" tUt 
kıtaları, vaktile gayriatke .~f ~ 
ros - Meriç mıntakasına gıtı1"· ı~l 
yük heyecanla karşıtanrrı~t pc;d~"'ııt 

Aleksandrupoluis ( eslcı 0JıJP" 
kolordu merkezi ittih•1 

'""Çin - Japo'1 
harbı 1~11 
_. BIJllfJf1f' Jın 

nıi.,.zat ~I'~ funda ittifak vardır: v~asJftCJP" 
en erkeni birinciteşrın 

1 
Ha.nkovun zaptı muhtertıe ~ 
kabul etmektedirler. . . }'lotı•~~ J 

Yüz bin Çin askeruun bUd1 'J'# 
tinde toplanmakta old~n~ ıt't11t'~ <" 
pon raporlarına ~öre .. Pll~ııd' P I 
da san nehir sahillet11 b::> be ~ 
kında büzük bir xnuhare 
cektir. ,,, 
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{:.oyt Corç'un Versaq 
'EUahedesi hatıralaı ı: 32 
Vııson şahsi hislerini feda edip 

Amerika Milletler 
Cenıtyetine girseydi 
E!titün dünya tarihi ' 
~Clşka bir şekil ahrdı 
~ ~t 11u11eleılyle meııul olacak sevmekte devam ederlerdi. Vilsonla a -
b.JYt 1orada Franaa, İngiltere, Amerika, ralarında ihtilat çıkması hakikaten mU. 
~~e blr de beılnci bir devlet bu- essi! bir hldisedir. 
a.~ tı. Bu beılnci devlet olarak da Kendine göre ikisi de değerll olan bu 
~ &6eteriliyordu. iki adamı biribirinden ayıran lhtillfta 

'-Ydr ertka lllUahedeyl lmıa etmil ol • evvell Vilson kabahatlidir. Aralarmda-
ltı konıı.yonda bitaraf bir unaur teş- ki soğukluğun çıkmasına sebeb olan hl
~eceıcu. Buna mukabll Belçika diseye bizzat şahit oldum. Hldlse Fiyu-

-'- laratını tut rd me meselesi üzerinde İtalyanlarla yapı-
~e~L uyo u. 

"'-\ ~a.ıını ittlrak etmemeıt bUtUn lan milzakereler esnaıırnda olmuııtur ve 
ıı... ~u t hatıralanmın bundan evvelki kısımların
~ bı..._ •. ~. 1 u. Ben tuminat mlktan-
~ ~eaı için çok çalqtmı, fakat da anlattım. 
,11- Belçika buna pddetle ltlraz Vllaon hasta dU1Up zavallı bir meflüç 
>l ..,~ lluııa mukabil Jnglltere ve ltal- haline gelince, albay Havila görtışmeyi 

b......,. l&Yıf k reddetti ve evvelce en iyi arkadqı olan , 1.... alıyordu. 
-.vnda~i k h bu adamı yatağının yanma kabul etme. 

8'ıJJı ko i i ud t 11 ıiyet dl Vilson, bu halde senelerce kaldığı ve 
la..:' nter&n.11 nihayete doğru iler-
;cı •ıra1 d eski arkadaşlarından bln:otu Ue - bun-

"-• tı.=_r a KlemanlO bana, o kendi- lar arasında Klemaneo ve benimle • gö
' "il ... , ile birdenbire: 

v lo rUştUğU hnlde Havzla görüşmek isteme-
~ll. nu naııl buluyorsun? diye 

di. 
' Se., Havz, meseleyi burada bıraksaydı, 
~ er1nı. dedim. Hattl timdi ev • kendisi için daha iyi olurdu ve herkesin 
'°ttp~~~~ha fazla seviyorum. 

'8' . 
llıç k~ de öyle, dedi. 

lılt "-e 1• Yoktur ld, aylarca mUıkül 
ltıeıııa le Uzerlnde uğrapm da ben, 'n:'° ve Vilııonla Uçilmtiz kadar bi-

sevgisini muhafaza ederdi. Halbuki o, 
btllki.15, yatalak bir adama kartı mUna. 
sib olmryan hareketlerde bulunmU§, VU-
sonun rızası olmaksızm, aralarındaki ee
ki mektupları neşretmiştir. 

Vileonu ıson defa olarak 1923 te Ame
rikaya gittiği mzaman gördüm. ÖIUmUn-' mutabık kalsınlar. 

tlıı~.' erkek herkeste iki şahsiyet den pek az evveldi, sıhhati o kadar "en
' '- F'aitat Vilııon benim bördUğUm dl§eli bir hal almııtı ki, doktor, kendisi. 
kı ~~· kendlllnde en bariz eekllde f. le fazla görüşmeme mUsaade etmedi. 
~ ~ t taşıyanıydı. Onu teşkil eden CUmhurreiıl vücut itibariyle bitmişti. 

"-~ bttj:ıe~ &ala bir olmazdı. Bunlar da- Bir tarafı hiç tutmyordu. Fakat konuş -
~. l'ltlden ayrı durur ve tezat teı- ma kuvvetini kaybetmemişti. Beni gö -
~ ••'-•t hu Urt eıl!r!!yet btrfhl
~ ' iyi geçinirlerdi. 

' ~kendi nüfuzunu azaltmaya ça. 
~' •lerı çok kmkanırdı. Adamları 

11.._:nuıı en fula ltlmat ettiği al-

, ~~re~ 
~t e ion!eranııı toplanıp 

~- -·- :oldu Ye aamlınl bl ~ 
kilde konuşmaya başladı. Konf~ranstan 
bahsetti. Klcmansoyu iylllğlni zikrede -
rek andı. 

Fakııt, Puankare isminden bahııolunun
...ca bütün benliği ile hiddete geldi: 

- Yalancının, hilebatm Dtncrır O": en. 
ye bafırdı ve bunu bir kere daha tek -

' a:raıı11na huırhfa baılandığı 
~ pı;_ 1 .\'z her rUn muntaıaman, VU-
1111.. ~ Uıe l rar etti. 
h'"'Uııcıı•ı. 1 r nde ltilif devletlerinin ne 
a "ıı. eri · Puankarc de onu sevmez ve kendisl-

.... ~et Vuao nı Anıerlkaya bildirirdi. Ni- ne itimat etmezdi. Bu sur13tle. nefretle
"«' .,~ .... 

1 
11 kalkıp kendiai gelmeye · ka-

b '" • ri karşılıklıydı. (Denmı \'&r) 

ti:'11 o 
~Ye ~an derhal dU§Unmil~. fakat 
·11ıo1111tı b Ylememlıtlm: konferansta 
~· 1( !atat bulunm8.8J doğru olmıya-
~ eııdtıı 1 'ı t'\tı..r n temıU etmek Uzere de. 

111 
Ut 9'ltJcı~· ve cUmhuriyet~ilerden 

lt~d11, l( .ll heyet ıöndene daha iyi 
... ~rııı'::uıi bulunduğu takdirde, ııok-
1\ı- edece!( daha büyük bir ıiddeUe ıs
'ttt~'Ye ve kendi cörUılerinl kabul 
~'f!,tp Ctırı Çahıacaırtı, 
lıtı leırru .Arnerlkan cumhurreisinden 
ı_ 1111 ltab Keldi. lleri aUrUlen bs:.ı tek. 
~Of\'-J'-uı etrnediğini, muahedeye bun

' i bu:a kcndiainln imza etmiye -
ı 11~ "e ~rl3·ordu. Bunun Uzerine, 
~~I ~ ngtıız ınUme8Slllerinln, mil • 

~leld~::'~ede değlıikllk yapmak 
hıııl'di ırıandırmaları daha kolay 

":'ter ~rat Ilı..~ he)>et tarı. Amerikanın göndere • 
~r oJ..nı lllaaı.rıın Vilaonun itimadma 
~ berı.: aaı 1lznndı. Fakat, maalesef, 

"d ~ruhu" ser~lsl 
Son hafta içinde kadrosunu blraı daha 

genioleterek içine aldıfı yeni kıymetler
le ııanat faaliyetine hız veren "d grupu., 
eylül ayı içinde bir serKi a<:mak için ha
zırlıklara başlamıştır. 

GUıel Sanatlar Akademisinde a
çılacak olan bu sergidt Abidin Dino, A
rif Bedii, Bedri Rahmi, Cemal Tollo, E
lif Naci, EyUboğlu, Etref, Halil, Hey
keltra!J Hadi Bara, MUnif Fehim, Nurul. 
lah Berk, Salih Urallc, Zeki, heykeltrq 
Zekinin efterlert tqhlr edilecektir. 

Ezeli aşık 

HABER - Akşam pos==ta;,s=t=====""========~=======-~:-===========5=-

Askeri kütüphanemize 
kaz ~ndırllan eserler 

ordusu, yurdu korumakta tamamile Türk 
orijinal bir harp doktrinine sahiptir 

1\bı1ll ., ... ,... 

1W~ "il•• ~... . ,._ .. ,,,,, . 
J/91,.,, • 
~ ......... • •• , .. 
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Jmna 

Genel Kurmay matbaasının birlbirin· ı 
dn mühim birçok eserler neşretmekte 

olduğunu görüyoruz. Herblrl bir mUhiın 
mevzuun mUnevver bir asker gözilyle, 
yüksek bir san'at feragati ile ve dikkat. 
le etüdünde n doğmuş olan bu eserler, 
yalnız ordunun değil. her Türkün fikir, 
görüı ve münevverlik seviyesi Uzerinde 
ııııU.p,el. biı' tutr yapc:ak kıY.JQ~tt~f.t. 

Bunun için Genel Kurmay başkanlığmm 
tensibiyle neşredilen bu seçme eserle -
rin milli kUltUrUmUtU zenginle§tirdiğini 

söylemek istiyoruz. Bütün memleket ki-

tapçdıfuua on yıl içinde, genel kurma
yın dört ayda neıırettlği eserler değerin
de neşriyat yapmadrğmı açıkça iddia e-
deblltriz. Masamızın üstüne yığılan eaer
lere şöyle bir göz atmak, ordunun bizde 
kitapçılığı dahi daha iyi başarablldlğini 
izah etmektedir. 

Genel J{umay'm bu yeni neşriyat ham-
1eısl arasında, Dlmdlllk, Kurmay ÖnyUz. 
batı ı.r. Sadeddinln lmtasmı taşıyan "BU
yük harbde İtalyan cephelerindeki hare
lı:At ve tzonzo yarması", Konya saylavı 
emekll general Ali Fuad CebCJıoy'un im-
zasmı taııyan "Birüsııebl - Gana mey. 1 

dan muharebeel ve yirminci kolordu", 
Emekli General Halil Sedes'in imzasını 
taııyan "18715 - 1878 Osmanlı - Rus ve 
Romen savaıı", Yüzbaıı Nureddin Alp. 
kartal'rn imzasını tqıyan "BUyUk harb
de Makedonya cephesi" adlı eserleri IS-

Yazan : Nizamettin Nazif 

J/JIG Boyr.npc,,.,ia n~~r~ 
.,,u1r-,,.u.st 

ne sürüyoruz. 
Bu eıerleırln herbiriai mevzuu muhte

lif cephelerden tetkik etmekte ve ne 
yorucu bir çahımanm mahıulU' oldukla
rını bir bakı9ta ıöze vurmaktadır. 

Aıkert mecmuanın tarih kııımında 

neırettiğt diğer bir eser ilaerine de dik
kati davet etmek doğnJ olur. 1912 -
1913 Balkan harbln4e Şarköy çıkarmuı 
ve BuJayrr muharebeleri etrafında kur-

may yUıbqı HtlanU Enu'nun yaptığı e. 
tUd - bu mevzua kendisinden evvel te
mas etmiı olanlardan da iatüade ettiği 
inklr edilememekle beraber - cidden ek
slkaiadir. 

Emekli general Ali Fuat Cebesoy'un 
19 orijinal kroki katarak verdiği eıerde, 
BUyUk Harbin UçUncü yılmda Oımanlı 

tmparatorlufunun vaziyetini bUtUn hat
larıyla mUtalea etmek mUmkUndUr. 

Genel kurmayın neırettlğl e1erler, 
bize münevver ıubaylarımııuı ne meto
dik, ne modem bir tarzda çalıttıklarmı, 
bir mevsuu etraflı ıurette tetkik etmek 
için ne titiz bir cllkkat gölterdlklerini de 
izah etmektedir ki bu bakımdan bu eser . 
ler diler blltUn mUnevverlerl.mla için bi
rer nUmune addedilmelidir demek doğ- • 
ru olur. Bu aerlerde müellif cımbızla l 
tuttutu mevzudan zerre mlktan inhiraf 
etmemekte, ula fazla ve bot söz ıöyle
memekte, ve mevzuu pek aydm bir tarz
da perde perde ink(faf ettirip, okuyana • 

sıkmadan birçok şeyler öğreterek, teva
zula ortaya atılma.ama rağmen çok mil· 
kemmel ve istüadeli neticelere ulaştır
maktadır. İşte bu eserlerden birinin bizi 
ulaştırdığı netice: Yüzbaşı Nureddin 
Alpkartal "Bilyilk Harbde Makedonya 
cephesi" adlı güzel etüdünü göyle bağ. 
lıyor: 

"Makedonya harekltmı saferle neti
celendirmek üzere l:S Eylül 918 sabahı 
saat beşte bir yarmayla başhyan bilyük 
meydan muharebesinin prensipinin ne 
olduğunu ve ne gibi tAll hareketlerden 
ibaret bulunduğunu ve taarruzun, yar -
manm hazırlanmaaı, yarmanın icrasr, 
muva!fakıyetten latüade gibi başlıca Uç 
safhaya aynldığmı görmüştük. 

Fransız kumandanı Franşe Despere
nin bu tertibi, birinci Napolyonun he -
men her yerde ve her zaman bqvurmuı 
olduğu muharebe uaulUdUr. 

Harb tarihini esaalı bir surette ineeli
yenler, mlllddan 546 sene evvel Key
hüsrev ordusunu zafere ulqtıran Tem. 
bre meydan muharebesindeki usuliln, a
sırlann iatlhalesine uğnyarak, Napol)·on 
seferlcrlnde denendi~ten sonra, Fran -
aız tabiye sistemine eaaı olduğu görü
lür. Ayni gekilde terkibi bir etUdle şu 
neticeye erişilir: Miladdan 216 sene ev
vel cereyan eden Kan meydan muhare
besi Büyük Fridrihin elinde daha müte
\'azı bir şekil aldıktan sonra Almatı ta
biye alBtemlntn temel tap olmuftdft 

DUımanınt oyalamak, yıpratmak, aon. 
ra da mağlub etmek sevkülceye prenııi
pinl benimslyen TUrk ordusu i•e tari
he 30 Ağustoıı imha muharebesini kay
dediyor. 

Hulba yurd koruması; 
1 - Sevk ve idarenin det'işmez kai-

delerine, 

2 - Memleketin coğrafi bUnyeaine, 
3 - Hudud vuiyeUne, 
4 - lrkm seciyeaine dayanan bir ııis

teme göre tebellür eder. tıte buna harb 
doktrini denir. 

GörülUyor ki Nureddin Alpkartal Ma
kedonya muharebesinin etildUnden bl
ılm orijinal bir barb doktrinine aahib 
bulunduğumuz hakikatini tebarüz ettire. ,.. 
cek bir netice çıkanyor. 

• • • 
Genel kurmayın bu fikri hareketi tet, 

vik edlıt her münevveri aevindlrtr. 
s.dılı: DUMAN 

Amerlkada intihap Seyahat eden krallar lh,detfıdi.ese fazla itimat eden bir a
\~~ıı. lı:end· s ONRADAN erkek olan kadmlar son senelerde 
arı:• 11truııcı. ı ıahaı hiıılerfnl bUyUk bir dünyanın her tarafında ıık ıık görillmeğe başla-

propagandası 

A MER1KADAN her gtln eski dünyayı ıaıırtacak 

yenl bir haber geliyor. tıte yepyeni bir intihap 
propaganduı şekli .. Ticaretin alyaaete ne suretle baf
lanacafmı gösterir bir ders ..• 

1 938 yılı kralların en çok seyahat ettiği bir yıl ola• 
caktır. lJııWs kral ve kraliçeılnin Pariai ıiya .. 

retinden .aonra Belçika kralı Leopold, babuı birinci Al
berin Parilte dikilen heykelinin kllpt reamiııi yapmak 
üzere Parise gelecektir. 

~tıel' C feda et.aeydl ve Amerika ml§tır. Macaristanda da Yoland Kuas lıımlnde bir kız, 
'~hl be~Yettne gfraeydl bUtUn diln- mahil' bir operatörün cerrahi müdahalesiyle erkek cin

ltı~ ~Urıd: a bir tekil alırdı. Tarihte ııine karışmııtır. Macera bu kadarcık olsaydı tabii bu. 
\t ? daha bUyUk bir facia var nun degw eri olmazdı. 

rt Uııo 
. ._,.,,_ nun tok i 
ı~ •t; da 8o Yi dost olduiu albay 
ti~ n zaına ı 

~e t biri narda Vilsonun fikir-
~ ~ul d~'1nlııtl. Bununla beraber, yi
~i de ın ltlrıUyordu. Çok kuvvetli de 

l'J~l'f , uvaze 1 . 
~6" ili aerı ne l bir zekbı vardı. Fi-
t>e diııfııe ıa::e: alıyordu, fakat onlara 
\ llebnır ki b lr tekil verebiliyordu. 
~il ~l!fllayd aıq tipte bir §e!in yanın-

!11!! ı onun da ı· . . ~~ lltr ve ikırlcrini ayni şe-
t~e "ertrd~nlara •Ynl ıekilde yeni bir 

~tlıc1Ieıyıe b 
lt~ ıı, olanı eraber ınUzakerelerde bu-

dfatnı bir 
8~11 hepet onu ıeverlerdi. 

ere sevenler de dalma 

Kıalıktarı erkekliğe ıeçen Macara gerek kadmlıjı, 

ıerekıe erkekliği müddetince aptan kurtulmak mu

kadder deiil ıaliba ... Kıüen bir delikanlıyı çılgınca ııe-

Amerlkada Le Danyel isminde birisi var. Un ticare. 

ti yapar; boş vakitlerinde şarkı besteler; aeıi de zarar

sızdır. Eş dost toplanWarmda okuduğu earkılar daima 

beğenilir. Le Danyelin siyaıi ihtiruları da vardır. Be-

vlyormUf. Erkek olduktan sonra bir ıenç kıza tutul- lediye mecll•inde demokrat partlai namma bir balık 

muı. Zavallı delikanlının kendisine bile bakacak para. 

sı yok. Onun için istediği kızı vermiyorlar. Delikanlı, 

sevdasını, bol bol ıözyaıı dökmek ve ıevgUisine hara-

retli türler yumak ıuretiyle bealemeğe çalqıyor. Sev

glllalne hitaben yudıft ıllrlerl "tali, bunu ıen istedin .. 

elde etmeği de çok ister. Bunun için her intihab sama
nı faaliyete geçer. Bu seneki lntihablarda da ife başla-
dı. Fakat yepyeni bir propaganda tarzıyla. Mükem
mel bir orkestra takımı tertib etti. Çalgıcılara beyaz 

blüzlar giydirdi. BICızlarm arkaamda Danyel un depo
lannm rekllmı yazılmıştır. Çalgıcılar umumt meydan

isml altında bir clldde toplamıotır. Bu cildi tabedecek, !arda çalıyorlar. Etrafta kifl derecede halk toplandı 

para kazanacak, zengin olacak, aonra ıevgiliaiyle evle- mı Danyel şarkı söylemeğe başlıyor. Fakat bu beste. 
neceiuni§. ler alelade şarkılar değildir. Danyell aiyaal fikirlerini 

Sonra Romanya kralı Karol, veliaht prens Mi§el ile 
beraber Londrayı ziyaret edecektir. Bu son ziyarete bU
ytlk aiyuıi kıymet atfediliyor. Zira bu seyahat yalnnı 

kralla prenses Helen'ln tekrar 'barlpıalan neticesini 
vermekle kalmıyacak, Romanyanm harici alyuetinln 
kat"I veçMslni ta~ edecektir, Romanya kralmm. Al
manlarm Balkanlarda takip etmek i.stedikleri slyuete 
muhalefet etmeği vaadedeceğini, buna mukabil de ln
glltereden mali yardım istlyeceğlni söyllyenler vardır. 
Hattl bu yardmım mlktarmm 20 mllyon ingfliz Urum
dan qağı olmıyacalt da rivayet edUmektedJr. 

anlatan ve muanz fırkanın namzedlerini hicveden gar
kılar bestelemiştir. Bunlan terennüm ediyor, Halk 
zevkle hem bu şarkıları dinliyor, hem de çalgıcılarm 

sırtındaki Danyel unlarmm rekıtmmı görüyor, 



BU ROBU 
s saatte 

nasıl dikersiniz? 
/;( AT 
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Bır rol.ı d.k.nek için çok dikkat is
t er derler. Yanlış. işte size beş saatte 

dikebilec:ğiniz çok güzel bir rop. Bu
na inand:nız mı? İzahatımızı harfi har. 

fine tatbik diniz. Göreceksiniz ,ki saat 

ikide başlarsanız yedi de robunuz ha 

zırdır. Ve ertesi günü yeni robunuzla 
istediğiniz yere gide bilirsiniz. 

Bir gün evvel, lazım olan her Şeyi 

çarşıdan alınız ve işe başlamadan evvel 

hepsini yanı başınızda büyiikçe bir ma

sa üzerine kcyunuz. Dikiş makinenizi, 

lazım olacak her şeyi yanınızda hazır 

bulundurmayı unutmayınız. fş arasın -

da "ay filan .şey neredeydi?,, ıdiye a

ranmağa başlarsanız, hem vakit kaybet· 

mi~ olursunuz, hem de işe başlarken 

vermiş olduğunuz çalışma kararı üze

rindeki irade kuvvetiniz bozulur. A

radığınızı bulduktan sonra "canım sı

kıldı artik, yarın bitiririm,, der ve işl 

bırakırsınız. 

Dediğimiz gibi hiç bir şeyi unutma

yınız .. Makineye takacağınız m akara -

lar, teyel yapacağınız adi tire makara· 

sı, elbisenin kravatını teşkil edecek 

ipekli, iğneler, toplu iğneler, makası -

nız, masanın üzerinde bulunsun. Bu 

rob için ( 4 beden üzerine itibar cdi· 

y oruz) 140 santim eninde 1,75 metre 

ince, yünlü bir kumaş, kravat için de 

15 santim eninde 85 santimlik açık renk 

bir ipekli kumaş parçası kafidir, 

Şimdi üstteki şemaları iyi tetkik e

diniz .. Görüyorsunuz ki rob beş parça

dan mürekkeptir. Her parçanın ebadı 

ıda tamamı tamama kenarlarında yazı

lır. Biçkiye başlamadan evvel bu ra • 

kamları kendi ölçünüzde krşılaştınnız. 

Eğer kendi ölçülerinize uygun değilse, 

yani mesela siz 45 bC'Clen giyiyorsanız 

basit bir hesap ameliyesiyle bu rakam

ları tashih ediniz. 

Eğer biçki hususunda eliniz çok a. 

lışık değilse, eski bir gazete sayfası üze· 

rine patrondaki rakamları detvelle ölçe

rek geçirmek suretiyle tabii büyüklük. 

te bir patron çiziniz. Ve tam crtsaından 

ikiye katla:lığınız kumaş üzerine her 
parçayı dikkatle iğneleyiniz . 

Her parçanın kenarını tebeşirle, ya· 

huta ta terzilerin kullandıkları çizgi sa

bunuyla çiziniz. Ve 2 santimetre dikiş 

payı bırakarak kesiniz. 

Elbisenin göğüs tarafı önden açılır 

ve iki kenarı hafifçe biribiri üzerine 

gelir. Sonra başın serbestçe geçeL '•!ce. 

ii kadar bir yırtmaç yapınız ve bilaha

re omuz başlarını düzeltiniz. Makin e • 

nizlc önden ve arkadan göğüs kıs~ını 

yın ve omuz dikişleriyle tirleştiriniz. 

3 

• J 

} Ev kadınına hıvsiyele~ 

"Yu\'arı yapan dişi kuştur,, diye bir 
ata sözü vardır. Bu çok doğru ve yerin
de olan bir sözdür. Ev kadınının bilgisi, 

tecrübesi aile iktic;adiyatında çok mühim 
bir rol oynar.Bugün size ufak birkaç tav
siyede bulunacağız.Bunları ehemm~yetsiz 
zannetmeyiniz, okuyunuz ve tatbik edi. 

nız. 

't- Elbiselerin en çab uk eskiyen ta.. 
raflarının kol ağızlan olduğuna tablt elik 
kat etmişsinizdir. Bu bilhassa çamaşır 

yıkama tarzından ileri gelir .. Çamaşırın 

yakasiie kol ağızlarım çok Ob'lllak mutat
tır. H albuki çamaşır yıkarken buraları 
oğmağa ihtiyaç yoktur. EvvelA çamaşırı 

leğene korsunuz. Kol ağızlarına ve yaka
ya çamaşır suyu, şayet evde çamaşır su. 
yu yoksa bir parça döğülmüş sabun to. 
zu ila\'e edersiniz. Yarım saat olduğu 
gibi kalır; sonra oğmadan tertemiz olur. 

't- Alüminyum tencerelerin gayet ça. 
buk bozulduğundan, hatta delindiğinden 

şikayet ediyorsunuz. T encereyi alır al. 
maz ateşe kor ve içerisine bol tuz ilave 

ederek içindeki su gayet az kalıncaya ka. 
dar kaynatırsanız tencerenin uzun müd. 

- det parlaklı~mı temin etmiş, hatta mu· 
kavemctini de arttırmış olursunuz. 

Ete'klik kısmının arka tarafı tek par. 
salıdır. Ve ön kısma yan ikişlerle bi
tişir. 

Şimdi belin etrafında bir yı.rtmaç 

yapınız ve etek kısmı hafifçe. göğüs 

kısmı üzerine gelecek surette bastın -
nız. Elbisenizin bele tamam oturması 

için sol tarafında dikişte yirmi sant im -
lik bir fasıla bırakınız. Bunu üzerinizde 

prova yaptıktan sonra dikeceksin iz. 

Kollar düzdür. O muz başlarına bi. 

raz çıkıntı yaparak yerleştirilir. Kol 

ağzında 6 santimet relik bir kısmı dikiş

si bırakınız. Artık ön tarafta ve kol 

ağızlarındaki ıdüğmeleri dikmekten 

başka yapılacak başka blr i~ 'kalmadı .. 

Sonra yakayı elbiseye ilİ§tirecek ve üze
rinizde provasını yaptıktan sonra dike. 

ceksiniz. 

Elbisenize uygun renkte zarif bir 
kemer, fötr bir şapka, ş•k iskarpinler 

ilave ettiniz mi yazın &:::n günlerinde, 

hatta sonbaharın ilk günlerinde giye -
bileceğinİ7. güzel bir rob olur. 

't- Süpürgeleri kullandıktan sonra i
çerisinde su bulunan bir futaya ters ta. 
rafından batırırsanız süpürgenin dayan. 
ma müddeti bir misli artar. 

't- İçerisinde rütubetten müteessir o. 
lacak eşyalar bulunan dolabınıza geniş 

bir tabak içerisinde kireç kaymağı kor. 

sanız eşya rütubctten bozulmaz. K irC'Ç 
kaymağını haf tada bir defa değiştirmek 
miimkiindür. 

}f Gümüş çatal \'e kaşıkları ~dalı su 
ile y ıkamayınız, kararır ve birdaha açıl. 

maz. 

't- Koltuk kenarlannı, masaları lake 
ve ceviz dolaplarını parlatmak isterse
niz iki ka,ık :zeytinyağı •lınız . Dört 
ka!ık sulu sirke ilave ediniz. 3 kaşık ta 
tt-cbentin esansı koyunuz. B:ı:- •b"!z ıpar· 
ça:nnı buna batırır, rncıhilyeleri bunun
la silersiniz. Kendi kendine kuruduktan 
sonra temiz bir bez ile parlatırsmız, pı 

nl pırıl yanar. 

't- Yüzde olan ufak kı:mızı lekel~ri 

çıkartmak için ıu terkibi yapar ve her 
sabah kullanırsınız: 

Sulfat dö zinc 
Bichbrure t"!e mecure 
Çiçek ıuyu 
Bir yumurta akı 

S gra. 
0,25 gr. 
200 er. 

Yurdu aqaçlandırma 
,f aaliljeli arttı ... so 

Balıkesirin yalmz bir nahiyesinde . bU ~uoııyor 
b in kavak ve meyva ağacı diidlmıŞ bU ra 

9 bin kavak 10 sene son 
50 bin lirahk bir servettir 

Balıkesir, (Hususi) - Vilayetin c• 
güzel nahiyelerinden biri olan Savaşte
pede son zamanlarda hayli inkişaf ema
releri görülmeğe başladı. Nahiyenin kıy
metli idarecisi olan müdür Bilal Yalçın
kaya, bilhassa köylü ile pek sıkı aliı.ka. 
dar olmuş ve nahiyenin yirmiye yakm 
köyünü diğer nahiyelere ve hatta kaza
lara örnek olacak vaziyete getirmiştir. 
Bilal Yalçınkaya hukukun son sınıfına. 

kadar okumuş bir adamdır. Daha önce, 
emniyet teşkilatında zabıta amiriydi. 
Onun emniyetten idareciliğe geçişi ve bu 
meslekte bilhassa köy davası üzerinde 
hassasiyetle durşu bir ideal meselesi -
dir. 

Eski adı "Giresun,, olan Sava§tepe
nin nüfusu iki bine yakındır. Halkı açık 
göz ve okuyup yazma bileni çoktur. Zi
raat ve ve ticaretle uğraşırlar. Peyniri 
pek meşhur ve İzmir piyasasında mak
buldür. 
Savaştcpede köylil işiyle beraber 

mekteb işi de ehemmiyetle takip olunu
yor. Köyler de dahil olmak üzere bu 
nahiyede beşer sınıflı üç mektep vardır. 
Ve bu mektepler muhitin okuma çağın
da olan çocuklarını kamilen alabilmiş • 
lcrdir. 

Nahiye merkezinde güzel bir bükü -
met binası vardır. Son zamanlarda bir 
radyo ve bir hoparlör ahnmı§tır. Hopar
lörle akşamları muntazaman neşriyat 

yapılıyor. 

Nahiye müdürü nahiye köylerinde a
ğaçlandırma işine önem vermiş ve 30 bi
ne yakın ağaç diktirmiştir. Şimdiye ka -
dar nahiy.P :rrıcrkcaindo 5500 kııvo.lı:, 4.00 

çam, Karacalar ve Muhtan köylerinde 
150 şer kavak, Çamurlu köyünde 50 mey 
vah ağaç, ve 50 kavak, Güvcmkara keçili 
köyUnde 100, Tavşancıkta 600, Daniş -

mend köyünde 200, Dikmelerde 100, ka. 
vak, Karnçam köytinde 250 meyva, ;J.:50 
kavak, 50 çam; Kurudcre köyünde 50 

rneyva, 100 ka\·ak, Kocaörende 100 mey. 
va, Eğercide 50 meyva, 250 kavak, Çift

likdere köyünde 100, Beyköyde 50 kavak 
Soğucak köyünde 150 meyva, 400 ka -
vak, Sarıbeylcrde 500 meyva, 200 ka -

vnk, yüz çam, Çukurçayır köyünde 50 
mcyva, 150 kavak, Kongorcada 100 mcy
vn, 100 çam, Mecidiyeköyünde 100 mey-

Peynir mahsulü bu 
yıl iyi ve ~ok 

Edirnf', (Hususi) - Her yıl Trakya
nın muhtelif yerlerinde kurulan peynir 
ve kaşer peyniri imaline mahsus man-

dıralar mevsim itibariyle faaliyetlerine 

son vermek üzeredirler. Bilhassa Balkan 
kısmındaki mandıralar işlerini bitirmiş

lerdir. 

Manclıraların şimdiki işledikleri son 
mnhsuldilr. 

Bu yll gerek peynir, gerekse kaşer 

peyniri şimdiden mucibi memnuniyet fi. 

atlar bulmağa başlamıştır. İlk mahsultin 

çıkt!';ındanberi yüksek fiat bulan pey • 

niricrimizin daha müsait fiatlarla satıla
cağı anlaşılmaktadır. Yeni mahsul olduk-

ça iyi olmakla beraber miktarı da diğer 
senelerden yüksektir. 

Balı"eslr elek trlk 
şirk eti satın ahnıyor 

Balıkesir, (Hu"!usi) - Şehrimiz elek
trik tesisatının hükürnetçe satınalınma -
sına dair tetkikler yapılmaktaydı. 

Şirketle hükümetlmiz mümessilleri a
, rasrndaki müzakereler günden güne i . 

]eri emektedir. 
Bursa elektrik tesisatına da sahib bu· 

lunan §irket mümessilleri ile birkaç gUn. 
denberi Bursada müzakerelerde bulu -
nulmaktaclır. Yapılacak anlaşma sonun
da tesisat hliki'ımetc devrc<lilmiş ola -
<'nktır. 

sa, n~tepe nahiyc ... inin 
mıal Yal!;ınkn)'1l 

de ~oO 
• }tÖ).Ull '( 

va, 100 kavak ve Hızır balı .,,ilıJlıştl 
1
'., 

- cı d1" te ı> meyvu ve 100 kavak agıı . ıııııtı ~ 
Bu hesaba göre nahiyenill 1' d" c 

köylerinde yalnız kavak ola~ 011 5 
11 

bine yakın ağaç dikilmişti~ ~~ ıır' ~· 
sonra bu rakam muhite cUı 
tirecektir. 

--------~ ~ 
Kafa tasınd9~ 
taç ne oldll1;. 
Kustamonide ~~
nan la bld etrs 0t 
tahkikat yapılJ1 ~~ 

aııııcı . 
Kastamonu, (Hususi) - 13 e'~ ~ 

cağında bazı eşhas tarafındanJr,ıııl~ 
lahit bulunmU;;i ve urııd•0 e~'" 

.• bflzl .. 
cam surahi ve kavanoz gıbı 1'11ol 
kanlmıştır. Keyfiyet kültilr bil tet) ~ 
bildirilmiş ve bakanlık burtı>'8 ,~a,. 
yapmak üzere bir milteh1155~s,Jl' 
meğe karar vermiııtir. Lfıhti bil &•t' cV 
çanlar hakkında tahkikat )'npıltılıe~ııt 

1 
Çilnkü lahtin içinde bir aıtın ).,ı1' 

iIJdO · I 
bulunmuştur. Levhanın Uzer ~1 

benzer bazı i§aretler vıırdır· 81~ 
. \'anrtı ,.~ mevcut bırtakım altın eş. dil'· ., 

olmasına ihtimal verilmekte dılC" ~ 
bütün cesedin kemikleri buııın $e.f'··"" 
de kafatası meydanda yoktur· ger. . 

nın üzerine kıymetli bir ta«; bCt' ıı4tıJt 
ve bu tacın kafatası ile be.Jil Jıltİ~•t 
mış olması ihtimali vardır· 'J'ıı. 
noktadan yapılmaktadır. 

1 ~I 
furttan Küçiik Hı1be jıll1lf 
--------:-rıııdtl ~~ 
Geçc>n Temmuz ayı zaı }.tf.c ; 

manına 18·1 Türk 7 Alınan, :1 ıeıııe~' 
, J.<'C )'!ı 

2 Bulgar, 2 Danimarka, 5 jtıılf6 
Fransız, 6 lngiliz, 3 lsveç, :ı.Z S Jt~ 

S \'yet. ıJl Macar, Birer Mısır \'C 0 btlndıt' 
.... nıın tıf' ya, 2 Yugoslav ve 6 ~ u ııı1' 

. iP çılt .:.~t' 
mak ilzere 243 vapur gır ,.c v> A~ 

. }) 'tlıı tfP" 
"' lzmir belediyesi Guzc 0 :J.0 

• uzcr ı~tı 
paşa semtlerine işletmek ·rtıJl , 

rtır ' e 
büs daha satınalmağa kil asııııi• ~ 

~ ı le 1taJ tıı * Bulrkesirin Susıgır 1 
,,1s,r 

. h zırlı,. ıır· 
lcklrik tesisatına aıt a uıııııış1 ~ 
ve tesisat münakasaya :ıcon s:,.uıııie ~!~ 

J<ı.ı. I'~ ~ 

"' 'fnşköprünün A~i pa§~usr)·il1 ı1cıı 
yangın !;ıkmış ve :Kara ıcc:J<il c 
Mehm<'tle ailesi efrndını ıııO 
k . • lJıl ı' ışı yanmıştır. . 11cıc A 

. haııesı ıoıııı~~ 
... Kastamonu hapıs s5 i ıeP" 

ağ,rcezah mahkumlard8n lisıısııe 
. bili ~ 

dak, 1mrallı ve Edırne d. 
naklolunacaklardır. ri stJc:tJı rt ~, 

• Kurulduğu gü~?e~.be ıdll'ıııt\1' ~ 
Yenişehirin Ebekö)~u do~teı11it ~
c:afcden iy:i su getirılrrı>l: 
vuşhınılmu~tur. 
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~~b!E~-0 filfll ~şB:t '9'<e D=UDs ~@maunl o: 4 
Nakleden: Haldun S. Kip 

' 0tın hırçınlığı üzennde idi.. Sulh 
de bizunle beraber kıra gezmeğe 
· Hepsi yayan idiler .. Ben Ba. 

lı"ııa bıruni~tim. 
l"iıiiyorum, ben de vardım. 
~a. evet! Her neyse .. Kumluk yere 
lllız zaman, Bayard çifte atmağa 
• zavallı sulh hakimi toz içinde 

1rini unutan Suzi, kahkaha ile gü.. 
, vaın etti: 

.\Jı, ah! Allahım. ne gülünç manza.. 
lıacıı .. Annem kızdı. Bayardın huysuz 

}'Van olduğunu ve ancak su fıçısı 
~~ 

a layık olduğunu söyledi.. Hani 
~reden su getirmek için kullanılan 
Ok rn ? • 1 , ~ u. ışte o ... 

, ~ve!, .evet biliyorum. 
ınınım ki, onu arabaya koştukla. 

r n kınlmadık bir şey bırakmıya
' o'Çtyı da yere düşürecek .. 

<>or ' . .\tınem ne derse desin; Bayard hiç 
~ hayvan değil. Hem, dün çifte at

~ U onun hatası değil kL 
~~e ~·an gözle bakarak sordum. 
akıınin hatası? 

, llıı \akarla doğrultarak: 
~a ben çifte attırdım, dedi. Çok 

lllı .. gittiği için bunu ona ben öğret.. 

t 
, ~~vap \'ereceğimi kestirerniyerek: 

'la~allah, uysal bir talebe bulmuş.. 
, "dedim. 

e ta. r~etı Belh"'i doğuştan biraz huysuz. 
, , t Pek uysaldır. 

\'.ıfte atmak hususunda mı? diye sor 

1nce yazlık elbisesinin altında, ılık ve 
yumuşak teni elime değdi. 

Suzı, gözler1ini kaldırıp ağaca bakarak, 
sakin bir sesle: • 

- Tırtıl mı yağıyor, ne? dedi. 
Suzi ile beraber, bahçenin gölgeli ve 

ıssız yollarında gezinmek he\·esine kapıl 
mıştım. 

- l laydi buradan gidelim! dedim. 
- Ne lüzumu var? dedi. Sallanmak 

çok hoşuma gidiyor. Eğer tırtıl düşerse 
siz çıkarırsınız. 

- Pek münasip, yeğendiğim, dedim. 
Ayağımı yere Yurdum, sallanrna~a 

başladık: Hop! Hop! Biraz sonra, Suzi 
gözlerini kaldırmadan sordu: 

- O kadar fena bir kız olduğum doğ. 
ru mu yeğenim? 

-Katiyen! diye ce\·ap verdim. Yalnız, 
biraz .. heve::;inize tabisiniz. 

- Annem diyor ki, ben nefret edil
meğc layıkmışım; beni kimse sevemez
miş. 

Hararetle: 
- Ooo! Bilaki ! diye bağırdım. 
Gözlerini, benimkilerin içine dikerek, 

saf bir tavırla sordu: 
- Siz sever misiniz beni? 
Kendimi tutamıyarak haykırdım: 
- Evet! sizi, hem de çok seviyorum. 
Tırtıllar, Bayard, sulh hfıkimi, şu mel' 

un salıncak, hepsi beni sersem etmişti. 
Suzi sev:inçle bağırdı: 
- lşte, ben dıyordum, zaten! .. Öyle 

Le, } eğen im, al beni! 
ltiraf ederim ki, dostlarım, o sabahı 

düşündükçe hala kendimden utamnm. 
Irfan süktınetle: 

- l:tanacak bir şey yok! dedi. 
- Öyle mi zannediyorsun? Ben, hiç 

senin fikrinde değilim. Aklımı kaçırmış.. . 
tını, diyorum size!.. Ney~c: 
Salmcağımızı öyle ani surette durdura 

rak bağırdım ki, ikimiz birden az daha 
yüzükoyun yu,·arlamyorduk: 

- Evet, sevgili çocuk. seni alacağım! 
Kolumu beline sararak dü,.mekten kur_ 

tardırq. Fakat yava~a sıynldL Ayağını 
yere bastı: Hop! hop! 

Gene sallanıyorduk. 
- ~e zaman? dedi. 
- Ne zaman istersen! .. Oh, Suzi! Seni 

sevdiğimi şimdiye kadar nasıl anlama~ 
mışım? 

Bir çeyrek saat ona bu çeşit sözler 
söyledim. Sakin Ye memnun bir ta\·ırla 
dinliyordu. 

- Beyoğluna taşmınz, diyordu. 
- E\•et SC\'gilim .. Seni Sipahi ocağına 

da götürürüm .. 
- Sipahi ocağına mı? Aman, ne hoş 

olur! Hcrgün hayvana bineriz. 
Gürültülü kahkahalar Sadunun sözünü 

kec:ti. 
t f!evamı Var) 

Yüzme şampılJonluk mıisabakata
rına dün Modada baş 

günün puvan tasniff nde ilk 
ndı 
eykoz 

birinci vaziyettedir 
1938 senesi İstanbul yüzme şam • 

piyonasına ıdün Moda yüzme havuzla. 
rmda başlandr. 

Lisanslarını vaktinde sıkartmış ol • 
madıklarından dolayı, seçmelerde Ga • 
latasarayın ayrılan 18 atletine karşı 

Beykoz şampiyonaya 32 müsabıkla iş. 
tirak etti, altıncıya kadar puvan alma 
sı da Beykoz için bir avantaj teskil e
diyordu. 

Dünkü müsabakalar büyükler ve 
küçükler arasında yapıldı. Büyüklerin 
müsabakalanna (G. S.) Beykoz: küçük 
lcrinkine de G. S., Beykoz, Beşiktaş 
klüpleri girdiler. 

Yalnız Beşiktaşlılar bazı aletlerinin 
klüplerinden istifa edip yeni teşekkül 
edecek olan Şeref klübüne girmeleri 
dolayısile bütün müsabakalara gire. 
med:!er. 

Büyükler 

100 M. serbest: 
Bu yanşa biri Galatasaraydan, dör. 

dü Beykozdan olmak üzere beş atlet 
girdi. Yukarıda da yazdığımız gibi, 
Galatasaray bu mesafenin Türkiye re. 
kortmeni olan yüzücüsü Orhanın 1i • 
sans seçmeler sıraı;ında gelmedi. 
ğinden dolayı o zaman müsabakaya iş. 
tirak etmediğinden şampiyonaya da 
s~kamadı. Neticede: 

1 - Mahmut (G. S.) 1,3,2 
2 - Vedat (Beykoz) 1,6,2 
3 - Ali (Beykoz) 1,10,8 
4 - İskender (Beykoz) 
5 - Fuat (Beykoz) 

Galatasaraylt O rhan müsabaka ha • 
rici yüzerek 1,6 derece yaptı. Bu da 
gösteriyor ki Orhan yalnız yüzdüğü 
halde nizami vaziyette yapılan yanşın 
ikincisinden daha iyi bir derece yap • 
mıştır. 

200 M. KURBAGALAMA 
Bu müsabakaya İsmail, 

Mekin (B) Semih (G. S.) 
Sonunda: 

Saf fan, 
girdiler. 

1 - İsmail (Beykoz) 3,16,1 
2 - Safüın (Beykoz) 3,21,2 
3 - Mekin (Beykoz) 3,26 
4 - Semih (G. S.) oldular. 
400 M. SE RB EST 
Bu yanşa da ikisi Galatasaraylı ve 

üçü Beykozlu olmak üzere beş müsa. 
bık iştirak etti. 

Yarış güzel ve zevkli oldu. Mü • 
sabaka neticesinde, sanki geçen hafta 
Mo~a yarışlarında kendisini geçen kar 
deşi Mahmuttan o yarışın acısını 

çıkarmak ister gibi, Halil hemen he. 
men kırk metre farkla Mahmudu geçe. 
rek ve 5,41 ile birinci, 

Mahmut (G. S.) 5,53 ikinci, Ali 
(Beykoz) 6,25,3 üçüncü, Bülent clör. 
düncü, iskender beşinci oldular. 

4x200 BAYRAK 

Galatasaraylılar yine bu yarışa da 
bazı sebepler dolayısile zayıf bir ta. 
kımla çıktılar. 

İlk 200 metreyi Beykozun tecrübeli 
yüzücüsü Safrana karşı Galatasaray • 
dan genç atlet Vedat yüzdü ve gayet 

tabii olarak geride kaldı. İkinci 200 
metreyi Beykozlu Vedat ile Galatasa. 
raylı Orhan çekiştiler. Orhan mesafe. 

yi kapamağa muvaffak oldu. 'tlçüncü 
Beykozdan Bülent, Galatasaraydan 

Şamil yarıştılar. Son 200 metre yapı
lırken Beykozlular r,tkiplerini tam elli 
metre açmışlardı. 

Galatasaraydan Halil bu mesafeyi 
20 metreye indirmeğc muvaffak ol. 

duysa da yarışı kazanamadı. Ve ne
ticede Beykozun Ve~lat, İsmail Bil. 
lent, Safrandan mürekkep takımı 

10,35,l derece yaparak Galatasarayın 
Şamil, Orhan~ Halil ve Vedattan müte. 
şekki] takımını g~f er.. 

Küçükler 

100 M. SERBEST 
Bu yarışa G. S., ve Beykoz girdi. 

Müsabaka sonunda: 
1 - Mehmet (G. S.) 1,15,4 
2 - K. Kemal (G. S.) 1,17,1 
3 - Serkisi (Beykoz) 1,19 
4 - Şecaattin (G. S.) oldular. 
100 M. SIRT OSTO: 
Bu müsabakaya, Beykoz, Galatasa. 

ray ve Beşiktaş atletleri girdi. Yanş 
sonunda: 

1 - Kemal (Beykoz) 1,33 
2 - P. Kemal (G. S.) 1,40 
3 - Necati (Beşiktaş) 1,41,4 
4 - Adnan (Beşiktaş) 
5 - Gültekin (G. S.) 
6 - Zeki (Beykoz) oldular. 
400 M. SERBEST : 
Bu yarışa da üç klübün dört müsa. 

bıkı girdi. Yarış nihayetinde Beykoz· 
lu Küçük İbrahim (6,12,04) il~ birin 
ci, 

2 - N. Kemal (G. S.) 6,54,1 
3 - 1. Kemal (G, S.) 7,7 
4 - Alacttin (Beşiktaş) oldular. 
3x100 TORK BAYRAK : 
Bu müsabakaya üç klübün takımı 

girdi. Yarışrn ilk yüz metresi sutüs -
tü, ikinci yüz metresi kurbağalama 

ve son yüz .metresi de 6erbest olarak 
yapılır. 

Yanş güzel ve zevkli oldu. Müsaba. 
ka sonunda: 

Beykoz (Serkisi, Musa, Kemal) 
4,25 ile birinci, Galatasaray (Kazım. 

Eftal, Mehmet) 4,29 ile ikinci, Beşik
taş (Necati, Hikmet, Seıdat) 4,37,8 
ile üçüncü oldular. 

Dünkü yarışların neticesinde, bil. 
yükler arasında Beyktnlular rakiple • 

rini 27 puvan geçerek 80 puvanla bi
rinci, Galatasaraylılar da 53 puvanla 
ikinci oldular. 

Bu netice bize bu sene Beykozun 
büyükler arasındaki yüzmelerde Tür. 
kiye şampiyonu Olacağını göstermek -
tedir. 

Küçükler arasında yapılan yarışlar -
da Galatasaray 63 puvanla günün bi • 
rincisi, Beykoz 58 puvanla ikinci ve 
Beşikta§ da 21 puvanla üçüncü olmuş. 
lardır. 

T. K. D. 

Okspor 
Onuncu atışlar dUn yaplldı 

Okspor kurumu tarafından tertip edil
miıı ok ntışlnrmın onuncusunu dn dUn ka
labalık bir seyirci kütlesi önünde lstan
bulun ilk stadı olan Okmeydanmda ya. 
pılmı5tır. 

Atı~lara, kurum reisi Vasıf ile umumi 
katibin nezareti, ve eski okçulardan lb. 

~------------------··----------------------, rahim Avokun reisliği Dle çavu~ oklan a
tışlarile ba,.lanmı~tır. 

Çocuklar ve deniz 
Çocuk suyu sever. Su ile oynamaktan hoşlanır, ilk 

günlerde biraz dalgadan ürker, fakat çabuk alışır. Çocuk· 
larm giinde bir banyodan fazla banyo yapmalarmamüsaade 
etmemelidir. Günde bir banyodan fazlası çocuğu yorar, uy
kusunu b~zar ve uykusuz geçen gecelere sebep olur. 

Ço:uğun yapacağı ilk banyolar çok kısa clmalxdır. 

Giıi§i hemen çıkı~ takip etmelidir. Sonra yavaş yavaş de. 
nizde durma müddeti artar: 5, 1 O, 15, 20 dakika olur. De· 
nize girilecek suyun hararet derecesi fazla aşağı olma
malrdır . 1 

Bundan sonra yapılan 350-490 metre 
nrasmdnkl uzun mesafe atışlarını miltca
kip genç amatörler arasında yakın mesa
fede muayyen bir noktayı hedef ittihaz 
ederek konulan hedefe puta atı~ı yapıl. 
mıştır; çok alakalı olan bu atış, amatör· 
!erin yüksek kabiliyetlerini meydana çı. 
karmıştır. 

Bayanların S l hhT 
Hllzıssıhhası 

Kadının ııayı 
ıenısüliycsl ıonde· 
rece temiıolmılıdır. 
Aksi takdirde fena 
kokulınn intişarına 
ve mikropların üre· 
mesine sebebiyet 
,·crilm1$ olur. 

Kadın doktor· 
larl;kııdının sıhhitu· 
''ııleıi için oLYSOLıı 
ı ııv • l la r ı tavsiye 
ederler. Çünki 
ıLYSOLa bu bıbdı 
en müessir ve en 
kuvvetli bır mÜudı 
ıaarrundur. 

Taklitlerınc dıkkaı \"C kutularının 

sarı - kırmızı Orijinal ambalajında israr ..... L , .. 
,. y ._~.u~ 

SC H U LI(( & MAY ll A . G., Ha m b u r t 
Mlimeulllı s. JAKOEL Mahdumu,, h tanbul 
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Vazaını: DkBmnm 

Şehzadem, elin dönme~e alışmasın. 
Kanım ve halJalım helô.ldlr sana. 

Ge(len kısımların hülasası Fakat koridorun başmda bir ışık ya - cevri, Mahmudun kuvvetli yumruğu 
" nrp söndU ve bir gölge odalarına doğru içine sıkışmış, çekilen ısaçlarrnm ıstıra-

Ilicfü;e 1221 - 1223 yılında oereyan et- llerledl. bı ile lııvrnnarak, boynu ısırılmış bir yt-
mektedlr. 'CçUncU l\lu tafa Padişah, 

Selim hal'edllml~. Şehzade lUahmut 
henllz kU_çük. De,·let ve saltan.at teh. 
llkededlr. 
Korkunç bit kasır&;a günü, padişah 

Mustafa korkudan dua etmektedir. 
Sa.rayın bir ba.5ka odasında Selimle 
Şehzade .!Uahm-:tt konuşuyorlar. Blr· 
denblro bir çığlık duyuluyor. Bir ham
lede koridora koşan !Jahmut, az sonra 
kollarmda genç ,.e çok gtizel bir k.ıı.· 

dınla dönüyor. Bu Cevri'dlr. Gü~lükle 
ayıltılan kadın. korkusODun sebebini 
blr türlU söylemek litemlyor. 
Sarayda esnı.renclz bir §eyler döndü
ğü muhakkak ..• Fakat, bu cesur cari· 
yeyt ürküten o.a.sıl bir \11.kadır? Sellin 
\'C ~ehmdo Mahmut top sesleriyle ir
kiliyorlar. Bu sesler, Mııear kalesi ts
tiknmaflnden gelmektedir. 
Padişah Selim, perişan bir haldedir. 
Gen!,; sehzadc, ölüm korkusundan sara 
nol>ctleri geçirecek kadar hastadır. 
Bir aralık odaya AnbC':r Mmli lıir zen
ci gtrf)·or ve RelsUlktittab Refik efen
dJden kiğıt getiriyor. Bu kiğrlta. şeh
Wle Mahmodun gözden diiştilğU bD
dlrilmektedir. DiJ'az sonra, top sestoıf. 
nin bir lhtilnl ba.~hngıcı olduğunu öğ. 
1'0Dlyorbr. 
Şehzado Mahmut pencereden bakar
ken, sara.ym bahccsinde bir ycnlçcri 
görüyor. Ağaç arkasına aaklruıan bu 
yeniceri, onrum bir ldiğıt atıyor. ~ 

kat bu esnada odanın kapısı hızlı hnh 
TIJraluyor. Bu, cariye Oc\"rlnln sesi
dir. Mahmut kapıyı açıyor. Apıa.nsız a
tılan bir hançer, şehzadenin ~mm 

yanından geçiyor. 

Bir hamlede koridora fırlo.dı. Bir göl
ge gibi loş koridorda ktlr§un silratiyle 
kaçanı takip ederken, aklma bunun bir 
tuzak olması ihtimali geliverdL Belki 
şimdi Selimi öldürüyorlardı. Hemen ge-

ri döndü ve hançerini çıkarıp kapıda dur
du. Selim hayret içinde Mahmutlu sey -
rediyordu. Bu apansız h!dise karşısında 
iradesini kaybetmiş, diyeceğini şaşırmıs
tı. Az daha kendi hatası yüzünden Mah
mudun ölümüne sebeb olacaktı. 

- Mahmut! dedL Çocuksun oğlum. 

Bu alçaklar deV§irilmlş bir armud gibi 
silahının altına yatarlar mı sanırsın? 

Kapıyı kapa, §U mektubu beraberce 
olruyalnn. 

Mahmut, hançerinin kabzasmı daha lan gibi çırpınıyor, inliyordu: 
§iddetle sıkmıştı. Gözleri, karanlıkta t.. - Mahmudum, vur ..• Fakat, bana lA. 

lerllyen bu gölgeyi seçmek için btlyil -
milş bir hnlde nefes almaktan korka -
rnk bekliyordu. 

Selim gözlüğUnU taktı ve iğilip dikkat-
le baktı. 

- Bu Cevri, Mahmut! 
Ve hayktrdı: 

- Cevri! 
- Sultanım. 

- Nerede knldm? 
- Haremde Nezir ağa boş sözlerle bi

zi oyaladı arslannn. 
- Nezir mi? 
- Evet. 

Mahmut Selime, 
baktı. 

Cevri etek öptU. 

Selim de Mahmuda 

- Cevri, biraz önce haremden bir 
kadınla karşıla.şmadm mı? 

- Hayır •.• Ne varki §ehzadem, bir 
şey mi oldu? 

- Gel içeri ko.lfo. ! 
Kapıyı kilitlediler. 
Mahmut bir koltuğa bastı. Perdeyi 

delerek arka tahtaya saplanan hançeri 
çekti. Cevri, Mahmudun elinde parlıyan 

hançere dehşetle bakıyordu. 
- Kalfa, bu hançeri tanıyor musun'! 
Cevri sarardı ve sedire çökUverdl. 
Evet, tanıyordu, hem çok iyi tanıyor-

du. Bu, z~nci Nezirin şevketlii Sultan 
Mustafaya takdim ettiği Radoslu cari
yenin zilfaf hatırasıydı. Fakat ele ver
mekten ne çıkardı sanki! bir kadın kö. 
peklere leş edilirdi, o kadar. Halbuki 
bunun sırrını öğrenmek gerekti. Bu 
mülahaza Cevrlyi inkara saptırdı. Mah -
mut, alnındaki damar mosmor kabarmış, 
haykırıyordu: 

- Söyle kalfa, bu defa çok .se\·diğim 
bnşmı gövdenden ayırmakta tereddild 
etmem. Bu hançer hangi kahpenindir? 

- Hayatını §evketlUiarnnmdır. Bana 
itimad edlp bir mUddet ruhsat veriniz. 

Mahmut göğredi: 

- Kahpe! kellclerimizi hilnkô.r Mus-
tafaya takdime hazırlananlardan biri de 
belki sensin? .•• 

Ve saçlnrmı yakaladı. Hançeri beyni

ne doğru kaldırdı. Eğer Selim yetiııme· ı 
seydi bu güzel kadm başı bir balon gi
bi sönüverecekti. 

- Mahmut, delirdin mi sen? 

net etme! 
- Haydi kalk Cevri. Hayatını bağı§· 

lryorum. 
Cevri, ayaklarına ııarıldı: 
- Şehzadem, elin dönmeğe alışma. 

sın. Kanım ve hayatım helaldrr !!lana. 
Cevri boğulurcasına ağlıyordu. 
- İstersen yorulma aslannn l!len. Ver 

hançeri bana! 
Selim, Cevriyi kucaklıyarak sedire 

aldı. So.çlarmı okşadı: 

- Mazur gör kalfa. Çocuk demektir 
Mahmut. Başımızda öyle esrarlı hAdise
lcr esiyor ki, kendi kendimizden §Üphe 
deyiz. 

- Şevketlim. Ben de bir korkulu rü-
yaiçreyim. Anlaynn ki söyleyeyim, 

- Tehlike var mı Cevri? 
- Evet şevketlim.. 
- Çok mu yakm? 
- Öylo gerek hilnkarını. 

- Neden tahmin ettin, kalfa? 
- Alemdar Paşa, İstanbula gelmek 

için şevketlQ padişahtan mUsaade dile. 
miş. 

- Alemdar gelirse ne olur ki'! 

- Şevketlim olup bitenden bihaber-
dir. Devleti alfyenin zaafı kemaldedir. 
Umuru mtllkiye ve askeriye iğtl§aş ve 
ihtilal içindedir. Fransızların İmparato
ru Napolyon ile Rusya İmparatoru A. 
leksandr arasında, maazallah, Devleti 
aliyenin mukasemesi tasmim olunmuştur 
eevketıOm ... 

Padişah Mustafa, sadedi! ve safderun 
olup haremde sakalmı şunun bunun eli
ne bırakmış •.. Alemdar, senin sediri sal-

tanata gelmeni diler bir sadık kulun. 
dur. Devleti aliye çoluğile çocuğile ayni 
duadadır. 

Sultan Selim, Ccvrinin ağzını bir eliy
le örttli ve: 

- Sus, Cevri, dedi, peki dediğin ney
se öyle hareket ederiz. 

Cevri, bu söz ve itimattan §DDamuş 

değildi. Çünkü şu sırada ne Selimin, ne 
Mahmudun akıllan selim idi. Hakikaten 
bu mUtevali h!diseler her ikisini de dar. 
ma dnğmık etmiıı btrakmıştı. 

Cevri dedi ki: 
- Efendim, artık bana yUz vermeyi

niz! 
(Devamı Var) 

IMlllllIM.1Wl41=1UM1rn&ınf1mll;l•l~t'tıXJllWBlf-
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bir hayvan kar:;, 
sında ne yapacağını şaşıran 

Yazan: R. Rober Düma 

Dorote yırtıcı 

ceqlan gıbi titriyordu. et ed~ 
haline rnethaııı Birden arkasında. bir ses işitti. Bir ka- \ eısındakl kadının 

dm almanca olarak çağırıyordu: yordu. , 
- Madam!... Madam! .•• 
Erna ba151Dı bile çevirmedi. Pariste ta

nıdığı bir kadm yoktu, hitab herhalde 
başkasına olacaktı. 

- Madam! ... Madam! .• 
Birisi koştu, kolunu bir el tuttu. 
- Madam, benl dinleyiniz. 
Erna durarak ha)'Tetle baktı. Karşı. 

sındaki sarışın genç kadın kendisinden 
ne istiyordu? 

- Ne istiyorsunuz? sizi tanımıyorum. 
Kimsiniz? 

- Ben mi? kalbini çaldığınız erkeğin 
metresiyim! 

- Siz deli misiniz? 
Bu suali lstlhfnfka.r bir eda ile, meçhul 

kadının suratına fırlatmıştı. Omuzlannı 
silkti ve yUrUmeğe davrandı. 

Dorote Şmit onun yolunu kesti: 
- Hayır, ben deli değilim. Ve sizi ta-

ntyorum: siz casus Vanda Liposkasınız! 
- Ne söylUyorsunuz? susunuz, böyle 

§eyler söylemeyiniz. 
Bu sefer Erna genç kadını kolundan 

tuttu. Bir kenara. çekti ve genç kadına 
dikkatle baktı. Onun için pek zaü bir ha
snn; daha şimdiden ağlamağa hazır za
vallı bir kızcağız. .• 

- Elimi bırakın madam, canımı yakı
yorsunuz! 

Erna faikiyetini anlamıştı. Dorotenin 
gözlerinin içine bakarak sordu: 

- Demin ne .söylediniz? tekrar edin 
bakayım. 

Dorote afallamıştı. Demin ne söyle -
mişti? Yırtıcı bir hayvan karşısında ne 
yapncağını şaıııran bir ceylô.n gibi kor -
kudan titriyordu. 

- Beni bırakın madam. Elimi hıra • 
km. 

Dorotenln koluna girdi: . .;.,-or!ııııı:ı· 
k ok sc .. , ~~·· - Demek onu pe ç eden gen~ ~, 

Niçin bu suali soruyor, n dll}'ll}ıorıt. 
dını teselli etmek ıntıyacını ııno"~ 
Benuayı terketmeğe rtı%1 ; 11 6• 
göre bunun ne faydası va ds.ın ! oıı11 • 

- Onu nasıl sevmeIXl nıa ırsa ııeııdi, 
lesiye seviyorum. Beni bırak re):eııe 

........, fena ııa 
nıl 6ldUrilrUm. Yaptıc;.... dB yo'J.· 
sonra esasen başka çareJJ1 fi 

Erna, Doroteye fısıldadı: suradS 
- Gelip geçn bize bakıyor· 

mamız doğru değil. Gelinfı:. ~rııa e, 
Bir taksiyi durdurdular. 

ettf' 
emretti: Göııerfıl 

- Bulonya ormnnma... # 
fmı dolaşınız. ın ~ ,JJ 

Erna otomobilde genç ka:: bir · 
okşıyarak, yumuşak, nıil~ (t' 

s~rdu: ptJlltl 
- Söyle bana çocuğunı. y• fl 

na hareket nedir'? · _ıttJ. .... ine ııv- ,pv 
Dorote hayretle rakibeS \'l'l)'ll f) 

na samimiydi. Bir anne . ts ~ , (f 
saçlarını okşuyor, gözlerı.nin telellCol
yordu. Saf kızcağız esasell ra}ibeP çeJ 
muhtaçtı .. Yanındaki kadtnDl ~r&ll ,.,rJ 
duğunu unuttu. Başı, saıcına ~!JJ" 
ağır bir çiçek gibi, Ernanın ~. 
dU§tU. . · bsıı' 
·- Ho.ydf çocuğum, derdıııı 

lat. ~ 
Ve Dorotc anlattı: J;ll ışf -r 
_ Beni affediniz madaIXl· de şl'>ld)til' 

olup da yaptığıma şimdi b~~i1°rdıl- 1 
rum. Kıskançlık beni nıabV d!Jll- sıı1 
gUn birisine bir mektup ytJ.1. ıl 
verdim. il ,._~ 

- Fe söylilyorsunuz? bı: ~,· 
ha? ıflHe yazdınız mektubu ~ıtı ft~~ 

Ema, genç kadmm elini bıraktı. Doro- - Berline, istihbarat tee r:e 
te hayran hayran rakibesine baktı: a - liğine... Madam beni affcdiJllı• ~.t4 
man yarabbi, bu kadın ne güzeldi! onu tığımın farkında değildiıtı· ·tiJll• ~1 
yakından ilk defa görüyordu. Şimdi artık - Sizi affedecek ben de~eti'• 11"~,. 
her 5eyl anlamı~tı; Benua bu kadını se- bu harektini.zle yalnız b~ni td1'ıı111' ~ 
viyordu. Sevmemesine imkan yoktu. Do- ayı da tehlikeye düşürınU§ ~' st' 
rote bu kadının '..ınmda bir hiçti. Bilyük zarken hiç dUşUnmediniz ıııı · ~ 
bir ıshrabla kalbi burkuldu. Gözleri siz idama mahküm ettiniı:. >"lııe 
yaşla doldu. Yalvardı: Dorote, Ernaya barab bit şıı~~ 

- Mado.m bilseniz onu ne kadar sevi- ve onun dizlerine, baygın. dil _.ııJ. 
l)'OfV 

yorum. Bilseniz muhakkak bana acırdı • Otomobil ormanda dolaŞ r 
nız. Onu bana bırakmtz madam. Bana Doroteyi teselliye çalıştı: et! ,, 
merhamet ediniz. - Cesaret çocuğum, cessr ~ 

Erna ses çıkarmadan Dorotcye bakı • nu kurtarırım. Kurtaracağrtt1~"0rtılıı1 
yordu. Hayatına Benua karışmamış ol- Dorote bir rüyadan uyarııY ~ 
saydı şimdi bu ıstrrabln alay edrdi. Ra- idi. Erna tekrar etti: 0ııll ~ 
kibesindcn merhamet dilenmek! bu es- - Anlıyor musunuz? ben~!- ) 

kiden Eı:nanın aklmm alamıyacağı bir racağım. Bana yardım ede~~ -
hareketti. Fakat şimdi anlıyor ve kar- ml? (J>e 

lf-IZE• t+El*Jt!:aGEllE~ ~ 
ceklerim değil. O, istene, bir gömlekle gezsin! .fai'~~tll'eJ I 
hayatı bir mücadele haline getirccoğimi, aşkı devaIJl e euı'~uq I 
kendimi mahvcdeceğimi sanma: hiçbir hususta"' kuSU~s ~ t~ 
miyorum, işte o kadar. Benim gilzel kadınlığlDl ,.,~ Utıl~ 
ne sürer; on UçUncU senenin son günü de, gizli dUğUJI _d.1 
günü kadar sevilmek istiyorum. ute\°':KI; 

Bak sokağındaki kıymetli, güzel, zarif ne vo.rsa hepsi şimdi 
kil§kte. Rembrand'm tablosunu, öyle lAalettayin bir şeymiş gibi, 
merdivene astık; Hobbema'nm tablosu ile Rubens'lnki, onun çalı§· 
ma odasında, karşı karşıya; eltim Maria'nın l\1adrid'den gönderdiği 
:ı'iziano tablosu kUçUk salonda; Fellpe'nin seçtiği güzel eşya miaa
f'ır odasmda; burayı mimar pek nef"ıs bir surette sUsledi. Köşkte 

her gey, insanı hayran eden bir sadelik içinde, ama yüz bin franga. 
mal olan sadelik yok mu? i3te o. Köşk, beton zemine oturtulmuş 
değirmen taşından bir bodrum üzerine kurulduğundan, çiçekler ve 
fidanlar arkasında kaybolmuş. Hem nefis bir serlİılik \'ar, hem de, 
rütubet yok, havuzunda da bir stiıil beyaz kuğu yilzüyor. 

Çeviren: NlY!ırYRDafh 
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Bu sefer hiçbir iğneli söz söylemiyeceğim, da.iJn& ~e ~~ 
ima minnettar görüneceğim; hükmetmek beni feIAke~iı ~"'.ıl 
artık bir cariye olacağım. Rene'ciğim, a.şkrn niha~·e 19A~~ 
rinl Ga!ton da benim gibi anladıysa daima bahtiyar ~f'l1J! ~I, 
dan eminim. KöşkUn etrafında tabiat çok gUzel, :e!l si' J 
açtyor. Her ~dunda en serin manzaralar, uzayıp gi bll ~ 
ruha zevk verıp en tatlı fikirler uyandınyor. Ah! ac&18drtıı~ ıt 
elimle, kendimi yakacak muhteşem bir ateş mi ha:zır ~d 
gün madam Gaston olacağım. Yarabbi! bir insanı bil ./ 

mek acaba sn.na isyan mı? tı1Ô ~ 

Rene'ciğim, bu vadi, ölüleri bile kıskandıracak bir sUktin, bir 
sessizlik içinde. Sabahleyin insanı ancak kuşların cMltısı veya ka
vak nğaçlarmı hı.'.JII'C)atan rüzgar uyandırıyor. Mimar, orman tara
fındaki duvarın temellerini kazarken bir pınar buldu; bunun suyu, 
tcreoUarı nrasmdan, gümüş gibi bir kum Uzerlnden, havuza doğru 
akıyor: bllmem buna bir baba biçilebilir ınl? bilmem Gaston bu 
saadeti pek kusursuz bulup tiksinmiyecek, kin bağlamıyacak mı? 

burada her şey o kadar güzel ki yüreğim titriyor: kurd, yemişin 
en iyisine, çiçeğin en gtizeline dilşer. Ölüm kadnr aç gözlü olan o 
çirkin kara kurd, ormanın en çok ütihar ettiği ağaca dadanmaz 
rıU '! görünmez ve kıskanç bir kuvvetin, kuaursuz saadetlere musal
lat olduğunu da zaten biliyorum. Bunu bana kaç yıl evvel sen 
yazml§tın; söylediklerin de doğru çıktı. 

Geçen gün köşkU gc.zmeğe gittim; mimat'm bütün arzularımı 
anlamış, her şe;i tam istediğim gibi yapmış olduğunu görünce göz. 
lerim ya§ardı; hesab pu!!ulrsmm Uzcrine: "derhal ödensin,. diye 
yazdım. Mimar hayret edip: 

- Ktıbynnız bu parayı vermez, madam, dedi: Uç yüz bin frank 
tutuyor. 

Ben, on yedinci asır Şoliyö'lcrine yakışır bir tavırla: 
- Hiç sesini çıknrmo.dan verir, dedim • 
8onra ili.ve ettim: 
- Ama size gösterdiğim bu minnettarlığa bir şart koşuyorum: 

bu b1nn.lardan ve bahçeden kimseye bahsetıniyecekl!linlz. Buraların 

sahibinin admı kimse bllmiyecck; paranız derhal ödenecek ama siz 
de bu şnrta uyacağınıza. na.musunuz üzerine söz verin. 

Benim öyle birdenbire ve kimseye söylemeden gidip gelmele
rimin sebebini şimdi anladın mı? o giizel eşyamı sattığımı zannedi. 
yorlar; onların nerede olduğunu artık öğrendin. Benim hayatı

mın böyle değlşivermeslnin bllyUk sebebini kavradın nu? kardeş
çlğim, sevmek büyük bir meşgale; sevmek istiyenin bundan ba.şka 
işi olınamnlıtiır. Artık parn için hiçbir tasam olmıyacak; hayatı 
kolaylaştırdım; ev hanımlığını şöyle bir kere toptan yapayım da 
bundan sonra her gün ihtiyar Filip'e on dakika emir vermekten 
başka bir işim kalmasın dedim. Ben hayatı da, onun tehlikeli dö
nemeç noktalarını da iyice tetkik ettim anladnn; bir gUn ölUm ba
na çok acı dersler verdi, onlardan istifade etmek istiyorum. Artık' 
benim bUtUn işlm onun hoşuna. gitmek, onu sevmek, bayağı insan
lann pek yeknasnk bulacakları bir hayata onların l!lezemiyeceği bir 
tenevvü vermek olacak. 

Gaston'un daha bir şeyden haberi yok. Benim ricam Uzerine 
o dn, benim gibi, nUfus ko.ydını Vll - d'Avre'ye çevirtti; yarın köşke 
gidiyoruz. Orada çok masrafımız olmıyacak; fakat kendime tu\'D.let 
parası olarak nekadar ayırdığımı söyliyecek olursam bana, pek 
haklı olarak: "Sen çıldırmI§Sm ! ,. dersin. Ne yapayım? öteki ka. 
dmlar nasıl her gUn elli.lem için sUsleniyorsa ben de her gün onun 
için sUsleneceğim. Köyde tuvaletim l~in yılda tam yirmi dört bin 
frank harcıyacağnn; elbl!ıclerlmin en pahalılan da gUndUz glye-

Şimdiye kadar işlerime bakan \•ekilim, nikatuına ~ bol 
lccek; yaptıklarnnda kanuna uygun olmıyan hiçbir şe 
ğmı söyledi, paramı no yaptığımı görünce de: t ~ 

- Ben bir müşteri kaybediyorum, dedi. ,., cef"' 
Sen de, güzel meralim (sevgili meralim deınege ,i 

miyorum): "bir kız kardeş kaybettim" diyebill.rSin· paııt~~ 
Meleğim, bundan sonra mektuplarını Versay ıı,tl_"~t"r 

madam Gaston adresine gönder. Biz her gün post~ 6~ P~ 
gönderip aldrrtırız. Bizim kim olduğumuzu kirnSeııitl J3D>'J ~ol~ 
istemiyorum. Erzakımızı da Paris'den aldırtacağtı- sıt ) .. :' . 
keslerden gizli olarak yıışıyabileceğimizi umuyoru?Xl· aJJl)ed~j 
ri kendime o tnzivayı hazırladım, orada kimseler gor ~ ~w 
nalına işini de temmuz ihtilfılini takip eden heyecatı11 ~#>tJ j:J~ 
pıp bitirdiğim için kimse fo.rkına vo.rmadı. Orala.rd$ !ce~· ,e'j 
görüldü: ancak onu tanıyorlo.r, o da bir daha geıııı11 cJe tılt J" 
Rene. Bu kelimeyi yazarken kalbimde bir acı, bCtıl "' 
duyuyorum; bu da senden a)'Tıldığıma, Gııston'u se 
üzüldüğUmU göstermez mi? 

""" (Devamı var) 



fttı,e.,aılalla hır ıafası: Uanrn nraklnn 116rnnn,n: Ynrnkall pld}ı. 

~ - Adalarda hayat 

~vdalılar nerede . 

loşu ve sevişir? 
'111ıı gecelerde boş çam altı 
Sii bulmak mümkün değil ... 
~ ~ı.. izin ıünümti nerede dümen dolabının etrafı ve ilzeri alqam-
~~"le düıUnürken, ilti eeki cılarla dolmuıtu. Dcmateı, ulatalık, 
~ ll~ni aıksık telefonla ara. ka,ar peyniri gibi mezelerle donatılımı 
ı._ ~'- .daya davet ettiklerini sofralar batında rakı kadehleri boyu • 
~ h.ı '1-~ llciıide oldukça zengin o- na gidip geliyordu. Bir kenarda dur. 
~ lsiııdedaııa:ım, mevılmi bir 'kot- muı. bu manzarayı ıeyrcldiyordum. 
!\ ~1-r denız kıyılannı !dolaşarak Birden, akşamcılardan birisi fazla atıt-
'hı drıı dı.. ~ana anlattıklanna gö- tırmıı olacak ki prlcı söylemeğe ba§la-
~ ~ zevkine ancak böyle dı. "Gönlümde hazan,. diye başlıyan 
~' ~•bilmek mümld!ndü. bu eski prkıyı yanındaki arkadaıı be. 
~~J kadar bir çok Ytıı mevsim. ğenmedi: 
..:'~•ltrde oturmuı. 6-kat bütün "- Yahu, dedi, bırak ıu moda•ı 

"' ltne bir evin dört duftl' a- geçmişleri .. Son m~adan bir tane oku 
L:; ~.ıı- 1_ . t" H k da dinleyelim .. ,. 

.fltl..~ d . ... -~mıı ı. ava sıca -
k""telt bir~ •ulannın Uzerinde ıe S~i oldukça yanık olan .zat, bu de-
~ bir &eceyi düıündükç• içime fa, ıon zamanlarda Beycilunun en 
·~~~ b~ablılc çöküyordu. Tabia. yüksek eğlence yerlerine kadar giren 
~ 7 .Y&fayııtan zl't'k ala~ak meıhur bir şarlcıya başladı: 

"'' 1 1 ~ Çok düıünmedim. - Döktürrr .. döktürrr .• döktürrr •• 
~ e diiıın zaman yediyi bil- bey ...• 

'I ~PUru kalkmak tze.,di. Fakat bu da uzun ıilrmedi. Yukan-
~' • "' • daki merdivenden biletçinin acele acele 
~ tih•erteaini orta kat u- indiği cörüldil. Ayni zamanda da: 
~li..~: •e • 
~' 16 Yan kaınaralanm dolaıtı. - Baylar buruını meyhane mi un-
~"'- 8.Yle İlifecck bir yer bile bu- dıruz? Vapurda bağıra, bağıra prkı 
~il. ~~Çok kiınıder aya~ du- söylenir mi? diye sert bir atıl itidildi. 
~-ıır._ Ilı&, en alt salona inmek Son moda prkıyı dinlemcğe hazırla-
~ ' SOlc kala1-lık değildi. nıtn akpmcmın canı aıkılmııtı. Biletçi-
~, ..,,:;ıe~ bot bulan yolcular ye darıldı: 
fi...t.1._ _ bir otel haline ıokmuı- - Ama yaptın haf Şunun ıuracıim-
. ~ ~ da bira.z keyifleniyorduk. Zevkimizi 
,_ lı..~ 1~~· bir kanapenin üs- yanda bırakmak doğru mu? Rakının 
~Pt ~•tti. Hatta ceketlerini ve da, şarkının da böyle deni.z U..tilnde ta-
'-t.. '1tı.._ lcderlerini yaatık ıibi baı- dı çıkar 1 Bu:ada belediye veya polis 
~ 8-ıo.ııı 0

Yup ta kestirenler bile memuru ıc1a yok.. Bırak, bizi yolcular 
'1~ "' Çl~~ld~Jcça tenha olan dip da biraz eğlenelim r •• 
~Orlatıılı. r •tcal etmit, batbap. Fakat bu lakırdılar biletçiye tesir et-
~ ot~d Ben de bir kenara medi. Bunun üzerine de akpmcılar ses. 
'~'tın:· Fakat dakikalar ccç siz sadası.z eğlenmeğe mecbur oldular. 
~ •rtı..,ord 'lalı ağırlaııyos, hara- öyle ki, vapur Büyükada iskelesine 
'-.~ btr ttrtj ıı. Salonda hava değiş- yanaıtığı halde onlar hali çeki§tirip 
't~t de bat ve hiı obıana bir duruyorlardı. 

.._s da~ YOltt~. . Burada ancak • • • 
\ ~tldi ki d~bı)dım. Nihayet öyle iskeleden Aldanın mCfhur meydanlı-
L.. ~ dtıa dak -rdiveni bir hamle ğına ayak atınca kendimi Afrikada bir 

... ~ tılt rı fırladun. yamyam adasında zannettim. Hemen 
"""'t "at....: "ler but 

ıa. :!""1'1aıı lcı urum ümidiyle, bu herkes güneıten o derece yanmış ki, 
Aa ~ ç tarafına yilftWüm.. bunlann artık tekrar açılıp ta beyaz 
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5,11 
........ .... 

19,00 
.... - ot.. nu.,. aıı.... , . .. _. 

5,11 12,17 16,04 19.00 20,41 3,24 

Lüzumlu Telefonlar 
Yanıın: 
lstanbul için: 24222, Beyollu için: 

44614, Kadıköy için: 60020, Üsküdar i
çin: 60625. 

Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Tarabya. 
Büyükdcre, J-'cnt'rhalı\·e. Kandilli, Eren· 
köy, Kaı1nl, llüyükada, Heybeli, Bul"IJH, 
Kınalı, için: Telefon muhabere memu
runa yangın demek kıUiJir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniz ilrniyesi 36 .. 20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata yansın 

kulesi: 40060 
Sıhhi imdat: 44998. Müddeiumumilik: 

22290. Emniyet mlldUrlüitü: 24382. 
Elektrik şirketi: Beyotlu: 44801 - lstan 

bul: 2437R. 
Sular ldare!ll: Beyojtlu: 44783. Be,lk• 

taş: 40938. Cibali: 20222. Nuroıımanlye: 
21708. Cııkildar - Kadıköy: 60773. 

Havatıazi: İstanbul: 24378. Kadıköy: 
60i90. Beyollu: 44642. 

T alt•i Otomobili l•temelı 
i çin 

Beyojtlu clheti: 4908'. Bebek ciheti: 
36 - 101. Kadıköy ciheti 60447. 

DenizyollaTı 
İstanbul acentelill: 22740. Karak6J': 

42362. 
Pazartesi Tophaneden 18,30 Mudanya. 

20 Bandırma. 
Salı Tophaneden 9,30 lmılt, 16,30 Mu• 

danya. 19 Karabiıa, 20 Bandırma, Gala· 
tadan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mer
sin. 

Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 
20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Bartın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 

Mudanya, 20 Bandırma, Galatadan 12 
Karadeniz. 

Cumartesi Tophaneden 14 Mudanya. 20 
\ Bandırma, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Bartın. 

Pazartesi Tophaneden 9fmroz, 9,30 iz. 
mit, Galatadan 8,30 Mudanya. 10,30 lmıir 
Silr, 12 Karadeniz, 22,30 MudanyL 

Müzeler 
Ayasofya, Roma - Bizans, Yunan eser

leri ve Çinili Köşk, Askerl MQze ve sarnıç 
lar. Ticaret ve Sanayi Pıliizesi, Sıhhi mlıe, 

~ ........ ---..--.-.un 
iadar açıktır.) 

Türk ve fslAm eserleri mfizesi: Pazar
tesiden ba~ka herırün saat 10 dan 18 ya 
kadar Ye Cuma ıünleri 18 dan 17 ye ka
dar açıktır. 
Topkapı Milzesi: Hergün saat 13 ten 16 

ya kadar açıktır. 

Memleket D11ı Deniz 
Seferleri 

Romanya vapurlan: Cumartesi lilnleri 
13 de Köııtenceye: Salı IJilnleri 18 de Pi
re Beyrut, lskenderiye. 

ltalyan vapurları: Cuma ıünJeri saat 10 
da Pire, Brendizi, \'enedik, Triyeste, · 

Sirkeci İstasyon Müdürliljil Telefon 
23079. 

Avrupa Hattı 
Semplon ekspresi herıün Sirkeciden 

saat 22 de kalkar · ,.. A nupadatı ıelenl 
saat 7 ,25 te Sirkeciye muvasalat eder. 

Konnnsiyonel 20,30 da kalkar, 10,20 
de gelir. 

Edirne posta•ı: Herıün saat 8,50 de 
hareket eder, 19,33 de ıelir. 

A nadolu hattı 
Herıiln hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de ltonya, 9 da Ankara. 15,15 de 

Diyarbııkır ve Samsun, U,30 da Eskite
hir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de A· 
dapazarı. 

Bu trenlerden saat 9 da hareket eden 
Ankara muhtelitl pazartesi, çarşaıuba 
ve cuma l(Ünlerl Haleb ,.e Musula kadar 
sefer etmektedir. 

MONAKASALAR: 

İnhisarlar idaresinin tekant sandılı için 
kabul edilen tipler dahilinde ve resimle
rine uygun olmak şartile 13 parça eşya 
pazarlı~la satın alınacaktır. Pazarlık ya.. 
rınki pazartesi ıünil saat 10,30 da idare
nin Kabataştaki le'vazım ve mübayaat tU· 
besinde ynpılacaktır. 

GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 
tnıiltere hilkömetl yeni deniı "e bava 

kuvvetleri yaptırmalı karar verdi. 
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18,30 plAkla dans musikisi, 19,15 keman 
konseri, Ali Sezin, piyanoda Aleks Kelecl, 
20, saat ayrırı, Granvinç rasathanesinden 
naklen, Cemal KAmil ve arkadaşları tara.. 
fından Türk musikisi Te halk şarkıları, 

20,40 Hava raporu, 20,43 Omer Rıza Do
ğrul larnfından arapça söyln, 21 saat 
aynrı, orkeııtra, 21,30 Akile ve arkadaşlan 
tarnfından Türk musikisi '\'e halk şarkı. 
ları, 22,10 opera ve operet parçaları 
(plAk) 22,50 son haberler ve ertesi .l(lnün 
proanunı 23 aut ayan, son. 

\azan; Rahmı t Ati iZ 
Zavallı süvari hiç bekDemedlAI 

bu hareket karşısında neye 
u<aradıAını şaşırda. 

-59-
Yarbay Saim derhal Amirlik tavrını 

takındı. Kumanda verir gfüi bir sesle 
kaptana emretti: 

- Durmak olmaz .. Bu hızla sahile doğ 
ru &ideceğiz. 

Süvari hiç sesini çıkannadı. 
Rus gemisi işaretini tekrar etti.. Bir ü

çüncü defa vira ve Tufe (1). den sonra 
kruvazörün baş topunda beyaz bir duman 
göründü. Bunu kulak tırmalayan, herke.. 
sin yürüeğtni yerinden oynatan dehsetli 
bir infilak sesi takip etti. Bezmifilemin 
bodoslamasından (50) metre ileriye dil. 
şen bir mermi koskoca bir su sütunu yük 
seltti. Herkes büyük bir dehşete kapıldı. 
Makineli tüfeklerin başındaki subaylar 
mesafe kumandaları verirlerken kaptan 
köşkünde de süvari ile yarbay Saim ara. 
smda bir münakaşa baş gösterdi .• Mer. 
mi, elli metre ilerisine düşünce Etem kap 
tan makine telgrafına seslenmişti. 

- Stoper. 
Bunu duyan alay komutanı hırslı bir 

sesle sordu: 
- Ne oluyor? 
- Duracağım! 
- Ne münasebet? Nasıl dururmuşsun! 

Bu kadar evlldı vatan düşman eline tes
liın edilir mi imi§. Haydi ver emrini 
hareket et! 

- Yapamam.. Düşman top atıyor; 
llk mermiyi çok yakmırnır.a düşürdü. L 
taat etmezRk ikind yahut üçüncü mer. 
mi tepemizde patlıyacak •• Ben, bu kadar 
kişinin kanma giremem! 

Yarbay kaptanın mukabelesi üzerine 
hırsından köpürdü, tabancasını çekti, 
Etem kaptanın kamına dayadı: 

- Hareket emrini ver bakaymı .• 

- Zav~ tüvafi~ ~:J. 
hareket karpsmda neye • 
dı. Bir taraftan tehditkir ateşle üzerle.. 
rine gelen düşman kruvazörü "dur,, di
yor, diğer taraftan göbeğine dayanan ta. 
banca namlusu ''yürü,, emrini veriyordu. 

Çaresizlik içinde gözleri yaşaran Etem 
kaptan yarbaya yalvardı: 

- Beyefendi çocuk olma.. Yazıktır 

bu kadar cana. Biz yürümeğe kalkışsak 
işte 8-10 gominaya yaklaşan düşman 

zırhlısı bir mermide hepimizi berbat eder. 
Vazgeçelim teslim olalım. 

- Hayır •• Hareket emrini verı 
Kaptan makine telgrafına seslendi: 
- lleri .. yarım yol.. 
- Olmaz .• Tam yol de.. 
Y arbaym emri yerine getirildi. Fakat 

çok yakın mesafeye gelen Rus kruvazö. 
rü ikinci bir mermi daha savurdu. Bu da 
önceki gibi gemi,.n seyir hattı üzerine, 
30.40 metre ileriye dü~tü. 

Etem kaptan derhal makineye kuman.. 
dayı gönderdi: 

- Staper! 
Tabancuı elindekaptanın b&fUlda 

bekliyen yarbay Saim: 
-Allah belinı versin, kahrol korkak 

musibet. Dedi aıağı güverteye sealendi: 
- Ne duruyorsunuz be .•• Ateı etıe

ni.ze ... 
Makineli tüfekler fiddetli bir ateıe 

geçtiler.. Ruı ıemisinin Uzerine teksif 
edilen ateı hiçbir tesir gös 
termiyor, dilfllıan harp ıemisi atq kar. 
paında yine cemilere yaklapyordu. Be.z 
millemde bu sahneler geçerken mü
him bir tcY ihmal edilmiıti. 

İltanbula donanmaya telıi.zle haber 
vermek. 

Bunu kestiren ikinci Sadi kaptan 
hemen telıiz kamaruma kottu. Şu 

telgrafı çektirmiye ba§ladı: 
lıtanltulda Ya"VUZ zırhlısına; 
"Düa ,ola çıkan Balmahmer, Bez. 

miilem, Mithatp ... timdi Ruılarm ta
arruzuna ujTacLk. Ama. ... 
Tel~afın burasında fiddetli bir ça

brdı koptu. Bezmlilemin prova diregi 
üzerindeki anten pnrçasile birlikte Rus 
cemi.inden atılan lbir mermi ile yerin
den fırlanuı, mütWı bir çatırdı çıkar
mıı. deni.ze yuvarlanmııb. 

Tepelerindeki ••enin kırıldığını gö. 
ren makineli tUfeıiler aullDUflar, atq 

kesmiperdi. Alay komutanı artık sesi
ni çıkaramadı. Oldufu yerde durdu. 
Dondu kaldı. Düıman ıemisi ipretle 
üç gemiye de; 

- Beni takip eti 
Emrini verdi. Onlan katarladı. Ya

nısıra yola çıkardı. Sahilden daha çok 
açıldı. Geldi, Bezmiileme aborda etti. 

• • • 
Amiral Kolçak, aldığıtelsizle derhal 

Kazol kruvazörünü hazırlatmıı, denize 
açılmıı, haber verilen aıker ve harp 
malzemesi yıaklü üç Türk tranıporunu 
yakalamak için kınat hattı üzerinde 
ve cenubu garbiye seyrederek arama 
iıine giriJmigti. 

Kagol, Karadenizdeki Rus filosunun 
en yollu gemisi idi. Amiralin bununla 
yalnız baıma· denize açılmasının ıebe-. 
bi de Yavuz birdenbire önlerine çıkar
sa çarçabuk en yakın Rua limanına 

kaçmak, ele geçmemek fikrinden iba
retti. 

Birinci gün ve gece hadisesiz g~çti. 
Etrafta ne Türk donanmasına mensup 
bir harp gemisinden eser, ne de yola 
çıktıkları haber verilen Türk nakliye 
gemilerinden bir iz vardı. 

Kolçak, Kagolun kumanda köt-rü
ıünde bizzat vaziyeti idare ediyor, ce
minin her noktasına çıkardığı taranut 
memurlanna ufukta görüldJek ilk du
manı kendisine haber vermelerini sıkı 
sıkı tenbih etmiı bulunuyordu. 

Yavuz korkuw Rus donanamasında 
milthit bir tesir yapmııtı. Bu, çok kud
l'etli gemi tek başına Karadenizi hara
ca kesmiye kifi .geliyor, arada yaptığı 
akınlarla lbu yeterliğini isbat etmit 
bulunuyordu. 

BinaenaJ.,a~ıe.a. ....a-+·Miı iti
mat etmesine mukabil • tstanbuldan 
verilen telsizin bir harp hilesine maıt
cer olması ihtimalini gözden uzak tut
muyor, Yavuzun çok uzaklardan farke
dilecek dumanı görilndüfü anda kaç
mak, aavu1mak: için hazırlıklı bulunu
yor, tertibatını ona göre alıyordu. 

Bir gün, bir .gece yol aldıktan, Sam
ıun bordalandıktan sonra bira.z daha 
yol alınmıı, Amasra hizalarına varılın
ca prova sereni çanaklığmdaki raaıdm 
1u raporu amirale verilmitti: 

- İskele baı omuzluğumuzda, hayli 
uzakta hafif. dumanlar görünüyor. 

Amiral bunu duyunca hemen rotası
nı o tarafa çevirmiı, top batında var
diya alan mürettebat muharebeye ha.zır 
duruma gcçmifler, Xagol 3 kerte iske
leye alabanda etmiı, dumanlara dofru 
yollaıumıtr. 

Bir iki mil kadar yol alındı. Raaıtta
nn yeni raporlan amirala bildirildi: 

- V ç tranıpor, kıçlarında Osmanlı 
1!-yrağrnı dalgalandırarak ilerliyorlar. 

Çok geçmeden de ilk haberi veren 
cözoa ilave etti: 

- Batta yilrilyen geminin güverte
sinde askerler var. Top ve makineli tiL 
feğe benzer ailihlan öteye beriye ıll
rüklüyorlar ..• 

Kolçak rasatlara emretti:: 
- Gemileri bırakm ufku taraııut e

din!.. Görünarde kesif bir aiyah du
man var mı? Böyle bir hal göriUUne 
ıüratle bana bildirin. 

Kagol bir mil mesafeye kadar ge
lince {fiden iyiye görülen Türk trana
porlanna ipret verdi 

- Dur!.. Bepi takip et f •• 
Fakat, işaret toka edildikten a.z son

ra amirali hayrete dütüren bir hlc:UH 
oldu.. Baıtaki nakliye cemiainin ıü
vertesinden açılan bir makineli tüf ek a. 
teşi Kagolün güvertesine hüzmcaini 
oturttu. İki nefer yaralandr. Süvari e
mir verdi: 

- Bat taret, öndeki geminin rotası 
üzerine bir mermi atacak r •• 

Top gümbürdedi. Raartlar haber ver. 
diler: 

- Geminin bir gomine ileninde 
mermi suya d:ı,tü r 
'(!) Tufe: Direlin ucuna kadar çekilen 
~aretin ynlqmesine denir. (R.Y. 

(Devamı 't'U') 
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Bir sokak 
hadisesi 

Yazan: Leonid Lenç 

21 AôUSTô 

Adalarda hayat 

Sevdalılar nered~ 
buluşur ve seviş~!.~:, 

Bu sokak hadisesi ,Moskova nehri kı· in- ( (Battarafı 9 uncuda) Sevdalıların bulutma ~~:r Biribirlt' 
ki kadınlara karşı takındığınız tavır *- 'b' addele~ • ru 

ymncLıki "Kültür Park,, ta cereyan etti. ırk arasına karııacakları imkıuııız gı ı danı ve rıhtım c rda ta • 

o manzarayı canlandıracak bir de 
!anın bulunmasını istedik. 

1 d k b. . hir te bize yaraıııan bir tavır değildir... k nl la da burılJ 
Parkın geniı taş merdivenlerinde, ba- - Manzarayı can an ıraca ır ın - ::ıı ::ıı görünüyor. Genç kızlara bakara a ı· rinden hotlanan r 

. · . k Karınızın haline hiç te gıpta etmiyo- b' ı. '•1' şında "küçük anne,, biçiminde hasır sana ihtıyacıruz var ıse, cıgaracı oca yorum ki Büyükada bu •ene ır güze fırlar. ,.en 0rUı> 
. . k b'l' d' . ! N rum. Hatta ona acıyorum bile.. Tah. . d 1 k dola•ır.,. tı bir şapka bulunan genç bir kız, ihmal- karının resmını çe e ı ır ınız .. ega· ler diyarı halini almıf. ıtı a a arın- Biz böyle onııtur, :r ıaıııı~ · 

d · · Milisiyonerin de kendilerinden ya. · kl a~a bat ı..ıii-kar bir vaziyette oturuyordu. Harikula. tivi derhal bana ia e etmenızi istıyo - daki tatlı esmer güzelierinin hatlarına tekrar kalabalı aım • dolll ,. 
na oluıunı:lan cesaretlenen sanım genç- k1 d lmı · k ı 1·1e Ana de de güzeldi. O kadar ki güzelliğini tas· rum . taktıkları çiçe er en yapı t çevre • Gezinti yeri, ıs e e .1.. biı: 

f - ki . 1 ler, bir ağızdan teminat vermeğe "Kü- k .1.lı k 1 --'- .• ı.1: JJurau- r vir etme'lc bizim için imkansızdır. Bu. Omuzunda otograf ma ncsı o an lerin birer eti ide Büyü a\Ul ız arın bil arumdaki ıMWa ıuı· • oda otll • 
. . .. k çük Anne,, nin resmini, sırf manzarayı - kl d 'dd t te dazın d·'"' nu olsa olıa klasikler yapa.bilir. Biz genç, makınesıni gosterere : başında .. Güneşle de&iıen ren er en ıezdik ve bir mu e • 1 k a _. 

d d b (Le ka) ld canlandırmak düşüncesiyle çektiklerini ba k •1 1_;._ orta 1 •ııt udece, bu kızın fevkalade güzel oldu- - Fakat, e i, unun y o u- s.cnra bu çevreler de ta onunca, duk. Saat epey ı er ,, ..... :r n:ıe dog 
ı · d k'l söylemeğe başladılar. d · -u Artık v• ·'"' ğunu söylemekle iktifa edeceğiz . ğuııu görmüyor musunuz? çını e ı er, insan kendisini filmlerde gör ug o, akıllı tenhalatmr§tı· ·aıdi t....-

Genç kız taş merdivenlerde cturu • cam değil, filmdir. Fakat buna rağmen cigara tiryakisi hattıüstüva adalarında zannediyor. E· yürüyorduk. Aıfalt yollar t 1rdll· "{al' 
yor, ve dütünceli bir eda ile sulara ba- - O halde filmin bu son kısmını ke· genç. kendi fikrinde israr etti. ğer kızlar spor elbiselerini de atıp, bi. bir aükGnet içinde butunuyo • ı,aııçe-
kıyordu. siniz!.. Milisiyoner, sarışın gençlere döne - rer heykel kadar muntazam tunç vü- .. Und tiğimi.ı evJerııı .,_ 

Yanındaki erkek arkadaşı_ belki de Delikanlılar münakaşa ettikleri mUd- rek: cutlarını Tahitili güzeller gibi bir iki ~::i::e aç;::r gıdpanır i~kee~~~~dr 
kocası _ biraz uzakta durmuş, bir iş· detçe, etraflarını büyücek bir halk ka- - Şikayetçi gencin dediğini yap- yerintden geliti güzel kumaşlarla sar- zanmıt istirahat eden 1ciın5 
portacı kadından cigara alıyordu. Bu, labalığı çevirmi§ti. "Kü~ük Anne,, şap· maktan başka çare yok, ldedi. Parkta, salar, Marmara denizi üzerinde t.ama- yorduk. bil ,...di 

bo 1 f k · · · kalı güzel, utancından ne yapacag- ını ır:.uracxkta, Soyuz;foto paviyonu var. O- men yenı· bt'r '"em doğacak -u•- flP'~ uzun y u, zayı , ço cıgara ıçen ın- ::ıı CLl • Gündüzkü ııcaklığa ... - .. at!S )O' 
aanlarda rastlanan san benizli, beyaz bilmiyordu. raya gidiniz, filmi veriniz, şikayet-çinin Ben kafamdan bunları geçirerek dal- hafif serin bir rüzgir etiyor, ;-
pantalonlu bir genrti. Orada birikenler de, kendi araların- hesabına olmak üzere filmin son kısın:- mııken, iki kitinin kollarımt tuttuğunu aha 1 k veriyor · 

::ıı kulan inaana r t ı . • ~e" 
Genç kız, 0 kadar güzelıdi ki, gelip da, hararetli hararetli vaziyeti müna- nı keserek kendisine iade ediniz!. Ben gördüm. Bunlar bizim arkadqlardı. . ... kali plAJın ~ 

kaşa c4:liyorlardı. Bunlardan bir 'kıs· bu tip kıskan"' inaanların huyunu bı·11•• ikisi birden: Dile gelmiıtik. Yoru 'k Aflc • geçenlerden bir çoğu cigara içmedikleri ::ıı • b. ldan ·necekti · ... ıeı1 
mı - ki ekseriyeti bu kanaatteydiler - - - Böyle dalgın, dalgın durma, O'Öz- ttnne ır yo 1 eÇtı"" 

halde cigara satan kadının yanında du· rim. Dediğini yaptırmadıkça yakanızı • , __ buralardan her gece ' _ıt.. fr 
rakhyorlardı • cigara tiryakisi gencin haksız olduğu- bırakmaz. terini aç ta bir kere etrafına bak. Ar- JAXu.u da etekt!V' 

nu, böyle küçük burjuvaca kıskançlık- tık yazın son günlerini yaJIYOruz. Bu için karanlık olan yollar 
Birdenbire, "küçük anne,, şapkalt tarın Sovyet vatandaşlarına yaraşamı - Biriken halk ta dahil olduğu hald-;;, kaı:lar güzelin toplandığı bir yeri bir neri kullanıyorlardı. dırıl•ttt' 

güzelin önünde, güneşten yanmıı. sem- yacağım söylüyorlardı. hep birlikte Soyuzfcto paviyonuna yol- daha bulamazgın, dediler. Cep fenerimizin apa.nsrı_ ~~öııe~ 
patik yüzlü, sportmen tavırlı sarışın Hatta bunlardan' bir kısım daha ileri tanıdılar. Arkadaıların hakkı vardı. Şöyle ğı bir çam ağacının altında.ıki .,,ııot 
Dd delikanlı peylda oluverdi. Bunlardan giderek, bu beyaz pantlonlu Otellonun Boynunda fotoğraf makineai olan böyle 15 • 20 gün sonra sonbahar yağ. Jmnıldadriıru gördük. Tabı.atııl )te~( 
birisinin omuzunda, bir kayışa asılı resminin çekilmesini, ve "kıskanç., bir genç, tiryaki gence, dostça aynlmağı murları bir bafladımı, buraların canlı edici güzellikleri karııaında ttiliıııİ' 
olduğu halde (Leyka) markalı bir tip olarak gazetelerde teşhir edilmesini teklif etti. Diğeri susuyor, öfkesinden hayatı da öldü demekti. Bir, bir \Nçuk rinden ıeçen bu çifti rahat:IIZ e\'aptıl1' 
fotoğraf makinesi vardı. teklif ediyorlardı . dudaklarım ısırıyordu. ay sonra bugünkü kalabalık ve eğlence için Adeta müteessir olduk .. •tıi ıısııl' 
Sanım gençlerden fotoğrafsız olanı Diğer bir kısmı ise - ki bunlar azh- Başka şekilde bir anlatma imk!nt yerine, adalar .aeasizliğe bürünecek. mız hatayı tamir etmek ister gı ıeııt 

taı merdivende oturmakta olan genç ğı teşkil C'diyorlardı. - tiryakiye hak kalmadığı için Soyuzfoto paviyonuna Bugün binlerce inaan vücudunu kucak- cacık dik yokuıtan inerek orıtarı 
kıza yaklaşarak gayet nazik bir Cila ile: veriyor ve sarışın gençleri ayıplıyorlar- girdiler. Paviyon ıclirektöril parayı pe. la yan icieniz, ufalt yollar ve nihayet batbaıa Alemlerinde bıra.Jctılt. ~ 

- Affınızı çok rica ederim, deldi. Ar- dı. Bunlar, bu (Leyka) 1r "züppe., lerin şin istedi. Tiryaki genç, tek bir kelime sevgililerin binbir macerasını seyretme. ArkacLıtların kotraaı plajın uıaııdıJ!' 
adaşımın Moskovar nehri fonunda bir kadınlara aman vermediklerini, önleri. söylemeksizin istenilen bet rubleyi çı- ğe ahıan çamlıklar kıt uykularına dala- iiııruyordu. İçine yerleşerek a1' if' 

resmı·n·ı . km . .. d d . ne gelen yerde resimlerini çektiklerini karıp verdı'. Ve sarıotın gen,.lerle bir- caklardı. . l" ...... u~ wı.:• 
zı çe esıne musaa e e er mı- ::ıı :::ıı mız vakit bır tür u can.·.··· .. ı·ri ~·'. 

söylüyorlardı. B. k d k'k d 1 k k' b' düJ .. oiniz?. tikte, fotoğraf banyo odasına girdi. ır aç a ı a 0 at:nıştr 1• ır- temiyordu. Gözlerim, gün . : .. r1ı1'1 
Nihayet münakaşa büyüdü. tı polise d b. 1 k h 1 o --~1' ıs .. · 7 · 

"Küçü'lc anne,, şapkalı güzel kız, ev· Genrlerle beraber gelen ahali dağıt. en ıre orta 1 ten a aştı. zaman ar. nundaki vücutları sall~ de' 
aksetti .. Seyircileriyle, davacısiyle bü- ::ıı k d 1 d b' · 1 ğ b ld <TAii 

vel1 hafike kızardı, sonra kendisinden a aı ar an m an atma a at 1 : nan, k'"yalan durmadan ok~rr :::ıı tün bu kalabalık polis karak:ıclunu boy- mamııtr. Kapının önünde, gençlerin çı- Ad d h bö" 1 d. H k k .. 0 rica edilen müsaadeyi veıidi. - a a ayat Y e ır. er es, a nizin duraun sularına takxlıY ' 
ladr. "Küçük anne,, şapkalı güzel, fır- kışını bekliyordu. • . · e 

"Leyka,, lı gen,., makinesini ayar pmlan vapurla gelen aile babalarını • • • ... jıt' f 
.::ıı sattan istifade ederek, bir kolayını bu- Dı§arıya ilk çıkanlar, sempatik yüz- · ı 1 .1 k 1 d 1ı: 1 · 1 giı• Jidl 

etti ve sürgüsünü •ıkırdattı. tıııte tam ıs.ce Cl;.ıe arıı a ı tan &ı:nra ev erıne 1-te. bir aı..•- Adaya bÖY' e ~i~ · 
::ıı ::ıı lup sıvışmak üzere kapıya yollandı. lü sarııın gençler oldu. · k kl · v d ::ıı ·":ı-u-• g•., ..A 

bu sırada, "Küçük anne,, •apkalı gu". ııdere yeme enni yerler. e on an bir gecemi de oralda bÖyle _, ... ~-
:r Nöbetçi milisiyoncr, her iki tarafı da G · r· k d 1 1 ~ P."l 

:ıelin ar~ada§ı - ve yahut kocuı - olan bô ü uıere ' acele n. rm ar a yola doğ. sonra tekı:.ar gezmeğe çıkarlar. lstan•1a muhakkak ki g~ ... ~ 
dinlc!dikl:en sonra, yle man\lSız ve in· ru yürüdüler. ~ s1 11 ciııra tiryakisi genç ilerledi. Spc:rcu· clr çekirdeği doldurmayan bir hiç yü. Gündüzleri Mannaranın mavi sula • larla dönecektim. Yalnız, erte d•ttaf. 

l&Illl yanına gelince: zünden ortalığı ne diye telaşa verdik _ Bunların ardından cigara tiryakisi rında yıkananlar, güneşte çıplak vücut- bir kilo ekmek almak için ar1'• ~ 
- Bu sizin yaptığınız dilpedüz e. lerine hayret ettiğini söyledi. tenç çıktr. Yüzü <laha sarı idi Gözleri larını bir parça daha karartmak için Yörlikali plljırun kapısı. ~1:'iS !': 

depsizliktir, külhanbcyliktir, ldedi. Ar- Cigara tiryakisi genç, milisiyonerde bir kor gibi yanıyordu. yananlar, öğleden sonra de en aıcak tahtadan bir dükkana. gırdir~ erle! 
tık güpegündüz kadınlara sarkıntılık daha baıka şüpheler uyanl:lırmak dü- Onu görür görmez ahaliden bir kıs- saatleri evlerinin bahçelerinde teker - man, herkesin neden bu guıe1 !.«ı. JJll 
etmeğe baıladrnız ı. güncesiyle: mı: lemeler yaparak geçirirler. Bu dinleniı nlaDA~ 'pil' 

Omuzunda fotog-raf mak'ınesı' olan eaatlerinden sonra, 5 - 5.30 da ikinci den istifa!de edemediğini a e~C - Fakat biliyor musunuz, dedi, bu - Nasıl?. diye sordu. Kendi parça- k b' k'l etcsı' ~ 
aenç büyük bir ao~uk kanlılıkla: delikanlılar Moskovar nehrinin kıyıl" nı aldın mı?. bir plAj saf ası baılar. Bu, saat yeldi bara anm uhibi ır 1 0 

•Te itİ 
• ., - den tam 14 kuruı istedi. v 

- Niçin bu kadar kr.ıkançlık gös- rımn da resmini çektiler.. Kıskanç delikanlı çatık bir yüzle: buçuğa 'kadar sürer. Ondan sonra -da n kartı da: -ail~ 
tttiyoraunuz?. dedi. Arkadaşımla ben, Milisiyoner omuzların silkerek: - Film tertemizdi, dedi. hergeleler iskele civarında piyasalara gidilir. rtl1 ~ Hft 

bir amatör olarak, ıehrin güzel bir man· - Bundan ne çıkar?. dedi. mahsus ta reıim çekiyorlarmıı gibi ya. Adanın asıl tatlı ve zevkli hayatı'° - Ne yapalım bayla~,~~ f P' · 

nrasını çekmek istedik. - Fakat onlar bana bu filmi verme- parak aürgüyü pkırdatmıJlar .. Be&bclli geceleridir. Yatlı kadın ve erkekler a.. adadır .. bteneniz ııdıntl• d•' l' 
- Fakat siz ıehir manzarasını değil, ğe mecburdurlar! .. ki, itlerin maksadı kMiınla tanıtmak- rabalarla tur yaparlar ve yahut ta is- ediniz. Sizin gibi ti~diye 1'~ bir~ 

ktım resmini çektiniz 1.. Mil.isiyoner öfkelenmeğe başladı: mıı ! .. Boıu OO,una be! ruble. •uladrk !. kele kenarlarındaki gazinolarda otura- itiraz eden oldu ama, sonun e'P"" 
- Canlı bir insanla süslenmcldikçe - Vatanlda~lar, dedi, aize burada Rusçadan çeviren: nk eğleniler. Gençler ise çift, çift çam-· çıkmadt. Hepsi gecene burad.ırt 

hiç bir manzaranın kıymeti yoktur. Biz muaşeret adabı öğretmeğe ne vaktim, Feı-ah FERRUH tara yayılırlar. Mehtaplı gecelerde, 14 kuruıa alıyorlar! • dedi· Gf:r' 
rüzel bir manzaranın resmini alırken, ne de hakkım var 1.. Fakat görliycrnm çamlarda boı ağaç altı bulunmaz. Sahahattin A 

1 
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rını söylediler. Bir de F0'uı;ctttı"r 
tar. Yüksek bir daire vücuda rıf' ~ 
kat kat oturulacak ~uratarr b~ s"~ 
trlar. Dairenin ortası bo§. ıt>ır ifl 9' .ili' 
tıktı. Mösyö Alfabe 'bu daır~n 1'Cl ~~· 
stadyomu olduğunu ve ~enıııt af' 1" 
danda öküzle aramızdakı ka\fl ~ 

-33-
ı Yüz sayfadan fazlaamı okuduğum 

halde mister Ursus hila görünürde yok
tu. Bu herif in filmde ehemmiyetli bir 
ye~ olup olmadığından §Üphelenmeğe 
başladım. 

lçime kurd girmişti. Mister Coul -
doc'Jc uyfalan çevirerek Ursusun ktz -
ıın öküzün 'boynmlanndan Ligiayı 

kurtardığı bahsini o'kudu. 
V.ık'a Neronun gözleri önünde geçi· 

yordu. Romanın güzel kızı rolünü de 
Mis Bleviua oynayacaktı. Masal ~ni 
heyecanlandırdı. öküzü şimdiden ge 
bermit addetmesini söyledim. 

Mister Vouldoc:k, masaldaki Petro
nius ve baJaktör Fraynenin güzel ~ı

mı sevgilisi Viıeinus, benim de takt
mm ökUz ıgüre§Ciisi ~ can 'kurtarıcısı 

Uraaaa olacağımı ıM>yledi, 
Mister Couldock öteki herifin, 'kmn 

sevgilisi olmatma rağmen bütün yü 
kün benim sırtıma yüklendiğini söyle· 
dl. 

- Bizim hepimizin oynayacağı rol 
ne kadar ehemmiyetli olursa olsun fil-

min asıl ağırlık merkezi sendedir. Bu
nun hilafını 'kimse iddia edemez. Sen 
de böyle bir iddiaya kat'iyyen izin ver· 
memeUsin. Sana ne kadar para vermepk: 
te olduklarını bilmiyorum. Fakat hazır 
fırsat ele geçmiş iken koparabildiğin 

kadar almağı ihmal etme .. Yaptığın işin 
değeri fazladır doğrusu. 

- Muvaffak olursam zannederim ki 
benim için bir milyon var. 

- Hiç §Üphesiz .. Bu rol bir adamın 
sinemada ele geçirebileceği en büyük 
fırsattır! 

işte görüyorsunuz yal Her taraftan 
ayranım 'kabartılmıştr. Kendim tam 
istimli, kalbim heyecan içinde bekle
yip dunıyordum. 

Ben daima her §eyi peşinden hesapla
mağa alışık 'bir adam oldtığum için ka· 
fama güzel 'bir fikir geldi. İdare müdü
rüne giderek, daha iyi otlamaları ve da
ha yabani ~ir hal alın.alan için, kendi· 
since bir mahzur olmadığr ta'kdirde ö
küzleri 'baıka bir otlağa götüreceğimi, 

çünkü etrafta bu kadar inun 'bulunun-

ca hayvanların mi9kinleteceğini söyle • 
dim. İçlerinden iyi olaruru seçebilmek 
için dört öküz daha almıttık. 

öküzleri gözönünden uzaklaıtmnak
taki maksadım; kendi heaabrma bir kaç 
prcıva yaparak en huysuzunun hangisi 
olduğunu anlamaktı. Hiç §Üphesiz huy 
auz olanı oyun için seçilecekti. Benim 
le provayı yapacalc olan öküz de uh· 
neye çıkmak 9erefini kazanacak olanıy
dı. 

Mister (Alfabe Makkoley) öküzün 
boynuzlan arasına bir manken bağla -
nacağını söylemiı olduğundan, hemen 
öteden 'beriden bir kaç iskemle parçası 
toplayarak, içlerini samanla doldurup 
bir manken haline soktum. Erte11i günil 
§afakla beraber koca siyah öküzü adam 
akıllı bağlıyarak boynuzlan arasına 

mankeni yerleştirdim. Şaıkın bir halde 
ayağa kalktı,boynuna sarılı olan man 
keni atmak için bir iki defa silkindikten 
sonra ,otlamağa koyuldu. Anlaııldığr 
na göre rahatsız .olmak niyetinde de 
ğildi. 

Ertesi sabah kırmızı 'beyaz benekli 
öküzü tecrübe ettim. Boynunda sanlı 
manken için yaptığı rezalet, doğrusu 

pek a§kındı. Bana kalsaydt bu edepsiz
liği için koca öküzü dO'Sdoğru belediy~ 
mezbahasına gönderirdim. 

Fırsat gözledim ve koca oğlanın boy
nuzlarına yapıJtrm. Bir müddet dalaı· 
tık ve muztar kaldığnn takdirde bu
nunla boy ölçüıebileceğime 'karar ver -
dim. Ancak !boynuzlan aahvennek me
selesi pek kclay olmadı. ikinci prova • 

da yanımda yardımcı bulundurmağı ak
lıma koydum. 

Erteıi gün (Colorada Cotton) u be
raberimde götürdüm bu adam dünyanın 
herhangi bir memleketindeki öküzlere 
kemend atanların en marifetlisiydi. Kız 
gın öküz provasında Cottonun rolü, ih
tiyacım olduğu zaman hemen müdahale 
ile öküzil kemendlemek ve benim avı~
manu temin etmekti. 

Beyaz ökilz ümit ettiğimiz roliinlin 
yarısını bile yapmadı. Fakat lnrmızt ö
küz tam minasiyle huysurun birisiydi.. 
Mankenle kendisi bir türlil geçinemi • 
yordu. Sinema ile ve yahut sinemaya 
mensup olanlarla hiç allkası olmadığı 
gi'bi ''Neron,, veyahut "Sezar,, ın is
.mini hiç ititmemit ve hatta onları tanı· 
mak bile istemiyordu. Mister A. B. 
Chatsvoth Maculeyden nefret edece
ğine katiyen emindim. Ben bu koca ö
küz için, öküzler diyarının terbiyeci ba
ıısı olacaktım. 

Dedim ki: 
- Cotton, güreı için bu Oklahoma 

mahlUklarınm han'gisini seçersin?. 
Beyazı acçerelc, siyahla benekliyi bir 

tarafa bırakacağını itirafla: 
- Siyah öküzler, dedi, hain ve dü· 

zenbaz olduklarını i~t etmiştir. Hele 
şu önümüzde duran karaoğlan kötü iı
ler yapmak için her halde bir çok hile 
ve hurda mulacaktır. 

Bu esnada Şikagodan bir çok dUl -
ger gelerek iıe başladı. Önlerinde tuhaf 
tuhaf 11Utunları olan bir takım evler 
yaptılar. Bunlınn Romalı evi oldulda-

cağımızı ıöyledi. "'rl'dıl' f 
Sahnenin filme alınacag urı~ 

gün evvel arkadapm Mi'ke C ~· 
terek: e çe ~: 

- Tom, dedi. Bu fUıni ~ec dC,U ·..,a 
terine müsaade etmiyecek~ e" )O' 

Bilirsin ya, gece batlanan ıf• ~ 
talihsizliğe sebep olur ı. 11uı~ı 

Dünyada doğru kehanette) tı• -,.;ı· 
'bir insan varsa o da (M•~·,tel' '_,,fi 
bunu bilmiyorduk. Etrafa 'aıı ~· 
be ile birlikte bir göz: attı~e _. ol' 
vaziyeti kendisine :ınlattik· . ı~ıJI: 
lığına dair beslediğimiz: fik;!:, ~ 
duğunu ve her ıeyin pr°' ~1' 
yapılacağını aöyledi. rr:,ıt" 

llk patırdı, günde 3 do1~~i,e 4 ., .. 
ile tutulan, ıığırtmaçlarırı e ııı'"' f,ıı 
sinde Roma vatandaılan JCl~rl _ ~ı 
dirilmelerinden koptu .. ~ ef'I"' 
gece entarisi gibi bol 'bir ,eılı~ 
verilmi§ti. 1ıtıi ~ 

Çocukların hiç birisi . b~ e~ , 
ne tarafının ön ve hang~ cılı •1;,r4~ i olduğunu bir türlü keııtır~~ ~,ti"' 
zim oğlanlar bu bol entarıl ,.,.-~ 
biselerinin Uııtiine giyerek ;.rı, 7 
sığırtmaç çizme ve mahrnu:d&JP ; 
rında Amerikan ıapkalatı ~ 

elbise dairesinden çıktılar. 



iz mir fuarı 
b~r, 21 - Baıvckil Celal Bayar 
rı·.. :i&&t 10,30 da hususi trenle Ma-• .. yı .• 
~&ldıltt &ıtmııtir. Orada bir ıaat kadar 
tdec le an &onra Bandırmaya hareket 
ıtıiid: Akhisar ve Bahkesirde birer 
dıl'l?ı et duraca'ktır. Celal Bayar Ban
barc:dan saat 22,30 da yatla lstanbula 

C: et edecektir 

llılr c~~l Bayar dü
0

n öğleden evvel tz_ 
llayic·:carct Odasında ihracatçılar, sa 
ttkltcı er .ve İstanbul tacirlerinden mü
ttllıı' ~ hır heyetin toplantısına riyaset 

§tır. 

de l'g~·~~ıda iktısadi mevzular UzeriQ
lu y 

1 
U§ulmüştür. Başvekil tüccarlara 

··~ d~ beyanatta bulunmuştur: 
~ricada Sızleri, 1ktısat Vekili ve diğer 
lcktti §!arımızla, ziyaret ederek mem
ııu§l?ı n Umumi ticaret vaziyetini ko -

"li:Yı bir vazife bildik. 
•ıtıda U~iiı:netin harici ticaret politika
bad.is 1bır ıdeğişi klik yoktur. tktısadi 
• e eri r- k k • • 
''tihsaı :ı:~ ya ın ta1up edıyoruz. 
~İıılıe . vazıyetimizi biliyorsunuz. Hü-
~n ~kip ettiği harici ticaret poli
hcık· : bızzat tecrübe etmiş olarak, · 

1 bııd .. n en ıyı tanıyorsunuz. 

tlolitl\.~-sene devlet harici ticaret 
ı..ıoL~da lehte denilebilecek 

''ltllr 
daha \'ardır. Her sene daha iyiye, 
teJhlı~ela doğru gitmek: Cümhuriyet 
l'll'e in gayesi zaten budur. Dalına i-

• dııı--
··1ııxı.-..ua iyiye. 

l'ltllıd il' Zllıntakası Egenin iktısadi ha. 
lh.t\ca a. en bilyUk varlıklardan biridir. 
l'ttİ§ın t maddelerinin birçoğu burada 
dit. ekte ve buradan ihraç edilmekte. , 

"'roplan 
llıl'acat Urnııdan maksat sizlerin ve 
%ııeııı, işleri hakkındaki dileklerinizi 
btrıerı ek, öğrenmek ve lhmıgelen ted· 
'<!ııe 01alınaktır. Bu seneyi refahlı bir 
l'arı·ı~ arak hazırlamak emeli ile neler 
llt, bı alıdır? Fikirlerinizi madde tasrihi 

''il t'tl' birer anlatmanm rica ederim. 
ııı llr8.da " llt değ· gorUştUğUmUz mevzu akade. 
~er. d ildir. Arzulannızm, kabili icra i. 
'ıııtı. erhaı yapılacağına emin olabilir

~ "il 
~Jnfıl~~'tı~ Uzerinde sizinle görüşmekten 
ll~\~! zevk duyuyorum. CüiıkU he. 
''lf anıyorum 

~L tr de .. ı ti . ti '"lerin bilyü.k' <ıe~ • e e caret ~ e 
diğ~lı Yet Veriyoruz. Ehemmiyet ver. 
ille~ rnaddelerden biri de Cenubi A· 

~lllıb~etinl bize açmaktır. 
'le1c Aınerlkanm bize açılmasını 
hfr ~ ekonomik bayatı fçln yeni 
1 llııııd olarak anyonız.,, 
arı '6ı an 80nra tUccarlarımızdan bazı. 
~tıı bıı a.Iınışlar, Amerikan tUccarları. 

b t ÇeJct:ene Ege mmtakasından mahsu· 
lrihırıe tin~ alacaltlarmı blllrlımetln ted. 
\>e di& tile aldıkıarmı UzUm incir pamuk 
d'titt ' '. 1~ sa rnahsullerlmlzln klmilen satıl. 
l'aııılrtnıYleınişler, bUkfımete olan §llk· 
'l'op~ tekrar etmfelerdir. 

ıal'teaı lıda bulunan tktmat Vekili pa. S t tUnu Uztım ihracatçıları ile ya· 

' ' ~lllantıda bilhassa ihracat mal. 
~t'Ceau andartıaştmlmMı Uzerinde gö-l" -.r. 

llıtrın 
~ ~~ttılar 8~ı ' ış meras'mi 
d rtfta h ' caddeler hıncahınç.. Her 

t tıı inaaarek"t var. Sokakları akıp gL 
tc n s ı· 

1 tiler e ı kaplamış .. Vapurlar, 
~t ' Otob·· 1 
d ' her tU .~s er, otomobiller, araba· 
d~llhcrj rlu nakil vasıtaları, günler -
~ fı.ıa. rncınleketin dört bucağın -
·~r· ta z' 
80 

1Sten ıyarctçi taşıyor. izmire 
b. gclenıe · . . 1ni buld rın sayısı, §ımdıden 

~Sergide u. 
~ ile son hazırlıklar da öğleye 
~i~ ;::aı edilıni§, bütiın pavyonlar 
Ctı>ı' Unmuıı. z· ' l 'b' di " ;re mal k ır·· ıyaretçı er gı ı, 
0tıııa 0 Yanfnr da saatin on ye-
ıt gel rr. es· · · )';ı etıı..leke . · ını beklıyorlar .. 

t:ı Man sa tın en uzak köş:lerinde 
b 11httlif nat eserleri, türlü mansuller 

t~ Yıl bir P~vyonlarda yer almış; 
'r 11l'ıc:y~n ~ılyonu aşacağında şüphe 
~ ~t.dilrrı· z.yaretçılerin nazarllrına 
tli~· 11.. Dek 

ti ı>t, bu . 0raıyonunun fevkala. 
ııu ışc v · ı 
,.. e Cl:fu- erı en ehemmiyetin ye-
"'t liUnu 

}'ıı Sen •encıc· meydana koyuyor. 
~~d 'crgiyj b 1 fuara gelenler, bu 
~ a.r iti, daharnbaşka bulacaklar. O 

ıı rtı a bü .. k 
•r~ Uhtcıe yu antreden girer -
~c 1'1da "c ~.Pavyonlar. yeşillikler 

lldiı ;ı §1 tlı "'l il' erini h e6 ence vasıtaları 
... ı.ı._tı - ayrete düşürecek. 
~lf tglener k . 
ta tıtt tö c • tetkık ederek her 

116 rerck ' 
~~ tt gUnı . . gezmek için Uç, hat. 

M. ttltı., eı tnın ktl fi gelmiycceğin:: 
"ll .. 

Ctden 1 orıra :u 0 tr .. 
" uı. n o meydanına 

elli bin kişi toplanmış, başvekili ve 
vereceği nutku bekliyor; fuarı görmek 
ıçın sabırsızlanıyorlar. 17,20 de, ba§ 
vekil C e 1a1 Baya r, beraberinde 
Iktısat Vekili Ş a k i r Kesebir, Ad
liye Vekili Ş ü k r ü Saracoğlu, İz

mir Valisi Fazlı G ü J e ç, Bele -
diye ve Fuar Komitesi reisi Behçet Uz 
oUuğu halde geliyor, davetliler ara -
sında yerini alıyor. Montrö meydanın 
da bir hareket oluyor, koca meydan 
adeta sallanıycr. Ortalığı alkış salda
sı inletiyor. 

17,30 .. 
İstiklal martı çalıruyor. Fuann açı. 

lış töreni bu suretle başvekilin riya -
setinde başlamış oluyor. 

Belediye ve fuar komitesi reisi Dr. 
Behçet Uz kürsüye gelerek başvekili, 
vekilleri, davetlileri, halkı selamlıyor. 
İT.mir fuarının kuruluşunun bir tarih
sesini yapıyor; iştirak eden dost dev
letlere teşekkür ediyor, giriş yerinde 
dalgalanan milletlerin bayrakları 

arasına gelecek yıllarda yenileri de 
katılacağı ümidini izhar eyliyor. 

Bütün bu eserlerin büyük Şeften 
alman ilhamlarla meydana getirildiğini 
söyliyerek nutkunu bitiriyor. 

Bay Behçet Uzdan sonra, Başvekil 
C e 1 a 1 Bayar ,beklenen söylevini 
veriyor, kapıdaki kurdelayı: 

- Uğurlu olsun 1 temennisile kese
rek 8 inci ''İzmir Enternasyonal Fua -
rını,, açıyor. 

Belediye Reisinin sözleri 
Belediye reisi Behçet Uz, nutkun. 

da ezcümle serginin Başvekil tarafın-
dan açılmasından hmirin duyduğu 

şeref ve sevinci tebarüz ettirdikten 
sonra teşekkürlerini bildirmiş, tzaıi -
rin kalkınmasına yardım eden tktıaat 
Vekiline ve diğer hükumet müessese. 
terine, bankalara da teıekkür borcunu 
işaret ederek İzmirlilerin BUyUk Şef 
Atatürke olan şükran ve tazimlerini 
şu sözlerle anlatmıttır: 
"- Atatürkün aziz varlığı etrafında 

parçalanmaz bir kaya gibi mütesanit 
olmaktan, onun gösterdiği yoldan yü. 
rUmekten zevk duyan Türk milleti L 
çin erişilmiyecek yükseklik yoktur. 
Nasıl ki tarih hiç bir millete Atatürk 
gibi klırtancı ve yaratıcı bir şef nasip 
etmemişse, hiçbir milletin şefine de 
Türk milletinin Atatürke beslediği ha. 
kiki ve coşkun sCTgiyi nasip etme. 
miştir. 

Belediye reisi sözlerini bitirerek Baş 
vekile hitaben demiştir ki: 

"İzmir bu sevinçli günlerinde en 
büyük bayramlarımızdan biri olan tö
rene başkanlık lCıtfunu bizden esirge. 
mediğiniz için size hararetli teşekkür
lerimi tekrarlarken aziz ve sevgili Şe. 
fimiz Atatürke İzmirlilerin ebedi bağ. 
lılığını ve tazimatını iblağ buyurma • 
nızı rica eder . ., 

Rttşvek•lin nutku 
Baş,·ck!ltmfz nutkuna şöyle başla. 

rnıştır: 

Sayın vatandaşlarım; 

Belediye reisimizin nutkunu ben 
de sizin gibi dikkatle dinledim. 1z
mirde her sene medent bir varlık vü
cuda getirip takdim eden yüksek he
yetin eseri üzerinde tevazu ile dur
duğunu gördüm. 

Arkadaşlar; 

İzmir enternasyonal fuarı yalnız 
lzmlre alt bir eser olmaktan çok u
zaktır. lzmir enternasyonal Fuvarı hl 
zc vatanşümul iktısadiyatınuzm her 
glln biraz daha il&rlemıakte olduğu. 
nun eserlerini ~östermektedlr. 

Bu fuar ayni zamanda vatanın dı
şına çıkarak dostlarımızın ekonomik 
ve kUlttirel eserlerini buraya getir
melerini ve bizlere göstermelerini 
temin etmektedir. Bu itibarla ese. 
ri kurun, büyüten heyete ve bu he
yetle beraber gUzldo mesaisini bize 
ibzal eden VaH Fazlt GUleç'e mu
habbet ve teşekkUrlerlml huzuru
nuzda izhar etmek isterim. 

Kıymetli dostlarımızın meşheri • 
mizdc gös te rdikleri yülcsek eserlere 
bUyUk memnuniyetle ve zevkle tema.

1 şa erfecek ve hunları dostlarının b!- . 
r er nişanesi olarak çok samımı his- ı 
lerfo alkışlayacağız. Kıymetli bl!-

1 
lediye reisimizin dostlarımız ,.e i 
misafirlerimiz haklonda söylediği 1 

b~tun takcllr k~llmelerlne ben de kc-ı 
mali samimiyetle iştirak ederim. 

HABER - Akeam postası 

açıldı 
Sergiye eserler gönderen dostları

mıza ben de hUkfımet namına teşek
kUrleriml ifade ederim. 

Asıl ehemmiyeti de her sene tekA
mUl safhasına alt bizim karşımıza 

yeni bir varlıkla çıkmasıdır. Eser, 
güzeldir. Fakat içinde teşhir oluna
cak mahsul bulunmazsa meşher kıy
metsiz kalır. 

Vatan!daşlar, Kemalist rejimin 
mtııt ekonomi sahasında mUhlm bir 
şubesi olan sanayllmiz ne dereceye 
kadar ilerlemiştir. Miktar ve kali
te itibariyle mlllt istihsaıa.tımızın de
ğeri nedir? Bunu her sene zevkle 
görUyor ve anlayoruz ki her sene ls
tlhsaltıtımız artmakta ve rasyonel 
bir şekilde kalitesi yükselmekte ve 
maliyeti normaHza olmaktadır. 

Bir ihtisas şubemizin şefi bana 
bir rakam verdi. Bu rakam şudur: 

Memleketimizde teşviki sanayi 
kanunundan istifade eden sanayi 
müesseselerimiz istihsalAtına ait bir 
rakam ... Bunun içinde el sanayii e
serleri yoktur. Bütün Türltiyede 1927 
senesinde sanayi şubelerinde 32 mil
yon liralık istihsa!At olmuştur. 1931 
senesinde 1,05 milyona çıktığı gör. 
dtiğUmUz bu rakamın 1936 senesin.. 
de 237 milyona baliğ olduğunu mu. 
şabede ediyoruz. 193 7 senesinin he
sapları henüz bitmemiştir, üzerinde 
uğraşılıyor. Fakat bunun da tah
minen 255 milyona vasıl olacağı ifa
de edilmektedir. Memleketin işti

ra kabtııyetl hakkında başka bir ra
kam daha vereceğiz. Bu suretle bir 
mukayese yapmak lmklnını bulacak 
sınız. 

1932 de TUrklyeye 86 milyonluk 
ıthalAt olmuştur. 1937 de bu rakam 
114 milyona yükselmiştir. Bunun 
bence ifade ettiği mana: Memleket
te lstihsala.t yUksellyor. Hariçten eş
ya ithalltı çoğalıyor. 

Fakat Türkiyede satılmamış, stok 
kalmış mal bulunduğundan şiklyet 
de yoktur. Şu halde istihsal ediyo
ruz, satın alıyoruz ve kullanıyoruz. 
Bu, milletin ekonomi sahasında kal
kınma~ınrn en bariz delilidir. Çiln
kU iştira kablllyeti kül hallnde yUk
selmlştir. 

Bu hareket bize sadece iktısadt 

sahadaki yükseliş endeksini göster
miş olmakla kalmayor, ayni zaman
da iktisadı sahada, sanayi şubelerin
de aşacağımız daha çok adımlar ol
duğunu gösteriyor. Yapacak daha 
çok işlerimiz olduğunu size söylemek 

isterim. Bu çok işler meyanında sa
nayideki terakki hamlesini ayni hız
la yUrütmek vardır. Hükfımetlmlz 

bu hususta çok mühim tedbirler aı.. 
mıştır. Bunu yakında bUyilk mllle
timlze bildirmek imkA.nını bulaca
ğız ''e o zaman göreceksiniz ki mlllt 

ekonominin feylıdar olması için IA.
zımgelen bütün tedbirler alınmıştır. 
Bu Yeslle ne bir haklkatı tebarüz et

tirmek isterim. llk sanayi hamlesi
ni yapmak istediğimiz sıralarda ba
zı kimselerde bulutlu fikirler belir
mişti. Acaba diyorlardı, sanayi ha
reketine hız vermekle millt ekono

mimiz, ziraatlmiz ve ticaretimiz bun
dan mUteesslr olur mu? BugUB sa
nayi plA.nımız reallze olmağa. yüz 
tuttuğu sırada göriiyoruz ki ziraatı
miz daha mütekAmil, daha modern 
usullerle fstlheaıatta bulunmak lil
zumunu duyuyor. 

Dalma tekrar ettiğim gibi bizim 
memleketimizde ziraatimiz ve sana
yll ayrı ayrı miltalea etmek mahza 
hatadır. Bunlar ekonominin bir kül 
halinde ele almnıası lAzımgelen tek 
manzumesidir. Ancak sanayi bütün 
ileri tekniğini rantablliteslyle mem
lekette kurduğumuz zaman muradı
mız ve Ucnretlmlz tamamlyle teka.. 
mtil etmiş bulunacaktır. !kinc i beş 
senelik sanayi programını bugünler. 
de yUksek milletin huzuruna arzet
mekle payansız bir zevk duyacağız. 

Sanayi kuvvettir. Milli ekonomi 
hayattır. Türk mill eti he r şeye ve 
her şeyine rağmen yaşayacaktır ve 
şerefle payidar olacaktır. 

Vatandaşlarım; 

Mahs ul s enemizin nihayetinde ve. 
yahut mchdclııde bulunuyoruz. Yani 
ö!U mevsim kapanmı1;1, lktısadt faa. 
Iiyet başlamak üzere bulunmuştur. 

11 

Türkiye - Fransa 
iş birliği 

_.. Ba~taıutı ı ıncıd• f Şarktan ve §İmalden kesilen bu man-
Mil~ttan evvel 64 senesinde Roma da arazisi nihayet parçalandı. Beyrut 

cumhuriyeti namına Pompeo Suriyeyi Bilyillc Lübnanın merkezi oldu; Alevilere 
fethettiği zaman, bedevt reisleri lle birer muhtar bir mıntaka tesisine hak verildi; 
anla~a yapmakta acele etti. Bu anla,. diğer kısnnlar da Halep ve Sam hüku. 
malarla onlara, icabında Suriye hudutla. metleri arasında taksim edildi. Fransa. 
nnı müdafaayı taahhüt ediyordu. Sonra, mandası altındaki yerlerin birer birer bu 
yeni eyaletin reislerine hitaben aşalı yu şekilde elinden kaçmakta olduğunu gör· 
kan şu sözleri söyledi: dil. 

"Bundan böyle vatanınız em.niyet al· Makalede bundan sonra, Fransanın 
tındadır. Siz, ticaret zihniyetine sahip Suriye _ ve Lübnana istik.ifil vermesi 
kimselersiniz. Binaenaleyh, bütün dile- üıerine Tilrkiyenin de, 1921 Londra mu 
katinizi ticaret sahasına venneniz lAmn- ahedesi ahk!nuna dayanarak, Iskende
dır. Siyasetten anlamazsınız. O halde run sancaltnm muhtariyetini istediği işa
siyasetle uğraşmayın! Siyasetle sizin he- ret olunuyor ve Hatay meselesinin, halli 
sabmıza Roma uğraşacaktır. Roma size ne kadar geçen safhaları anlatılıyor. Bu 
sulh getirecek ve bununla sizi zengin e. sırada Almanyanın Hamburg • Bağdat 
decektir. Bundan fazlasını da istemezsi- yolunu kurmak üzere Türkiye ile anlaş· 
niz . ., mak istediği, bunun üzerine lngilterenin 

Bundan sonra yedi asır Suriye görül- Türkiye jle mali bir anlaşma yaptığı ha
memiş bir Saadete mazhar oldu, fakat tırlatıhyor. Bundan sonra Hatay hak. 
bu saadet daha fazla sürmedi. Milattan kında 3 temmuz 938 de imzalanan Türk· 
evvel 64 senesinden Mil~ttan sonra 638 Fransız anlaşmasına geçilerek dcmyor 
senesine (yani Arap istil~ma) kadar s~ ki: 
riye tabi atin istediği gibi bir vaziyet i- Anlaşmada istikbal için endişeyi mucip 
çinde bulundu: Burası, büyük bir kori. ahkam var. Mesela, 3 üncü maddeye gö. 
dordur ve bu koridordan Asyanm istih- re, sancak arazisini tehdit eden herhangi 
salatı Avrupaya, Avrupanrn mamulatı da bir hadise karşısında, Akdeni.zfo şarkın· 
Fırat ve Hint havzalarına geçer. da sulhu muhafaza için Fransa ile Tür-

Suriye 'Romalılar 'gibi 'h<ZTeket etmesini kiye işblirli~i edeceklerdir. ~(Hatay arazi· 
bilen bir hükameti ne zaman ÖHlacak? sini tehdit .eden herhangi tır hadise kar-

Umumi harblin :;onunda malQm olduğu şısmda Türkiye ve Fransanm askeri iş. 
üzere ~ransa Suriye üzerinde manda birliği edip ~rld Akdenizde sulhu muha· 
hakkı aldı. Acaba o da Suriye &ölü aha· fazaya çalışmaları neden ve kimin için 
lisine büyük Roma kumandanı gibi: endişeyi muciptir anlayamadık. Olsa ol. 

"Siz hiç siya9etle uğraşmıyacaksıruz, sa bu endi~ Hatayı tehdit edecek devlet 
işiniz gücünüz yalnız ticaret olacak,, de. için varit olabilir. Hataya taamı.ı niye

di mi? tinde olmıyanlann böyle bir endi~}~ 
Hadiseler bunun aksini gösteri'yor.Man düşmeleri için sebeb yok.)J Muahedeye 

da idaresinin tesiSinden bugüne kadar merbut diğer bir vesikaya göre de, Tür
Suriye ticaretin ilk prtı olan süktıneti kiye, lskendıerun için ,Milletler oemiyeti 
tammış değildir. Fransızların hesabına konseyi tarafından kabul edilen ,anayasa 
şunu kabul edebiliriz: Onların manda i. ya tevfikan, sancak meselesini kendisi 
daresi altına verilen Suriye, Coğrafya ve için bir arazıi meselesi saymamaktadır. 
ticaret yolları bakrmrndan e~ Suriye Türkiye, galebe kazandıktan sonra, 
değildi. Belki bilm.iyerek, belki mahsus fazla bir zafer kazanmış görünmek iste. 
Musul lngiltereye bırakılmıştı. ' (Kleman miyor. Fakat Suriyeliler Fransanm, ev· 
so Musuldan hi,ç bahsetmemi§ti). Bu su· velce yaptığı taahhütleri feda ·etmesine 
retle, lrarı yük~k .,Y.ayl~ Akdenize nediyeceklerdir? Herkes ıçin aşiJCArdır ki. 
bağlayan Suriye limanları, asırlardanbe- Fransa Suriyeyi terke lngiltere tarafın. 
ri kendilerine refah temin eden yollardan dan teşvik edilmiştir. Çünkü İngiltere 
mahrum kalmı~ardır. İngilizlerin, Mu. Türkiyeyi şarkt Akdenizde kendi mahre. 
sul ve Bağdat sayesinde cenuptaki yolu ki içine almak arzusundadır. Gene her
kendi menfaatlerine işleterek şimaldeki kes .için ,aşiklrdır ki, asıl mesele Türle • 
yolu kurtaracakları aşik!rdı. Fransız dostluğu değil, Türk • lngiliz 

Böyle bir anda bu senenin bUtUn 
memlekete şamll ekonomisini nasıl 
mutalea ettiğimi söylemek isterim. 
Siz de bunu benden istersiniz zanne
derim. 

Cumhuriyet bük\l.metlnin harici 
ticaret politikasının esaslarını blll. 
yorsunuz. Bu siyasetten bu sene de 
inhiraf etmlyeceğlz. Memleketin u
mumt istlhealltı üzerinde mütehas
sıs büroların bana verdiği rakamlar 
tam manaslyle mUsbettlr. Karade
nlzde kuraklıktan müteessir olan 
fındık ve diğer bir iki yaz mahsuıu
mUz istisna edilirse bu senenin mah-
sul noktasından geçen seneye naza
ran daha. feyizll bir sene olduğunu 

kabul etmek zaruridir. 
lstihsallmizln bu sene geçen sene

ye nazaran yUzde 15 - 20 arasında 
fazla olacağını tahmin ediyoruz. 

Başvekilimiz, İzmir belediye rei
sinin, tzmirUlerin Atat.örke olan 
bağlılık ve tazimatmın iblAğı rica.. 
sına ce\·ap vererek, bunun kendisi i
çin büyük ve çok şcrefii bir vazife 
oldoğono söylemiş ve sözlerini şu şe
klide bitirmiştir: 

"Şefimiz, halkın ruhunda yaşa

maktadır. 17 mllyon Türk, kadını 

erkeği, bUyUğtl ve küçüğü ile tek bir 
kalp haline gelmiş, AtatUrkUn tize. 
rinde samimiyetle ye mnıt heyecan
la titremektedir. Bizim tein milli 
kudret ve irade kaynağı olan BUyUk 
Şahsın huzurunda hUrmetle eğilirim. 

Belediye reisimizin ifadesi dai
resinde kendilerine arzedeceğlme e
min olmamzı rlca ederim. 

Kemalist rejim, Atatürkün ilhamı 
ve iradesi dahilinde yaşayacaktır. 

Kemalist rejim bu milletin refahını 
temin edecek ve ilelebet koruyacak. 
tır. Milletin Ataturke olan sevgisi ve 
Ona olan sarsılmaz bağtılrğr bunun 
zımanıdır. 

Yaşasın bUyUk Tilrk milleti ... 
Yaşasın Büyük Şefimhı. 

dostluğudur. Fakat Fransa buna muka. 
bil ne kazandı? Belki Lord Halifaksm 
son beyanatını. 

Asırlarca evvel Filistin yüksek yaylası 
ile Suriye yollan Mrsır imparatoru ile 
Asir imparatoru arasında mücadele sa.. 
hası _olduğu gibi, bugnn de yakın şarkta 
Toroslarla Haryfa limanı arasında bir 
düello cereyan edtyor ve bu düellonun 
ne netice vereceği henüz malQm değildir. 

Umumf harbin sonunda alman tedbir
siz siyast kararlar, bütünlüğü ticaret yol. 
lan kaidesi ile tayin edilen ve binlerce 
senedenberi Avrupa ile asya arasında 
yol vazife9ni gören araziyi parçalara a· 
yırmıştır. Bu yollar bugün kıymetlerini 
kaytebniş değildir. Belki, bilakis, Musul 
petrollanrun k~fedildiği ve uzun ha\'a 
postaları ihdas olunduğu gündenberi 
iki misline çıkmı~tır. 

Gene Pompeo zamanındaki gibi, SurL 
ye çölündeki hemhudut kavimler ticaret. 
!erinde Mezopotamyadan Anadoluya ve 
Alcdenize giden kervan yollarını kulla
nıyorlar. Bunun jçin onların refahı ve 
sulhu ancak ticaretlerinin intizama alın. 
dığı anda kabildir. Bu da onların ictimai 
kalkınmaları için lazımdır. 

Fakat mandater hükQ.metin tuttuğu 
siyaset yalnız buradakileri fakirleş'tir 
mek, dahilde ihtilaflar _çıkarmak ve muh 
tariyet perdesi altında gene manda ha. 
kimiyetine devam etmek gibi görülüyor. 
Şüphesiz ki bu mücadelede müşteriler 
yerlerini hami lordlara terkedeceklcrdir. 

Giulo Vent11ri 

Bir otomobil 
yarışında koza 

Bem, 21 (A.A.) - Yann Bemde ya. 
pılacak olan büyük İsviçre otomobil mü· 
kafatı müsabakalarından .evvel yapılan 
ve Isviçreli .Yarışçılara tahsis edilen ota. 
mobil yarışı esnasında ölümle netioetc. 
nen bir kaza olmuştur. Müsabl!h:alardan 
Zurihli Hans Guebelein tribüne çarpa
rak aldığı yaraların tesirile ölmüştür. 
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saatinde 

Kaşelerini kullanınız. 

GRIPIN: Bütün ağrı, sızı ve san

cılan keser. 

CRIPI N: En ,iddetli ba~ ve dit 
ağnlannı ıüratle din· 

.dirir. 
CRIPIN: Nezle, grip ve r oma

t izmaya kar§ı çok 
müessirdir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve markaya d i kkat. 

TAKLITLERiN1lEN SA.KiNiNiZ 

JALlllllii ZLiillLEIU 
KA~RSI 

ÇllLiill . .. tiilP>EA 

Y~N i J~SLiMAT 
iLMüM~BERLERiMiZ 

-· 

TUR 
VE 

---'--"'"P A R T • 
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BA YRA KL ARINIZ I ı 
Sümer Bank Yerl i Mallar Pazar la nnd an al ı n ız f 

1 Pazarlarımız, Feshane mamulatı bayrakların yegane satı§ yeridir. ~ 
İstanbul - Ankara - İzmir - A dana & ~ 

lsirt,ııbul Beş~1ıci lora MemwrZuğmı
daıı: 

Dörtte bir hissesi Dimitri kızı Kal
yopi Mihailidisin uhdei tasarruf unda 

olup Süleyman Sabite birinci derecede 
ipotek olan ve borcun ödeııımemesi 

hasebiyle açık arttırmaya vaz'ma ka· 
rar verilen gayri menkullerin cinsi, 
mevkii, mahallesi, sokağı ve numarası 
ile takdir edilen kıymeti: 

Beyoğlunda Kamerhatun mahalle • 
sinin Simitçi ve Kalyoncukulluğu sa. 
kağmda eski 101 ve 1 ve 3 ve 5 yeni 
109 ve 1 ve 3 ve 5 kapı numaralı ha
nelerin hududu: Bir tarafı Hayriye 
menzili ve bir taraf Yuvanaki menzili 
ile dükkanı ve bir tarafı Vasil arsası 

ve tarafeyni tariki amile mahdut Hü-
seyinağa vakfından üç ev bir dükkan 

olup mesahası 115 metre murabbaı

dır. 

5 No. lu hanenin altında birbodrum 
olup zemin katta bir sarnıç '\'O bir 

oda ile bir mermer taşlık birinci kat
ta bir oda bir sofa 3, 4, 5, 6 met kaL 
lar ikinci katın ayni olup elektrik 
tesisatı vardır. 

3 No. lu hane: Altı bodrum, zemini 
mermer taşhk ve bir mutfak birinci 
katta iki oda bir sofa yük ve ldolap bir 
apteshane 2 ve 3 üncü katlar birinci
nı:ı ayni olup elektrik ve terkosu 
vardır. Dördüncü kat tahtaboştur. 

1 No. lu hanenin altında bir ça
maşırlık, 'boarum, zemin katta bir 
taşhk birinci katta bir Oda ikinci ve 

üçüncü katlarda birer oda ve üs katta 
iki oda ve bir tarasa ve iki apdesha
neyi ve elektrik ve terkos suyunu ha
vidir. 

Kalyoncu Kulluğunda 109 No. lu. 
dükkan olup zemini tahta dcşeli ve 
cephesi yaprak kepenkli ve came
kanhdır. Ve tamire muhtaçtır. Ta -
mamı yedi bin on lira kıymetli olan 
işbu gayri menkullerin 1440 hissede 

(360) his~esi açık arttırma ile 
26 _ 9 -9:!8 tarihine müsadif pazarte
si günü saat 14 ten 15 e kadar daire 
de birinci arttırması icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muhamme
nenin yüzde yetmiş be§ini bulduğu 
takdirde müşterisi üzerinde bırakıla
caktır. Aksi takdirde en çok arttıra. 
nm taahhüdü baki kalmak üzere art
tırma on beş gün müddetle temdit e
dilerek 11 - 10 - 938 tarihine müsadif 
salı gün saat 14 den 15 e kadar keza 
dairemizde yapılacak ikinci arttırma 
sında en çok arttırana ihale edilecek 
tir. Satış peşindir. Arttırmaya işti
rak etmek istiyenlerin kıymeti mu -
hamminenin yüzde yedi bu~uğu nis -
betinde pey akçesi veya milli bir ban 
kanın teminat mektubunu hamil bu 
lunmaları lazımdır. Hakları tapu si
cili ile sabit olmayan alakadaranm 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larını ve faiz ve masrafa dair iddia. 
larmı verakı müsbiteleriyle birlikte 
ilan tar ihinden itibaren yirmi gün 
zrrfmda dairemize bildirmeleri la
zımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu sicili 
ile sabit olmayanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Mü
terakim vergi, tenviriye ve tanzifiye 
ve vakıf icar esi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. Yirmi senelik evkaf ta
viz bedeli müşteriye aittir. Daha faz. 
la malumat almak istiyenlcr 27 • 8 -
938 tarihinden itibaren dairede açık 

bulundur ulacak şartnamesi ile 938-
542 No. Iu. Dosyaya müracaatları ve 
almak istiyenlerin tayin edilen gün 
ve saatlerde dairede hazır bulunma -
ları itan olunur. 

--· Eski _Şemsülmek8.tl . 
Okullar Güneşı taıebe 

1-Yuva - llk \e Orta kısımlara kız - erkek yatılı, yatısız 
'kaydına başlanmıştrr. Her gün kayıt yaıplmaktadır. ktır· 

2 - Orta kısmın ikmal sınavlarına eylülün birinde başla.na.en 
3 - Eski talebenin kayıtlarını yenilemeleri. 

Bcşikta<j : Yıld.-z, Tel: 42282. #' 

!!mi................ . 

1 !~~ *!!~~&: :~fil~~~~;~j~E~~ 
ib· 

~lcklep, Jogllizc<'yi en iyi öğreten bir müessesedir. Alruanca veya ı:ransı:~~ıiif'O 
tirarl ol:ırak mütehassıs muallimler tarafından ö~rctilir. Milli terbil'C -re ııınıcl· 
son derece E:hemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneleri nı~l>~nO tt. 
dir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni teke~ınulııır. 
min eder. Lise kısmı derslerine munzam olarnk Ticaret dersleri ı;oster ·ııfl• 

- ,.cl'ıi 
Mühendis kısmı A~eli v~ nıızıırl ~sullerle elektrik, ınakfrtC .,,.,,,, 

muhendısi l'Cl iştırlr. __,,- d:ııı 
• ıı:ıl 9 

KA YID GÜ:\'J.ımt: Kız kısmı çarşıımba, Erkek kısmı salı günlcrı 5 

12 ye kadar. 12 ,e 
t ajtu5IO!itan sonra: Kız kı5mı çarşamba ve cuma günleri saat 9 dnP 

kadar. Erkek kısmı salı ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 

7 eyHHden sonra hergün. 

Fodo m•l•mat tein mektupla wcvn "'"'' mfocnmt «1111•· d 
~~~~~~~~~~~~~--~ ·-------z i R A A T B A f'-J K A S I T. C. 

Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Tilrk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zlrat , .c ticar i her nevi bnnka muameleleri 

.. ~- - w eU 
Para biriktirenlere28,800lira ikramiye vereCııd' 

ıart ·I 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf besnP ğıd'l> 

on az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa cekllccek kur'a ne aşıı 
plALa göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 " 
4 " 

250 " 
1.000 .. 

40 .. 100 ,. 4.000 .. 
100 ,, 50 .. 5.000 .. 
120 " 40 .. 4.800 ,, 
160 .. 20 ,, 3.200 •• ,.t.I' J1 ••• 

l>lUKAT: Heı:ıaplnrmdnki paralnr bir sene içinde 50 ıtrııdllfc,.ıJC' 
ğı dUşmiyenlero ikrnnılyc çıktığı takdirde % 20 fn:zlnsiyJo 

rektir. :ı. Jf'' 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, ı Blrincikft.nun, ı Mart "'

8 

ziran tarihlerinde çekilecektir. 

Gebze a~liye hukuk lıfıkinıliğinden: 
Gehzeııin Herekc köyüıı<len \'e fnlırik:ı

d:ı perdah ılnirc..,inılc Cemil kızı ,.c Scy_ 
fııllnh karısı ;-;ölıcr larnfııulnn Gclızenin 
T:ı\'~nncıl ~ohiyesinde Ccm:ıl oğlu Seyful. 
lolı olcylıiııc açlığı boşanma davasının 

rnıılınkcme~i sonunda : " 
Dııvacı Xölıerin müılrleirılcl·lı Seyfullôh. 

tan lıoşanmasına ,.e müddeialeyh Se:yfulla_ 
hın kabahatli olma~ından yeniden bir se. 
ne müddelle cvlrnmemesine -çe ma~arifi 
muhakemenin mfı(lıleialcyhc tahmiline 
Gelır.e osli~e hukuk hiıkimliğinin 17.6.938 
T. '\' C !138.SG • ·o. sile gıyaben karar vcriL 
ıııiş olduğuntl:ın hukuk usulü mulıakemeJe. 
ri K. nıın 141 inci mı:ıflılr.sinc tcvrikıın 

üPERATOH iP 
Dr. H. Ziya I{onur9~, 

Tıp Fakültesi ikinci Ceff , 
Kli1ıiği Doçe11ti J.f 

1 stiklal Caddesi ElhaJll~ s"1 
1 fol1· 

tımam No. 15119 Te e 


