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italyada büyük lrnanya ve 
askeri harekata başlanıyor 

Hitler Başkunıandan 
kalabilecek m i ? 

lngiliz filosu 
seferber edildi 

ltalyan manevra
l arına 400 tayyare 

iştirak etmiş 
Bcrlin, 1 (A.A.) - Müsellah 

Alman kuvvetleri uzun seneler -
dcnberi görülenlerin en mühimmi 
addedileceke rr.ancvralara başla. 

mak üzere bulunuyor. 
Almanyanın şimali garbi mın

takaıı bugün 48 saat muddetle 
normal hava seferlerine kapan • 
ınııtır. Bu mıntakada harp tay -
yareleri taliıiıler yapmaktadır • 

Toiyoda lntuiz $tfaret1ıantsi önuttdt bum/an tvvtl yapılan niimayişlntlm biri ... 

Ecnebi hava at&Jcleri bu talim. 
leri seyretmeğe davet edilmişler

dir. Bu manevraların bütün tc. 
(Devamı~ iinciide) 

emnu 
tn ıntakada 10 Ağustostan sonra 

Fotoörat çeken lngiltereye karşı Yarın sabah 
Alman h k . 

;lrcezada muhake- are ete mı geçiyor? Limanı!,~ll~~~k o:an 
me edilmeğe Tokyoda dün lngiltere aleyh ·nde İngiliz filos~ yarın sabah limanımı· 

't başlandı 1 J za gelecektır. 
'tll dolayıııile ağırceza işlı?rine bu .. yu·· k n U .. m a • f ld Donanmamız İngiliz filosunu kar 

yış er yapı 1 şılamak üzere limanımıza gelmic ve asliye ikinci ceza mahkeme. " 
\ ~ ıabah memnu mm takada re- Londra, 31 (A.A.) - Tok • lerde bulunmuştur. Polis bir °?l~aba~e ~çıklarmda demirle· 
\,;._~eken bir Almanın gizli olarak yodan bildirildiğine göre, bu çok kişileri tevkif etmiştir. mıştır. Mısafır clo~anr1la yarın sa· 
Neınesine başladı. srıbah lngiliz sefarethanesinin Hibiya Parkta toplanan ve bah saat 9,30 da lımanımıza vara· 

' 

önünde halk şiddeti! tezahür • lng'l'z ·y ti 1 h' d h cak ve saat 10,30 da donanma ku· 
~-""' ra · t ta ... 1 ··ı ı ı sı ase a ey ın e azır. . . 
'-" ın§&a uıı o .. u u mu e. . . mandam Amıral Ştikür Okan ln-
~ llluallimlerinden olan Alman DA G ALA y 1 lanan karar . suretle~ını ka~_ul ~iliz amiral gemisini ziyarete gide-
~ Vilhelm Kerman, iki ay eden muhtelıf vatanı teşekkul- cektir. İngiliz amirali ve maiyeti sa 
S evvel Ankaradan lstanbula lskenderunda lere mensup 50.000 kişi lngiliz at 11,5 da Dolmabahçeye çıkarak! 
~.' Turing palı:.s oteline yerleş- sefaretine doğru yürümeğe baş \'ali ve belediye reisini ziyaret ede-
~ manevra yaptı lamıştır. Nümayişçiler ellerin • ceklerdir. 

'ilhe1ın Kerman burada bulun- 1 kenderun, 1 (A.A.) - Dağ ala· (Devamı 4 ünci4de) 
t'-ı •ıralarda bir gün Boğaziçine yınm birkaç gündenberi yapmakta 
~efe çıkmış ve Sarıyer • Rume- olduğu manc\·ralar sona ermi~tir. 
~~ğı memnu mmtakasına gir • Bu sabah burada kahraman alayı· 

mız büyük bir geçit resmi yapacak 
tır. (Devamı 4 ıinC'ıid·) 

u sene mekteplerde 
tedrisata mutaddan 

dahaevvel başlanacak 
Kıdem zammı alacak 450 
rtluallimin listesi haz1rlanıyor 
~ sene mektep ve kitap buhranı olmaması için 
~ kat'i tedbirler ahndığı temm edı liyor 

~l\i sene tedrisat isleri hak. kuma ihtiyaçlarının temini için 
'bıı "ckaletten direktif alan is- tedbir alınmıştır. Hiç bir talebe 
~ 1 Maarif müdürü Tevfik açıkta kalmıyacaktır. Kitap ihtiya. 
'd~in Ank~radan şehrim:c:c yacı da nazrı dikkata alınmıştır. 
'l' Itır. Her halde tedrisatta bir sıkıntıya 
;~file Kut bu sabah hir mu meydan verilmiyecck, her mm
tıırıize şunları söylemiştir: takada icap ettiği kadar şubeler 

'lliıtün vatandaşlarımızın o. (Devamı 4 üncüde); 

(Devamı ./ ünciide) 

Bir genç kaynansiyle 
karısını vurdu 

Mali vaziyetinin bozulması üzerine 
karısının kendisinden ayrılması 

buna sebeptir 

l" aran 11İkmf't ,.e llftaı Xelflk 
(l' azısı 2 itıcide) 

raralılardan llya hastanedt .. 

Ortaköyde dün geceki hadise 

Sinemada 
Yangın 

Filmler tutuşunca halk telaşa 
düşerek birbirini ezdi 

20 Yaralı var 
(Ya .. sı 4 iincüde} 

ÇERÇEVE "' ..... ~ 
Ayak parmağı 

Ben yaz me\Simlni se\'mem. Bünye meselesi. l"az denince göztl
müıı önüne, Arna,·ud kaldırımma serllml&, kaba tüylü bir köpek ge• 
Ur. Bu köp<'k, si) ah burnunun altındaki pembe dilini uzatımı, sar. 
sala sarsıla neres almakta, kamını körük gibi, bir içine ~ekmekte, bir 
dıl'arıya çılo:armaktadır. 

Terli bir alm mahfazası altmda diri bir fikir yaşıyablllr ml hiç! 
Bana öyle geliyor ki yaz, ele a\·uca sığmaz oynak bir cn·a damlası· 
nm tükriıklü bir parmak alhnda tamur haline gelişi gibi, fikir cın .. 
ıum bütiin çe,·ikllğinden mahrum eden bir asid kannOıZu, Zaten böylo 
olmasaydı yazın mektebler kapanır, kitabcılar sinek a\·lar \'e gazete· 
ler en fazla iade hamallarının sırtına biner miydi! Halbuki bana so-

' rarsamz hayat, bel} hasscmizden hiçbirinin değil, bunların hep birden 

bağh olduğu fikir merkezinin. 
Fakat ben yaz me,·slmlnin kendinden şikayetçi olduğum kadar, 

ı:anıa.,ır ipindeki don gömlek halinde görünmeğe teşdk ettiği çirkin.. 
ilk tecellilerinden de müteessirim, Yaz le\hası bence, FIOt'yadan Su
adiyeye kadar yer kaplıyan azim bir ı:irklnlik pana),rı. Nedir o, ma. 
yolann elastiki kabiliyetini çatlatan muhteşem göbekler, kat kat en
seler, ıııoba borusu baeaklar, nefesle şiı;irllmiş kat"anıan koyunu gibi 
gö,·deler, yahut cılız, sıska, kanbur, bücür, ha,:ası kaçmı!j lastik topa 
benzlyen \'Ücutlar': 

Bu arada en müthiş telerrüat, ajurlu çorablarm süd karde&i de. 
llkd~ik potinler içindeki ayak parmakları. Aman bu ayak parmak.. 
ları! Herblri, kef<.'nlnin ucu kaldırılıp suratı ~ılan ölll kadar kor
kıınç! Na."ırlı, yamrı yumru parmaklarm Ut'undaki ıııekll ~<'kil, o 
ta."\irc sığmaz parmaklar! Hele bunların a.rasıncla kırmızı~'& boyan. 
mıııı, cllilanmı!i, törpülcnmls olanları! H«-fo onlar, ht'fo onlar! 

1'1iiebbed kürf'k mahklımlan gibi biitün ömrünü çorab n potin 
zindanında geçlnnt'o;I lcab eden a~·ak parmaklarına kadar, gllnC3e 
\ c han) a 11Ia.,nıa hakkını ,.«'ren yn:t mt-\'siminin müfrit hürriyctçlllğt

nl ~<',·miyorum b<'n. 
NOT - Evvelki gilnkil fıkrmdn otomobil ar'casından havlaya 

havlaya koştuğundan bahsettiğim bir mahlfıka ait teşhisi, nüfus ka 
ğıdı gibi benimsiycn 6 ıncı Ba) fa tufcyli~i. bugün de her zamanki 
ahcngilc hançercsinin teşrihi hususiyetlerini ifnd, ye yeltenmiş. Bi. 
llnsin isterim ki yazı çerçevesinde, bö) le bir mahlüka bundan fazla 
mukabele edilemez. Tekrar ediyorum, artık benden ya1.1 Çt'rt"Cvcsin
dP, dikkat buynılsun, yalnız yazı <'C'rrcvcsindC' hiçbir mukabele aıeL 
mlycccğine emin olarak serbest scrbl'st uluyabilir. 

,\'tcib Fazıl KISAKÜREK 
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\sun Uı, bugllnkO makalesindo 
lhimanlzmclen hah etmektedir. Ma· 
.ırif şiırasındn, hu bahis üzerinde 
ecre~: r. eden miin:ıkaşa~ ı nnlnıtıktaıı 
sonra talim ve terbiye lı:ıkımındnrı 

"ıyi tahsil için şurt olnrnk tel:ıkki < .. 
dilen eski l.{ıtirı ve Yunnn eserlerini 
ü~rcnmek ,.e bilmek .. <lcmek olan 
hümanizmin, mutlaka hu dilleri bil· 
mek Yt' öğrenmek dt'mek olnmıyac:ı· 
ı::mı söylüyor. 

H A B E R - Ak!ftm Poıtıa11 

Asım \;s makale inde şöyle demek 
ledir: 

ler. Şehrin beledl ihtlynçlnrınıla es:ıı. 

it bir deiiişlklik teşkil etıııc1l •r. Fa· 
kııt htnnbııl halkı es:ı lı dt'ı'.lişiklik· 
!erin milyonlaro mrıte\·:ıkkir ohluğu
mı idrak etmiyecck ve binacnalc) h 
ho., bir kese ile lsınrılıulıı diinyıının 
en ı.irin, en süslü ve konforlu şehri 

h:ıllııe gelmiş görmek istlyccek knılıır 
lıayalrıcrver ılcğil<lir. fstnnlıııl lııılkı 
elde ınevcuı \'esnltiıı cl:ıhn iyi istiınıı· 
li s:ıyc'iindc hira:r. clahn iyi hir şehir 
yapıl:ıbilet't'i(inc lıir "ic,•kiıahil ilt' 
kanıyrli. !\luhtercııı l.lıtri Kırdar bize 
hu duşl:nc\:mİliıı doğruluğunu isbot 
cllı. Jsıe bunclnıı dolııyıdır ki fstan· * /şfanbul melmslnrı ~thrfn mıılı itli! 1.-n:nlnrınrla hail: ile fcnıas rdr· 
lıulıın ruhunu nnlnmış ,.e lstnnhulu rrk, 11apılnn dilckt;ri dl11lt'~11e/;trrli1 lu. lJü11 de EyüfJ /ıulkeı•İllde loplCI· 

nııyrrn "!\'ermin i.mıi111/e.ld rorujJıın <lıin adliye tarafından annesi sayıları 
f'otııra lilıana leslım rc/ilc/ijji11i ya: nıışlıl.-. Fatma ilhana bir türlü ı.wırr 
mıyaıı ve <liiıı ele keııdisirıi 11akrılı 11an lıerke.~e saldıran ve f cruat ccırrı 
Xe.rnıirıin malıallcbici Melınıet Miye ne :uman karaca/jı merak edilmek 
ledir. rukardClki usimıfr Ncrnıi11i11 llC kadar oikliikle :apledildiğl g{jrul· 

".\ nupıılılar için llumaniım I~ i 
hir tahsilin ş:ırlı kendi milletlerinin 
klıisiklerinden h:ışka <'5kl lülinee ve 
~ un:ıncn snlıe~crleri de tanımak

tır; biji.m i(';n U•ımaniznı J.i'ılin ve 
'ı ,•nnn knyn:ıkları ile bcralıcr bellı 

l·.ışh g:ırp mlllellerhıin şahe'ierlerinc 

.le y:ıbııncı knlınaın:ıktır. Bütün snrıı 
milletlerinin ş:ıhcsrlerini ,::örmek f. 
çın her milletin n)·rı ayrı kendi clilı· 
nı iiğrenmt'ğc imkôn \'ar mıdır? 

in
" t • 

11 
ııa11 111ebu lor bu cıvnr hcı/1.-ıle temas elmiş/er ııc clilckler elraf ıııclıı nottur 

"nınun e mış o c u. 1 1 1 n 1 1 
• . u mış ar< ır. 

e ec ıre re ısı nden nıcmnnn bir şe 
hir nndlr görfiliir bir mıınzar:ıdır. .. . . . 
Hu~ün lst:ınhul işte bu halde. ,.: Swelerdwbuı ikı arıa ııe bir bnba arasında bir tiirlii poylcı~ılcı· 

Bfilfik ve c~aslı i1lcrc gelince: Se· ~--------~-~----~-------------~-~~-~ 
rıul.:lcclir. 

nelerclcnbrri her liirHi hnyal suku· 
tuna uğramış bir :ıdnmıln her tiirliı 
iiml! verici ıılş:ınelcre rağıııen, m:ı· 

zur ı;örülehilcr<•k bir ihtiyal ile, bu· 
rada ~nevcut \'C hıınları birer hircr 
yapıldıkça alkışl:ınınn bekliyorum. 

CUMHURiYET 

. . . 

.Haber:: 
' . . . ' .. . . 

Yerli mallar 
Nadir Nadi imzac;ını taşıyıın bu· 

giinkü bnşmak,,:'llesindt', gençliğin ter· sergisine 
blyesinden bıılısedilmektedlr. ~adlr 
N:ıdi, son siinlerde birçok muhnrrir- Talebeler haftada iki gün 
lcrin hu mevzu üzerinde durduğun· 

dan ve onların gençlilU lıırpaladıkla· duhuliye Yermiyecekler 
rınd:ın fakat kendi inin bunlardan . " . 
olmadığını kaydederek kabahatin Pazartesı ve perşenbe gunlcrı per-

' 1 • • ..,., ... ' ~ ..... ... . , ~ • • .. - ".. • ' • ... • • • • • ı l ... . , .. ., · .. • .ı· . ;. 

T arabyada bir motO
si klet denize düştü 
Bir ı.renç öldü 

Oniversitede 
ecnebi 

profesörler 
Türkçe ders vermeğe 

mecbur \u:u acaklar mı? 

Demek isli)oruz ki, esasında ıyı 

ol:ın birçok fikirler t:ıtbikat esnasın· 
da yaıılış istik:ımellerc se\•kolun:ıbi· 

lır. Dillerinın esası doğrudan doğru· 

'n veya bilvasıt:ı Lütin ,·eya Yunan 
diller'ne b:ığlı olan garp milletleri I· 
çin ;)u dilleri mekteplerde okutmak 
manasına gelen Hümanizm bir znru· 
ret olabilir. Fak:ıt Türkler için HU
manizim gıırp Jcültür çerçevesi içe· 
risine girmek olduğuna gore biz 
hu mef}ıumu ancak bir dOnyn görü· 
şü olarak benimseyebiliriz. Bu itibar 
la liselerimizde Uıtln ve Yunan dil· 
ıe;inln ol.:utulınasını doifru bulma· 
yız. Y:ıp:ıca~ımıı şey esasen neşriyat 
kongresinde de knbııl edildiği gibi 
biilün dilnya klüsiklerlnln s:ıliıhi)·elli 
tcrcümeltrini göstermektir. 

gencllğl yetiştiren bizlerde olduğunu ti mallar sergisinin mektepliler ta· 
söylemekte ,.c demektdir ki: rafından parasız gezileceği h11·kııı· 

"Faknt biz kimiz'? Aile mi, ılevlet daki karar üzerine sergi dün biı 

mi~ 'f~rk~yede_aııe büyük bir inkıliıı> çok mektepliler tarafından gezilmi 
geçırdı. 1 emelınden yıkılan eski hü· . > 

kümler föıerine kurduğumuz csıısla· tır. 
rın ekseri~ el tnrııhndıın bilinmemesi Dün öğleden evvel orgeneral Fah· 
tabiidir. Yeni hükümlere tam mana· re.idin Altay da sergiyi gezmiş Ye 
sile nlışıncara kadar azçdk bir za. sergi komiscrile görüşerek verli 
mnn seçecektir. inkılap yapan her mallan hakkında malQmat almı.-:· 

Dün akşam ilzerl snat 10,30 sı- nin önünde birdenbire iki küçiık 

rnlarında Tarabyada bir motosiklet , çocukla karııılaşmışlardır. lştc bu 
denize uçmuş ve bu kuza bir gencin sırada {ıni bir manevra ile esasen 
feci bir surette ölmesine scbeb ol • 1 nhtımrn kenarından giden motosik
muştur. let üzerindeki iki ·gençle beraber 

l,;niversitc tesı~ edilirken k ıd· 
oya alınan muhtelif fakiiltelerir 

.!Cncbi prof esörleri.universitedc der 

.ere başladıktan üç yıl sonra. dof 

Jüncü ders yılı bnşmdan itibaref. 
::lerslerini türkçc vermek mccbll· Büyilkdereden motoslkletlc yola 

denize uçmuştur. 
Ancak şunu mıve edelim ki, biz 

hu mütaleamız ile Türklerin lAtince 
'e yunanca dlljerini öğrenmeğe asla 
ihtiyacı olmııdıklannı iddia elmek 
1-;femiyoruz. Bir millet itinde mülc· 
hassıs oWırak lltince ve yun:ınea bi· 
!enlere değil, haltA sanskril, ibrant, 
'csairc gibi ya~amıyan dineri bilen· 
.ere dahi lüzum vardır, Bu cihet bnh· 
simizden ıam:ımilc &)Ti bir mesele· 
<lir.,. 

memlekette bu böyle olur. Binat'n· ~ 

• . . İki gençten Habil uukut netlcc-
çıkan Habıl ve Hasan lsmınde ikı . d d h 1 .. 1 . . . 1 sın e er a o müş ve Hasan dn n. 

iyetıne tabi tutu.muşlardı. 

GniYersiten•n teec;sti~ndrn tıll 
~üne kadar porfec;örlerin anc3k dö'' 
beşi mü tesna diğerleri henüz tiı'~ 
.;c - . .!ncmemic:1rrd;r. Türkçe d~ 
veren profesörler arnsında; Nö~· 
'llerl<, Ant'm isimlerile diğer t 

debiyat fakültesine ait bir 1<• 
!Jrofesörün adı geçmektedir. 

aleyh ne aile, ne de de\'let sosyal a· tır. kişı bUylik hır sUratle Tnrabyaya ğır surette yarn!nrunısbr. Müddei· 

hcngin istikrarı için elzem olan hu · Öğleden ronra da şehrimizde bu· 
de,·rcdcn mesul tutulamazlar. lunan seyyah kafileleri de sergiyi 

doğru gelirlerken, tam Mısır oteli- umumilik tahkikata başlamı~tır. 

\'ENl SABAH 

Ancak şu var: Devrenin miidtlctı gezmişlerdir. 
nedir? Onu milmkQn olduğu kadnr 
kısaltmak de\'letin elinde cleğil mi'! 
Ynhut olamaz mı? 

işte bütün mesele burncla. 
F.J;er kendi haline bırakırsak, şim· 

diki vaziyet tlııhn nesillerce sürebilir. 

Anadolu toprakla-. 
rının verım 

Devletin, ba,ta )bnriC Vckiılcti oı· 

kabiliye1r Hüseyin C:ıhit Yalcın, şehir işleri· duğu halde, spor tc~kil'tıt1:ırı, 'llııllc· 
ne dair yazdıjjı makalede, tsl:ınbulun evleri ve bu uğurtfa fa):d:ıst dokunn
hcr :rerinde sörüten ıınar harekeuc- cak bnı_nn mncsseseıer v:ıs~ıasne gös· Amarikadari bir müte· 
rınin vatUere kanıksamış istanbulin· tercceğı y~kın ve esaslı nl:ık:ı s:ıye-
1.ır üzerinde belediyeye karşı bir cm· sinde müstnlt ve şuurlu Türk cocu· haSSIS tetkikata 
ni)el ve itimat huası uy:mdırdığını ğu, :rann kendisini bekliycn mı!\'kle • 
söilemcktc ve şöyle demektedir: her 1>nkımdnn mücehhez olarak lıtl· gel ıyor 
_"_B_ü_tü_ıı_h_unl_•_r _ço_k_u_r_ak_· _ıe_r_ek_· .... ş_el_'·..;...z_ır_ıa_n_ıı_c_ak_·t_ı r_.,_, ------- Amerika hükCımeti şark roemlc· 

ketleri topraklarının kabiliyetleri 
hakkında tetkikat yaptırmağa ka· 
rar vermiştir. Amerika ziraat nezar· 
reti toprak muhafaza dairesi araş· 
tırma' şefi Valter Klavdör l\lerkir. 
bu maksatla memleketimize gönde· 
rildiği, telgrafla hükumetimize bil· 

.. 

Bir genç kayiıansiyle 
karısını vurdu 

• • dirilmiştir • 
uzerıne Amerikalı toprak mütehassısınm 

-

Bir maliy e tahsil 
memuru aranıqor 

,bir t k~ tcı hin ni~t iyc:yıe vl:I 

diği bonoyu safmıya teşebbüstür 
Galatasaray maliye tahsll rek, bunu tahkik etmemi iste 

Lokanta sahibine emniyet 
\"ermek Uzcre bonoları sntmağı 
kararlaştırdık. Halbuki ertesi 
~unu yakalandık. Pazarlık bl • 

şubesi memurlarından Hallı: di. 
adında birisi. Beyoğlundn {Bu· 
dnpeşte) lokantası sahibi trnn 
Bravonun maliyeye taksitle ö 
deyeceğine dair 200 lira bo:-cu 
için verdi.iti bonoyu ele geçir 
miş ve l>unu lolrnnta sahibine 
eksik fiyatla satmak istemiş 

le etmeğc vakıt kalmamıştı.,, 
.Mahkeme, maznun 

bulunması için polise 
Halisin 
tezkere 

tir. yazılmasrıın karnr vererek mu. 
Halis araya Koço ndın<l:ı \ılı hal•enıeyi lıaşka bir gUııe bıral. 

arkadaşını koymuş. Koço gldiıı 'ı. 

lvanla yilz liraya mutabık 

kalmış, fakat lokantacrnııı po 
lise müracaatı üzerine iş mey. 
dana çıkarılmıştır. 

Üniversite profesörleri araı;ıt'·. 
..da...tür.krt> ;ı .. .,, .. u1>r.ilmesl me..c;P''"" 
bir mevzu olarak ele alınmış ve 
bu miihim da\'a gerek yer 
lı, gerekse ecnebi pro!csörlcl 
arasında bazı münakaşalara se • 
bcbiyet vermiş, talimatnameni·1 

türkçe öğrenme maddesinin ut· 
biki istenmiştir. Üniversite rcl<· 
törlüğünün kanaatine göre pro· 
fesörlerin dersleri türkçe \ere 
bilmeleri için, okuttukları dersiTl 
bütUn ilmi ıstılahlarını ivi öğ · 
renmelcri icap etmektedir: Fa.kot 
bu da zaman işi olarak 1·abul C· 

fümektedir. 
Netice Maarıf Vekaletinin ,.e. 

receği kararla halledilecektir. 

---ıo---

Malt vaziyetinin bozulması 
kertStnın kendisinden ayrllması 

buna sebeptir 

bugünkü Semplon ckspresile gele· 
ceği zannedilerek kendi ini Ziraat 
vekaleti namına karşılamak üzere 
Sirkeci garına bir heyet gönderilmiş 
se de beklenilen yolcu trenden çık· 

El"\'elkl gece yarısı Unka· lan kapıdan içeri dalmıştır . 
panında Hacıkadm mahallesin· !sınan ıcerl girer girmez, o- mamıştır. . ... 
de bir aile faciası olmuştur. dada Melekle Hikmeti beraber M. Vaitcr Klavdorun yarın 

Asliye ikinci ceza mahkeme 
si dUn Halis ile Koçonun ınu 
lıakemelerinl görnıeğe baş!n · 

gel· 
m1ştır. 

tzmir Fuan 
münasebetiyle ... 
Oenizyo ll arı ilave postalar 

yapacak 

Sarkıntıhk suçiyle 
Onbeş gün hapse 

mahkum oldu 
Bu mahallede Hızır KUlhan ce g6rmUş, derhal tabancasını mesi bekleniyor. 

"\.t""teh s i\nadolu toprakları· sokağında 34 numaralı evde çekerek her ikisi üzerine ateş - u assı 1 
• • 

Melek isminde bir kadın kızı etmiştir. nın verim, a~nm~. vazıy~t~crılc ~: 
Hikmetle oturmaktadır. yu muhafaza kabılıyetlennı tet ı · 

Çıkar. kurşunlar karısının ve tesbit ettikten sonra scyahatint 
Hikmet bundan iki sene ka· b k k aşma ve ar nsına, aynana.- devam ederek diğer şark memleket 

dar evvel, yirmi iki yaşlarında sının da koluna ve kalbi altı- lerine gidecek ve arni sekilde etüd 
Kastamonulu İsmail isminde nn isabet etmiştir. 1 , kt r Bu tetkikatın zira· 
bir genele evlenmiş, fakat ev- . . er ) apaca 1 • 

İsmail, lkısinl de kanlar lc;ııı ati dah bakımından çok faydalı 
lendiğl zaman istikball parlak de yere serdikten sonra ta· :ıv 
gözUken gencin bilA.hare vazı· bancasının namlusundan' du- olacagı umuluyor. 

:tetl bozulmuştur. mtı.nlar çıkmaktayken sokak Şehrimize gelen 
Hintli talebeler 

Bu vaziyet karşısında Bayan kapısından fırlamış ve ortadan 
Melek kızını lsmailden ayır- kaybolmuştur. 
mnk Uzerc mahkemeye mUra -
eaat etmiş, bu sırada da lsma
il, bir il} peşinde Burdura git
miştir. 

Melek, burada İsmail aley· 

Sl!at! seslerine yetişen polis lngilterenin Kembrlç üniversite -
ve bekçiler, derhal bir otomo - sinde tahsillerini yapmış olan müs. 
bllle il:i yaralı kadını Haseki JUman ve Hindli talebeden Hızır A
lıastaneslne yatırmışlardır. li Han ve Ahmet Behaeddin bu sa. 

Ecmiyet mUdUrlUğUnUn a· bahki konvansiyonel trenile şehrl-
hindc kızı namına boşanma IQ.kadnt' memurları carih gen - mize gelmi11lerdir. 
davası açmış, ltlzım gelen kalllı el aramaktadırlar. Bunların verdikleri izahata göre, 
nl muameleler yapıldıktan son İngiliz Univeraitelerinde tahsilde 
ra karı koca yekdiğerlerinden B 1 1 1 ikd 150 ayrılmışlardır. U Sabah ge en ngİ iz bulunan Hintli talebe m· an 

yi geçmiştir. 
Ayrılma kararını Burdurda çocuklar ı j Hindli talebeler, Türkleri çok 

tcbel!Uğ eden İsmail, bundan Şehrimizdeki 1ngiliz ailelerinin sevdiklerini, burada bir kaç gün 
revkalA.dc müteessir olmuş, ka- tngilterede tahsilde bulunan ço -

1 
kaldıktan sonra Toroa ekapreaile 

rı~ı Hikmeti fazla sevdiği cuklan bu sabahki semplon ekspre. ımemleketlerine ~önmek üzere ae -
cılıetle oradan kalkarak latan sile 20 kifilik bir grup halinde geh- yahatlerine devam edeceklerini, 
bula ıelmiştlr. rimize gelmiflerdir. Hintli mtialUmanlarm TUrkiyenin 

Ancak suçlu maliye memuru 
\•aka meydana çılrnr çıkoıa1 Devlet Denizyolları idaresi lz. 
kaçmış olduğundan malıkcmc · 

1 
:ı:ir c~.te_rnasyonal fuarı dolayı. 

ye yalnrz Koço gelmişti. Koı:o aıle muhım hazırlıklar yapmak • 

verdiği ifadesinde elemiştir ki: tadır. 
- Halis ilo iyi görUşUrdllm ~Iemleketin her tarafın.dan fu. 

Bir gün bana hu loknnt:ıııııı 

bir kadına ait olduğu ve oııun 
da Avrupaya kaçtığım söyllye· 

ara gidilmesini temin için sefer 
programlarına ılfıve postalar kon. 
mu§ tur. 

Fuarın devamı müddetince ls. 
tanbuldan salı günleri kalkan Mer 

Aiti m· ı iyon k" ı I O ı;in_ ~attı birinci I?°staları gidi§. 
te ılave olarak Gelıboluya ve ge· 

Felemenk bizden bu ne 1stanbuldan cuma günleri kal. 
. .. .. 1 ~an 1\lersin hattına ikinci posta. 

mıktarda tutun alacak Sl da giderken ve dönüşte ilave O. 

Dünyanın en çok cigara içen tarak Tekirdağına uğrayacaklar. 
memleketlerinden olan Felemenk tlır. Bu suretle bu haYali halkı. 
halkı Tilrk tütünlerine büyük bir nm fuar::ı. gitmeleri kolayla.~tırıL 
alaka göstermektedir. mış olacaktır. 

Buradan Felcmcnge ihraç edile • Ilımdan b3şka g.!ne fuar de,·a· 
eek tutilnlerl satınalncak olan mli- mınca, lstanbuldan Bandırmaya 
cssesenin umum mUdürü M. Kahn halen i.içü ekspres ve ikisi de ara. 
bu sabahki eemplon ekspresile şeb- lık posta olarak yapılan beş pos. 
rimize gelmiştir. ta haftada altı güne çıkarılacak. 

Bu yıl Felemenk için memleketL; tır. Bu ilave ekspres postası sa
mizden mUbayaa edilecek tütünle _ı l lı günleri Istanbuldan kalkacak· 
rin altı milyon kiloyu bulacağı an. tır. Aynca fuar münasebetile 
lqılmaktadır. ! İzmirle İstanbul arasında doğru 

Dlln öğleden sonra, Lidya il' 
dmda bir genç kız, kız karde' 
şl ile birlikte DUyükadada ro· 
rUkali plAjrna gitmek maksıı01 

le köprUnlin adalar iskelcsitı8 

ı;clmlş, vapur beklenıeğc başlll' 
nı ıştır. 

nd~~:~~;d:enç Lld~·:::ıntı~~: 
başlamıştır • Koc;o işi o ıcad111 

arttırmıştır ki, çok munase' 

betslz bir hareketi yap•~ 
lrnn, genç kızrn şlkAyeti uıcr 
ne cUrmU meşhut halinde ra1'~: 
!anarak adliyeye teslim edflıJl 
lr. 

C' 
ÜçlincU sulh ceza mahkeJJl • 

inde gizli olarak muhakerııe el' 
·111en suçlu Koço, 15 glln ııaP6 
ı ö lira da para cezasına tıllltı ' 
'riıın edilmiştir. 

---·o-----
Semplon ekspresi gene 

geç kal dı 
Almanyada, transit g~ 

hmatl, evvelki ~ce gec va- Çocu1dan kareılamak için Sirke.lmukadderatma ve inki§afma çok 
lt ıt. doğruca karıslyle kayna· el garına gelenler araıırnda TUrkL !yakından ve büyük bir sempati ile 

n .. ımıın <ttnrdukları eve gelmiş yede oturan tanınmı~ lngiliz ailele- alakadar olduklarını ıöylemişler • 
,.*"' lrnpıyı çaldıktan sonra açı - ri erkanr vardı. 1 

dir 

Holanda tUtlln müessesesinin i - ı nkspres seferleri ilave edilecek -
dare meclisi meseleyi tetkik et. I tir. Bütün bu postalarda bilet üc. 

mı,., ve umum mildilrünc mlibnyan "et1eri yüzde elli t~azilatlı ola· 
salahiyeti vermi3tir, c::.klır. 

trenlere ait gümrük Ye pasaP"· 
1mntrolleri çok arttmlmıştır. . l:JI' 

Bu sabahki Semplon eksprec;ı ~ 
yüzden bir saatten fazla teablıi1 
gelebiimiştir. 
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l·iHabeii 
S~~AM POSTASI 

"1'61 "• Nt!ıriqat Müdiiri 
io"' •san Rasım us ..... .. !E EVİ: lslanb• Ankara caMai 

y ......... Zl4 , • .,.. .. _ !nahı llAlll 

Dosturİıuz Fransız 
! gözigle 1 ürkige ... 

~- ~lerı telefonu : 23872 ı-~;b~ AtatUrk "'b~ kad~r çok ,; -· 
Ui,. • • : 24370 

I•··"· . . : 20335 • ~lilc)"..": •••••••••••••• l ,..,.E ŞARTLARI ı 
t ~... ,.,,.,. (- : 
t • .,.... 14.00 ••• u.oo b. • 
• e 'r1 7.SO • 14.00 • 
-.!...._trı!: 4.no • s.oo • 1 

bir zamanda basarırken ömrünün kısa olduğunu 
l . biliyor mıydı ? . •· 
... , ................................................... ,,. .......... _ 

'~--.:=----~--- Yazan: Noelle Roger 
'11 • Fransızca "Lectureı Pour Tous,, 1 .1at b~yundan ~iraz uzaklaşınca 
~'l(lala d.aıı.: mecmuasının dün ıelen son nüs_ {yamaçlarda görünen tarlalar, 

...... _._______ hasında ••harbe kar!ı bir sed: çalılıklar arasında manzarayı ne§~ 

F=ı'kret ı·çı·n dostumuz Türkiye;, ba§lığı altın· ıle noktalıyor. 
da Noelle Roger imzasiyle mem. Burada baharla yanyanayız ... 

lE\'FlK FlKRET'i iki ba- le~ctimizc dair bir yazı gördük. }.;ı)ylüler; köylerin yanında be. 
. kımdan dü~ünmek kabildir: Dıkkate değer bulduğumuzdan yat, pembe çiçekli kiraz, şeftali 

'4ar olarak, y~nilcştirici olarak. naklediyoruz: ve badem ağaçlarının ince dalları 
~llatkar Tevfik Fikret'in eserin- Bu ilkbahar, Türkiyeyi tekrar b!ribirine karışıyor, bu dalların 

Ll b"l" . gördük. anısından geçen rüzgar tatlı bir 
~ anmıya ı ırız, zaten onun 
~\Uel 1 d .. l Rüzgarla pencere camları kam· rr usiki halinde .. 

mısra an arasın a guzc 1 · · ·· Trene ı·kinci bir lokomatif takıl-~ anıa .. 1 d eki · çılanan semp on ekspresı, gimun "' rı, su unç ence · erı 'ar . . . . . 
· A-_da t · ll ı ·k' endışelcrını aksettırıyor hissini lııı ... ı.ız son arzı, vanı a u . 
drftcr·· dek" - el . veren kapanık bır sema altında 

~ 
ı n ı manzum cnn ço· _ 

e ·ı k 1 d ~·ıd· karanlık ve so~uk Avrupadan ge. 
Jı. sevı ece· şey er egı ır. . 

ı'::..ı·. araıarında dikkate değer ba- çıys~r.1 .
1
. • "b' d 

............................................................................................. ~ .. , 
'llo.r 

Halka iyi muamele etmiyene 
ceza nizamı konma Ildır! .. 

Yazan: M. DALKILIÇ 

T RA:\l\"A Y idaresinin memurlarına halka nasıl muamele edl. 
lect'!;ini öğretnıek Uzerc mua~cret dcn.i 'erdiği ~·azılıyor. 

ı-;~t.·r doğru) ... a bu kararı \e hu har<'kcti \Cctl ile alkı'!'lama-

nıanın imkanı yoktur. Bununla dt'mrk ı ... tt-nıİ)oru:1. ki trnmuy 
lclarc>!'>İ memurları halka J\arşı .f.allın \·eya kabadırlar. Hayır. 

ı.·akat ortada tıeıılmll için aıah 'c utanı; olan bü~iik bir ha· 
l.:lkat , ardır. Bilete d<•ğll ~-aln11. t ram\·ar mem.ırları, ıımumı~·etlc• 
hHkÜml't memurlarımızın halka knr ı nıuamt·l~·..,j hl'men dalına 

liizumundan faı:la sert ,·e ağınlır. Vakıa bu biitün memurlarımı· 
ı.a te~mll .. cıııc•nırz. Sırr yiiJ,.,t·I• dlıilli~«~tintlt•n dola~·ı halka .,on 
drrt>C'e nazik \'C insani muamele t"dt'n m<'murlarımıı. t-Üllhr!».İZ ııek 

~oktur. Fakat biz ;;eri \e tf'C'Sı1\is e:tnıl~ bir ıihnirete l~arc>t et. 
ntC'k istiyoruz, flu zihni~·ete ;ziirc hizd<' bir rlt('lllllr hiikİımt't O• 

torite.,ini ancak muamcle,.inin "ntllği \<'~ a kaha lığıyla ~iistere· 

ceğinl zannt'der. 
Ilükfımct, hir atlama ıınakrtlt• sii~·iı>mn, .-mrC'clt>r :r.llnnc>clL 

lir. J:n1rln dahi nezaketle nrilcliğinl 'e hunun bir milletin m<!
tlrni~·.,t ~iarı olduJ;-unu J.abul r.tme~ iz. 

r.llhas"la cumhuri~·et ele' rinde hlr h\ikiımPt memuru, 
olursa ol..,un, e' \'elii. halkın hadimidir. Halkı ff'm"il rıkn bir 

kim 
fer. ~taı b 1 ~ ıs e yarı sı ınmış gı ı uran 

. ar u unma ına ragmcn, . . 
hı·r h h l""d·· V enedık, sıyah topraklar ortasın- de hiirm"t ctme.·rc, hele ı-,dkat Ye ne1.aket idahile muı\mc>le c>t-~ atanın ma su u ur. . .. 

mı~tır. Makine soluyor ve yürü • 
yiışünü yavaşlatıyor. Karasu ge. 
niş bir vadiyi ı-.üslüyod. Bu çıplak 
,·:?ı:ii, sanki daha arkadaki buğday 
tarlalarının bekçisidir. Sevdiği· 

mız Anadolunun yüz gülen buğ-

3 

Sonya Heni 
Bacakları sayesinde 
iki senede 7 5 milyon 

frank kazandı 
Diinyanm en kıymetli bacakları 

hk ~üphe'iz sabık dünya pati· 
naj ı:ampiyonu ve bu~ünkü sinema 
artisti Sonya Beninin bacaklarıdır. 

3 s'ene e\'vel sinema artistliğıne 
yani profc,yonelliğe ba:hyan Son· 
ya Heni, son iki senede bacakları 

ayesinde ::! milyon dolar, yani i5 
milyon Fran_ız frangı kazanmı~tır. 

II~ fevkalade maharetli, hem 
de ayni derecede ~üzel olan bu ba· 
cak!ar, çok büyük bir meblağa si· 

gortalıdır. 
Sonya Heninin kayacağı bir pist

te en ufak bir toz parça:;ı bile bıra· 
kılmaz. Çünkü onun bacaklarının 

c:ı ufak bir "IYİ"Ikla bile zedelenme· 
mesi şarttır. 

Harikulade maharete rağmen 

Sonya Heni de bazan buzların üze
rinde dü~bilir. t~te o zaman hiçbir 
şey olmadan aya~•a kalkmasını te

mir. etmek lazımdır. 
Onun kayacağı buz pi.::tlerinde 

~österilen ihtimam da bundandır. 

-o--ttıiJ . . . .. . •. • • da sarı sularla parçalanmış bıı ciay tarlaları.. ml'yc mecburdur. nu pren~iııc ı:öre, hu~iin •lrğll yalnı7. 11mumi 
:ı,..., b~lirıcı, muc_cdd~. F_ıkret. ıse_ hayal halinde .. Tiryeste kül ren· Bu yeknasak yamacların ete· 1 Bı" r de ı ı· kanlı "'<llt - r lıizmt'tlcrd<! 'azlfe giircn memurlınR, hlitiln hiikiım('t memur an-

!ll(! ayra~ o~abılccegımız bır a ginde iki sonsuzluk arasına sıkış· ğı.de bir köy .. Duvarları kerpiç... mıza halkla tcma<oın muan«·n nizamı telkin c>dl!m.,<ıl zaruridir. 

·~'. Gerçı bızde Avrupalılaşma mış gibi, daha uzakta uzun kafi. Bir tek beyaz evi -var. Burası İs· Onun için mua~tret lrnM.lannın ilk !lafta halkla tt'maııı olan ffeyyork Sergisini 
· tı Fikret'le, Edebiyatı • Ce- leler halinde gençler valizleri el- mini tarihe veren İnönüdür. Bu Ye giimrük mcmurlarımııdAn JlOll<ı memurlanmıza kacfar tc,mm altüst etti 
ıJe ba~lamamıştır; onlardan !erinde küçük bir garda bekliyor. mütevazi evde general İsmet ln· dahi <'lzemdlr. 

'4h.ı:e1 garb irfanı ile temas eden iki zabit garı ar.,.ınlamakta.. Ka· önü zaferini hazırladı. Bu boş (;<i,zlerini kan bürümü~ ran kaçık 
_ ·~ :ı - Ancak, 'arz Ye na,.lhatln hiçbir '!"Y ifadl" et mi~·c>rc>ğl çok tee. 

rımız olmu~tur. Fakat on· sabalar üzerinde hazin hazin• du· .vac;ide o, 1921 ikineikanununda . i 
1 

bir ,adam ~e,·york sergisini altiist 
ı..._ riibe ~clilmıştir. Rnnun iç n mrclıuri n 7.am kon•ılmalı, halka ne>· 
l~r vermck

1
" iUifa etmişler- ran bu bayrakların manası ne?. ve martında Yunan ordusunu dur- etmis on binlerce insana korkulu 

• u· ı.akct formülü ılahilinde muamc>lr ctnılyrn kim ohıro;a ol~un ~7J\ • 

ııçbiri ~iirini ~ ·çeı• .. n Avru· Yugoslavya kar altında .. Yol. durdu. Türkiyenin mukadderatını ı:iinnclidir. Bö~·lr hlr miic>y~-e:clc olmadıkça Hrllerrk mua~rrrt dakikalar geçirrni~tir . 
• tırmağa c~ret edemedi. Şi- lar, arabalar, ve ko"'ylülerle dolu.. ta'-·İn eden rifte zafer. Hadise'.'' scbcb olan deli, kmc:ı-, ~ dc"lerinin am<'li la~·cla<oı olllC'a~na lnırnılamaz. Xrtrklm mt'nmra 
e Ziya paşa gibi 1 'amık Kc· Kırmızı 1·i1eıı· ve siyah eteklikli Merhale merhale, Anadolunun na \'e karısının aile ine kızını~. \:C d fl'na muamf'lc e<lc>n halka aj/,ır rn.a nizamı ,·arclır. 

' gazel, kaside yazdı. Onların kaclınlar titre~ip 'duruyor. Bel- göbeğinde Türk müdafaasının ·................................................................................................ onları öldürrneği aklına koymu~ 
lıni inkar etmiyorum: haber gradda trene binen bütün yolcu- merkezine, Ankara ya yaklaşıyo- - tur. karı mm sergi ci\'armdaki e\ · 
k, fikirleri hazırlamak büyük ların elinde birer gazete var, yer. ruz: Çift duvarlı eski kale.. Uç onun ebd:ii siması ile karşılaşı· ancak o Qa.şar.ıbilir., demişti.. !erden birinde olduğunu ş:anan deli. 

'<:~.,.' 1-'akat Tevfik Fikret, onların lerine oturur oturmaz dalıycrlar.. tepe üzerinde bin metre irtifada yoruz .. Şimdi gözle görünmiye:'l, Atatürkün iradesine kim karşı hemen o eve girrni~ ve kar5ısma ilk 
f \'ermekle, t 'nİ etmekle Bulgaristanda fırtına §İddeti:ıi şahlanan Eskişehir .. Ankara a. Ata, gene Ankarada oturuyor. koyabilir? Çünkü onun milletinin çıkan kadını karı»ı zannile tabanca 
a ettikleri şeri ) apan adamdır. arttırıyor. Şöseler kar ve çamur sırlardan kalan profilini bozı;na· Bu ağaçlar, çiçeklerle &üslediği iyiliğinden ba~ka bir şey isteme· smı bo~altıp kanlar içinde yere c:er 

t?, 1 ı;-ikret'in. Fran ız şairleri a· akıntısı halinde .. Balkanlar beyaz ınış, Yenişehir vadide yayılıyor .. bu bahçeler, öyle topraktan fı~· diğini herkes biliy~r.. mi;tir. Sonra yaptı\!ı müthiş yaııh~ 
'~'% en çok kimleri okuyup şarpalarını teşhir' ede ede önü • Mustafa Kemal, zaferinin fer- kıran bu şehir, gölgeleriyle, bağ· "Onun size bakması kafidir. lığı anlayınca ı:x>li ler yeti~med<.'t 
1lltq f hayran oldu.~unu ha~ırla· müzden eeciy.orlar. Aceleci t!ece dasında idare mer~ezi olarak an· lariyle, çiçekleriyle gölleriyle, htcdiğini sizden alır... cwel sergiy~ ka~ı~ kala?alığa :ka 

" • 
121>0 1', guluyoruz. l•akat dag-nık köylerino üzerine dü•Uyor. cak 2 .ooo nüfusu otan agaçıız, "'rrslciyeleriyle dilnkil ıitepte, bü· ı B\l çümleyi çok defalar İ§ittim. t 

11İl€e '" rışr:::ış ır. 
• Sully • Pnıdhamme, bütün Sabahleyin, Türkiyeyc ait ilk susuz şehri seçti.. (Çubuk çayı, tün bir dünya cenneti olan ve ıo:ı Mustafa Kemalin bakışı, nafiz ve Polıı:lcr or.un pe~ini takip et· 

tıı 1klerine, saflıklarına. rağmen. manzaralar ile karşılaşıyoruz ... hazan bir sel suyunu andıran, ra onun eliyle mifüte bırakılan ışık dolu bu gr gözlerde bu a- mişler ve cebinde dolu tabanca ik 
~hdır; onları taklıd ederek Küçük bir göl, sonı:a mavi Mar- muntazam akışı olmıyan bir kü· 2000 hektarlık bu çiftlik odur • dr.mdan taşan gizli bir kuvvet var. önüne geleni vurrnağa hazır bir ka· 

tijprı şi_i,r. de alatu~ka •. değil~ir', mara .. Lekesi~ bir gökyüzü .. Flor- çük ırmaktır.) Bu seçiliş bütün En ufak ağaç ondan bahsede· Türk mucizesini izah etmek için tilin kalabalık arasında dola~tığı 
a şıırıdır. Te'i fık hkrct bızc yada Mustafa Kemalin yaptırdığı dünyayı hayrette bıraktı, dünya- rek: başka bir şey söylemek lazım d:- ziyaretçiler arasında derhal ~);i ol; 

~ "l.'.miş olan a..: .. mdır. köşk mavi dalgalar ortasmda bir nın en güzel kıyıları olan Boğz- "Kaibettiğimiz asırları birkas ğil artık... mu~tur . 
... ~et'tcn ewclkiler A\rupa'dan peron gibi.. Köşk kapalıdır. O- içini bırakarak bu çöl ortasındaki senede kazandık,, diyor. Acaba o, En haşin adamlar bu ismi hür- 0 zaman, hE'rkes biribirinden şüp 

1
1ll fikirler alıp onları bizim nun işe başlamadan evvel kuvvet. şehre gelen sefaretlerin cansıkm bu kaldar çok işi. bu kadar kısa metle anıyorlar. Yüksek yaylala - helcnmeğe Ye korkmağa başlamış· 

/1ilıınımızla ifadeye kalkmış· li kulaçlar atarak yüzQşünü, ban· tısı tabiidir. 1928 de Çankaya bir zamanda başarırken, ömrünün rın uzak köylerinden geçerken tır. Tela~ tam iki saat sürmü
5 

\e 
~~· .1-"ikret ise gerek mana, ge· yo yapxşınx seyrettiğim günü ha· caddesi üzerinde yalnız Rus ve bu kadar kısa olduğunu biliyor kendilerine Atatürk işaretini ta· nihayet poli':ill!r deli katili yakalıya· 
lr ')'~ilde A\'rt1palı olmak istemiş· tırlıyorum. Alman sefaretleri vardı. (Fransız muydu?. şıyan bir cıgara verdiğim memur- r

3
k s:ı:,hını da elinden almışlardır. 

tıılltk edebiyatında ilk defa o, Gözün alabildiğine giden eski sefareti binası 1938 de açıldı.) Ya yeni hayatı kabul eden iar, bu cigarayı hürmetle alıyor • ==:::;:=========== 
te lınu bırakıp manaya, mevzua, mezarlıklara yüksekten bakan Ankarayı asri büyük bir idare Türk milleti? O Mısırdan gelen lar, sessiz bakıy<?rlar, sonra mu. kuran Hititler bu ilk medeni in-. 

~eçıni~tir. Bu bakımdan bu· Y edikulenin mistik kaleleri ve sur r.ıerkeaıi yapmak için bir mucize· fesi bıraktı.. Güçlüğü yüzündc:ı k:ddcs bir h<ıtıra gibi çantaların· sanlar Türklerin ecdadı değil mi-
~ edebİ\·atımız bilhassa onun !arı görünüyor, asırların yükünü ye ihtiyaç vardı. Mu mucize mey· imtiyazlı bir zümreye münhasır da saklıyorlar. dir?. 

atının .bir devamıdır. taşıyan surlar sahil boyunca uza- dana geldi. Bugün Ankarada 200 kalan Arap alfabesini terkederek ''Otorite kuvvetle delil kalb yo_ o, eski Yunan dilinde, küçük 
t~t. tamamile Avrupalıla~mak nıp gi-:iiyorlar. Haliç, camiler, u· bin nüfus var. Bankalar, hastaha· Latin harflerini heceledi. Köylü, luyla kazanılır . ., A!.yada ilk yaşayan milletlerin 
ı iı;in, bittabi bazan ıfrata da fuk üzerinde biriken minareler, r.eler büyük mektepler yapıldı. itiyatlarını, hatta ziraatini değiJ· Kalb yolu .. Bu adam sesini kalb dillerin'den kelimeler aradı. 

ın.._.•rnilli realiteleri pek hakir eski saray, ebedi güzelliğini mu. Üniversite bitmek üzeredir. A· tirıncğe razx oldu. Mesela bu mem lere i§i'ttirebilmek yolunu bulmuş- Ve yemek salonunu aüsleyen 
' ~Y.e, inkara kadar \armıştır. hafaza ediyor. ğaçlar geniş bulvorları gölgelendi- leket eskiden afyon istihsal ve tur • tahtaya bukluklarını işaret cdi. 

bu l'\ırt idi; ettiği hizmete muka· Martın bu sen pazar gününde, riyor. bahçelerinde çiçekler açı· iııraç ederdi. Türk milletinin menşei ve tari- yordu. 
~·.hata 1 ~iiphe!:İZ affediiir, e- beyaz yıldızlı kırmızı bayrak bi- yor. Bugün Ankarada bir göl bile Bütün Afyon Karahisar havali- hi onu çok alakadar ediyordu. Bir gün bana da bir kurşun t: Yet izdir. nalan neş'elendiriyor. Bugün A:ı- .. ·cır. Beton barajla beslenen $un'i ~t ilkbaharda bir haı.haş denizi ha- Devlet adamı, günün yorgunluk _ kalem uzatarak "çalışalım, de

' tıı bugün SC\ mi yenler, toptan karada Büyük Millet Meclisi aza- bir göl.. lini alırdı. Atatürk, Milletler Ce· ların: dinlendirmek için geceleri- mişti. Bu kelime nereden geli· 
\;ı kalkanlar var. Doğru!:U, lc>n seçiliyor. Disiplin altına giren Çubuk miyetine bağlı afyon komisyonu- ni ,·ekilleri ve alimleriyle berabec yor, ... 
-~1ttja da söylediğim gibi, beni Toros ekspresi, karlı dağların çayı eskiden bataklıklarda kay. nun dileği üzerine bu tarlaların kenüi eliyle not ettiği diksiyo· Bir sayfayı sür'atle yazdığı 

ı~ arkasına girmeden evvel Marma .. bolan suyunn bu baraja akıtıyor. bir kısmını buğday tarlası haline ncı !er üzerinde çalışarak geçi. kelimelerle doldurur, sonra .. ana ·ı,., eden şiirleri de çoktur. Fa· · 
·•ııı. ra sahilini takip ediyor. Sonra S1- Kurutulan vadi, sıtma taşıyan siv· soktu. riyordu. Avrupaya mahsullerini, kök,, olan kelimeye rastgelin,:c. "n hiç bir kıymeti olmadığı· 

, erı ı:.·· 1 h .. 1 ed . karya vadisine dalıyor, Karasu risineklerden kurtuldu. Milletler Cemiyeti afyon ko.
1 
y.ıhut ehlileştirdiği hayvanla:-ı tatlı bir tebess.ümle size uzatır _ 

.ı urer. e:e ta ammu emı- . . 'k 
!lı.h Onlar Fikret'i niçin Se\•mi- cisarm:lan geçerken vagonlar a- Atatürkün hatırası Türkiyede. ı misyonunda yüksek mevkili bir kilçi k Asyadan getiren Neohtı dı .• 
ili deta kayalara sürünüyor. Dağlar her yerde an.ılıyor. Her adımda Türk memuru "böyle bir tahdidi de\•rinin ilk insanları, şehirl~r Gecenin saatleri hiç farkm:ia 
Aı r misiniz? Meı;cla bir l\leh· .,._,_,..._ .. _._,_,..._ .. _._,_._,. _ _,_._,._, ........ _.tfl_,ı-. .... 1'11_._.._ .. _._,_,..._ .. _._,_,..._ .. .,._,ı-. .... 1'111111_,_, 
·~ıf'i niçin !:C\'İ)orlarsa onun • -olmaksızm akar .. Sesinde, bakış· 

r · \-anj Fikret'te ba ithk, ala· larında öyle bir kudret var.dır ki, 

ı..~~. bir ıauba1mk bulamadık· Japonlara mı ? Vız gelir !.. lstanbu!un yeni tarihi yerleri.. misafirleri her şeyi unuturıar, yal 
-\ rı ... Fikret'te a ıt ev:ınedik· flja-~ p 1- mz onun alakadar olduğu şeyler -· B 1R gazete 5öyle ~·n7.ıyor: . J\, -y-~ G .\Zt:Tt:LJ-:R ~ciyle bir haber yazı· 1 • 1 'ı. Y, Yeni olan, yenile~tirici o- ~ t.graşır ar. 
'<ltaftır. - ,J:ıpon mlllcti harbdcn u~anç ge- ~orlar: ç.~nkaya, onun oturduğu yer. 

Nurıtllalı ATAÇ 

~~"----
91ada bu seneki 

~ .. ~eytin mahsulü 
·~ı 
lıı il, 31 <A;. A.) - Bu sene 
i\:ı llııntakasındnki zeytinlerin 
"l~llıası çok iyidir ve hiçbir 

1 Yoktur. Mahsulün fazla o
ltian~ılmaktadır. Her yıl ol

bi bu yıl da zeytinlerin top. 
1ııı . ıı ?1Utcakip kurslar açıla -

11 llt;la z0ytin mıntakasma 
tJt!a ilave edilmiş ve · bakım 
,
1 
lıklarının adedi ona çıka _ 

'~,, :· Mıntakamız zeytinlerini 
tı "e :Edremit zeytinleri de • 
~ e c·ıkarmak için lazımgelcn 
~I' 

llhnmıştır. 

ti!'"'c~·e ba~l.ulı. Tokyoda bir~·ok gıda ma.d- ltalyan bandıralı Markopolo ,·aımnı ile Ankaraya hakim tepe üzerinde 

deleri yninc kimye\'İ tertib mahııulii me- Jlınanımı7.a SOO tn~illz senahı ~<'imi~. Bu dir .. ihtiyar ağaçlarla ~ölgelenir. 
\ad ikame edildi! .• 

Kimye,·i tertibde gıda maddelerini Y"
mrk mi~ .. 

ı··akat hu .Japon milletine 'ız g('lir. 
Bak ana, lıabannlar ko!tkoca Çini yutu
yorlar! .•• 

• • * 
Bizde sporda muvaffak olanlar 

B m gazetede pazar günü yapılan 

spor hareketleri şöyle anlatılıyor: 
- ı·eıken yan~ları karı~ık, at ko~ula-

rı güzel oldu. Atletizm ~amplyona!'Jı ise 
durgun geçti,.. 

Dfyol'. 

\'clkenlrr, insanlar ye atlar ara ... ında 
bizde sporda mu,·affak olanlar atlar!! .•• 

Ekmek buhranları.. ı-cyyahlar İ!ltanb11lda b.rihi eserleri ,.e 0 eski ağaçsız Ankaranm bu a. 

Bii~ ükadayı ~rzml~ler!... ğaçlı köşesini, gene bu ağaçlar 

B JH 11.ınir muhabiri gazl'tC!ılne 'ö~·le 
bir t~lgraf çeki~·or: 

- bmirde l'kmek buhranı yok! 

Hayret. Acaba neye yok·: 

Zira bizim 1stanbulda ekmekler müthi, 
buhran g~iriyorlar. Jlatti o derece ki a· 
dcti cleliriyorlar ! .. 

Maamarih onların bu hllllndcn çok is· 
tlfıulc olunuyor: 

M~<'li, cıtklden hHta insanlarm ka.. 
rınlarının U!ttüne tuğla konurdu. Şimdi, bu 
t•kmekler yedirilmek !JUrt'tlle 1( taraftan 
konuluyor!.. 

Iluna has ekmek mi eliyorlar, ne karın 
ağrısı! ••• 

Yalan değil: Hakikat Bü~-Ukatla da yü~ünden kendisi~e ikametgah 

tarihi bir yer oldu... olarak seçti .... Sonra bahçesi, ı,:ül. 
Oyle ya: !erle süslü Hitit aslanlarının bu 
Şlmdillk K.-rbela bir, BüyUkada iki!... lunduğu bu bahçede bütün tarı!-

• • * 
Tecrübeden istifade ! 

S ('T i-:i il7.crinde frtl.ikler ilerliyor. 
Sütçüler ccmly.-ti r<'i\i bir ı;azef<!· 

ye ş(iyle ~lkiyet ediyor: 
- Süt komlsyonunıla bizden kimst' bu

lunmurnr. Halbuki biı.lm tttrüb<!lerlmlz. 
den lstifadf! ~ilmesl lazımclrrl •• 

l:\"et, sayın r<-iıı, ama t.-rkos giilünün 
fenli 1'onu,ulmuyor! .•. 

Jfinı 

yazılıdır. 

Çankayanın büyük salonundıı 

11938 nisanında Atatürkü son d:: 
fa gördüm .. Hasta olmasına ve 
hasta olmak fikrini kabul ctm:. 
mesine rağmen bakışının ateşi her 
v? kitkinden fazla idi. her vakıt:-i 

tt.tlı tebeısümli yüzünde dalga 
lanıyo•du. Doktorların konsül· 
tasycnu ve vekillerin toplantısı a. 

(Devamı 10 uncuda) 
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Almanya ve ltalyada 
askeri harekat 

( Baştaraf ı l incide) 
fe:rrü.atı mılüm olmakla beraber 
15.000 mil mürabbaı olan memnu 
mıntalwun geni Jiği büyük mik· 
yuta harekata baılanacağını iÖS 

termektedir. 
Siliıyanın, bazı kısımları ile 

Sudetenland, Bohcmya ve Morav. 
ya da dahil olmak üzere motörlU 
kttalat Almanyanın cenubu şar· 
lcısindc Polonya hıiduduna k.;ı. • 
dar manevralar yapacaklardır. 

ihtiyatlar Ağustos bidayetinde 
kttalarrna iltihak ctmcğc davet 
~dihnitlerdir. Birçak mıntakalar· 

da hususi otomobille: ordu cn:ırine 
alrnmıştır. 

ftalyan manevralan 
Roma, 1 (A,A.) - Alrnanya'da 

hava talimleri yapılırken italran 
kıt&ları ıda Po vadisinde Alman 
orduıu crkanıharbiye reisi gene. 
ral Ha1dcr ve Macar ordusu erka
nıharbiye reisi general Vertin hu 
zuriyle manevralar yapıtaklar 
drr. 

bahriye efradı dlın Portsmouth, 
Chatham, ve Devor.port üslerine ha 
reket etmişlerdir. 

Bu efrnd eylül nihayetine ka.daı 
serviste kalacaktlt'. 

.Anavatan filoııu Port.smouthdan 
P..osyth ve In -.·crıtordonıı hareket et 
m.istir. 11~110, agustos i<~inde bura • 
larda manevralar yepacakttr. 

10 BiB bahriyeh 
çağmlacak 
Pıırlıı, 31 (A. A.) - Journal ga. 

zctt!!Infn Londmya !)Önderdigt hu
!usi muhabiri Yveıı Morvan yatı • 
yor: 

Birkaç gün içinde bütün ihtiyat 
filo 1!)24 dcnbcri vaki olmamı§ bir 
şekilde teçhiz edilecektir. ŞimdJye 
kadar halll tam'amlamptyan ycga • 
ne mesele milrettebat meselesiydi. 
hıgili:ı: hUkümeU bu meseleyi de hal 
için butUn ihtiyat sınıflarına rnen
stıb 10 bin efrad ''e subayın 31 
temmuzda celbine karar vermi§tir. 

Italyan manevraları 
J.'ranaız hududundan gelen mu 

hayycl bir <iüı;mana karşı yapıla. 
cak harekita 50.000 kişi iştirak 
edecektir. 

Roma, 1 (A. A.) - Resmen ıta. 
b"r verildiğine göre mütckabilen a. 
miral Gra.sslann ve binbavı n~gala

Mancvraların yapılaeağr saha- donun kumnndnlan albnda bir Al. 
nın uzunluğu 220 mil, geni§liği 45 man ve bir. lspanyol deniz heyeti 
mildir. 24 ten 30 temmuza kadar orta Ak. 

• • • 
BcrJin, 31 (A. A.) - (Havu) 
Harb şefi meeclesinin Alman as

ken mahflllerindc iki cereyanın 

doğma.mıa scbcb olduğu anlaşıl • 
ıtıaktadır. 

:Balllları harb zamanında. askeri 
\'t'! mv.il i§lCrtn ayni §8.hsiyct tara _ 
fından idaresi lüzumuna kani bu
lunduklan halde, diğct baz.ıran da 

,. devlet \'C ordu idarelerinin muhte -
ur ~eflcrc verilmesi lÜztlıtıurıa ka· 
nidirler. İhtiyat seneral Vetzcl 
(Muitu Va.dlenb1att) da ikmci teıi 
mlldal'ıl& ebMktediı'. 

:Sa mUnııklll3a, bugünkü ahva1 i. 
!&indt herhangi btr alademik veyıı: 

lı.trııonen tclmi.k bir ilrtllAf malı.iye. 
tinin dışma çıkmaktadır. Filhakika 
dtvt~ tefi ollltl Bitlerin ayni zn -
IIWlda Alman ukeri Jtuvvetleriıtln 
Mşlmmandant C>ldu~u kaydet • 
acele zntinmü 01\.ır. :Su sıfatla kcn
aıtmlw. bir lucrb halinde ol'dunU'll 
bafnıtt geçtrek harekatı bizzat ida. 
re ~di~ ttmiyeceğt meçhuldür. 

Danzigdeki askeri 
hazırlıklar 

Vartova, 31 (A.A.) - Şim 
diye kadar ilk defa olarak yan 
resmi Gazetta Polska Danzig 
ıühreçli yazısında serbest §eh. 
nn ·askeri hazırliklarından bah. 
seylemektedir. Yan resmi Po • 
IOnya gazetesi bu hazırlıklar 
h'akkınc:la fU malumatı veriyo:-: 

Marttan evvel Danzigde ma. 
halli polis teıkilatında bin kişi 
~rdı. Halen bu tqkilat her bi. 
ri bin be§ yüz kişilik üç alay 
halinde yeni ~tan organize c. 
dilmİ§tİr. 

Danzigin ordusu demek olan 
S S. lcr de bin kişi kadazd:r. 
Bu üç polis alayı bir fırka te
laklü olunabilir. S. S. lere ge • 
lince bunlar da Danzigin tek • 
nik kıtalandır. Bütün bu kıta • 
lar hemcmJlemen tamamile po. 
lis olarak vapurlarla denizden 
mayıs ve haziran ayları içinde 
Almanyadan gelen Almanlar • 
dar: mfirekkeptir. Danıige ge· 

len ağır toplar Hamburg ve Ste 
kiııden hareket ediyor ve gece 
Şi,ao duklarına indiriliyor. Bu 
yol ile üç sahra bataryası, on 
tayyare dafii bataryası, 36 tan'k 
da.fii bataryası getirilmiştir. Bu 
yl)lla Danzige gelen on beşlik 

bir kaç top da sahilde yerle§tİ • 
rilmittir. 

lngiJiz donanması aeferber 
Londra, 1 (A. A.) - 'Mane,•ra.. 

lard&n evvel kral tarııfmdan teftie 
edllec~k olan ihtiyat filosuna. men
sub 132 harb genuııi mürettebatını 
tahiye etmek nzere 1300 ihtiyat 

denizde yapılan ltalyan deniz \'C 

hava kuvvetlerinin manevralarını 

müteakip amiral Cavamarinin riya
setinde akU?dilen deniz ve hava 
kuvvetleri erkanıharbl.Ye kon!eran. 
mna iştirak etm.işlcl'dir. 

Konferans, (Pola.) kruvazörU.nöe 
cereyıın etmiştir. 

Bu manevralara 400 tayyare ile 
birinci ve ikinci deniz filolatt i~i. 
rak etmişletıdtı'. Nqtl!'llilen bir tebl

liğde bu :mıınol~lar ''§iındir~. kıt. 
dar ya~dan manevraalrm eıı. milhim 
l'.'lli,, olarak tavsif ed1lmcktedir. 

Takyoda 

nümayişler 
( Baştarafı 1 ıncideJ 

de: ••fngilizler, siyasetinizi de • 
ği§tiriniz,. kahrolsun büyük 
Britanya,. ve Craıgıe Asyamn 
dü,manıdır,. iban:lerini ha,; 
levhalar ta~akta idiler. Ja • 
onların işgapli altında bulunan 
ve Sbantungun merkezi olan 
Tsingfoudaki İngiliz aleyhtan 
komite bu tchirde oturan İngi
lizlere bir mektup göndermi§ • 
tir. 

Mektupta şöyle denilmekte
dir: 

•• 1 O ağustostan sonra vukua 
gelecek hadiselerden mesul de. 
ğiliz. isterseniz Şanghayşeke 
yardnn etmeğe devam ediniz. 
Fakat Şenghayçekin idaresi al • 
tındaki Çine giderseniz daha 
iyi ederşiniz ... 

Tokyo, 31 (A.A.) - Hari
ciye nezaretinin bir tebliğinde, 
ekonomik meselesinin tetkiki • 
ne memur komitenin bugi.in ya 
pıiması icabcden toplantı.smın 
iki taraf delegelerine hazırlıkla. 
rını daha eksiksfa bir şekilde 
yapmak imkanını vermek üze • 
re, tehir edildiği bildirilmekte. 
dir. 

Londra, 3 1 (Hususi) - Bu. 
gi.inkü toplantıda Amerikan -
Japon ticaret muahedesinin fes 
hine sözi.i intikal ettiren Ba~ • 
vekil demi~tir ki: 

- rngiltere ib Amerikanm 
Uzak Şarktaki hedefleri biribi • 
rine cok yakın olmakla beraber 
her iki hükumetin aynı karar • 
lan alması icap etmez. Bunun-
la beraber hükumet, kabil oldu 
ğu her zaman Amerika Birle • 
şik dcvletlerile i~irliği yapma • 
1a hiiyük ehemmiyet atfetmek 
tc ve bu İ§birliğini arzu etmek • 
tedir. 

Çan Kay Çek' ıin beyannamesi 

"Japonya herkes 
ısıran bir kuduz 

Bel 

ltalyan tüccarları 
bizden aldık ları malla
rı n parasını vermiyorlar 
Bunu temin için ·garip haciz mua- ı 

mefeleri yaptırmağa başladılar 
k .. k /d I ~isat ope o u . •.• ,, ~~: 

Chum:·King, 1 (A.A.) - Chekiai rada bekçiHk eden bir köpek~ ı· a 

Son zamanlarda 1talyan bankala. ta ,.c tabiatiyle Tiirkiye M<!rkez 
ajansı bildiriyor: rilc bakamaz. Çunhii Japon)':!. F' • 

Çinin yüksek ~fi başkumandanı istisna herkesi ısıran kuduz v] !t ak 
Çankayçek Tokyoda aktl"dilen pek haline gclmi~tir. Mu~ v!:e 
İngiliz • Japon konferan ı müna· hususundak; sar ılmaz azmjpıls ::ıı Kı 
sebetile millete hitaben bir mcs.ıj kidir. Nilıai zafere kadar ~d tunun 

riylc Uiccarlarınm Tilrk ihracatçı- ! bankası b11 vaziyette buradaki ih. 
Janna karşı göstcrmcğc başladıkla- 1 raeat tUccarlanmı.za gönderdikleri 
rı mtlqktilat, alakadar tticcarlannu.1 malların bedellerini ödememekte -
zı fena bir \'aziyctc sokmuştur. 11 dir. nc~retmi~tir. cağız... ~ıı ist 

Mesajda ezcümle şöyle denilmek· Maliye me~lf! ine ttmas d ~hrc Ba§ta (Banko krcdito İtalyana) Mayıs ayındanbcn de.vam eden 
isimli bankn olmak üzere hemen I bu vaziyet ltalyada bir milyon lira
ltalyadaki biltün bankalar ve İta!- dan fazla Türk parasmı bağlamış. 
yan tliccarlar Türklycdcn gelen mal tır. 

tedir: r~al, bu hususta bii}'ilk bir <ahı s 
"Japonlar, Çinde, uğradıklan mu ile bir plan haıırladığını, ~ da 

tarın bedellerini !talyadan gönder.\ İhracat tilccarları tarafından ltal 
mcrnek için ellerinden gelen bU • yan hükumetine yapılan bütün mü
tün çarelere baŞ\.-Urmağa ba5lamış- racaatlara. karşı ınüşkülAt göste • 
!ardır. 1 rilmiş ve blittin bu mUracaatlar 

İtalyan tllccarlar TUrkiyedcn ge. hatta nazarı dikkate dahi ahnma
len mnllannm paralarmı bankala - mrştır. 

ra yatırdıktan sonra bu paralara 1 Tüccarlar nihayet ticaret ve ha
ba5kalan vasıtasiylc haciz koydur- riciye vckalctlerimizle, ticaret mü. 
makta ve 'böylece Türkiyedcn aldık.: dürltiğüne ve P..omadaki ticaret a
lan malların bedellerini vermemek 

1 

ta.semize başvurmuşlardır. İki mem 
yolunu tutmaktadırlar. lekct Hcareti için bu vaziy~tin ön. 

Bu ş~kildc yolsuz ve uydurma Ienmcsi icah etmektedir. 
bir haciz muamelesine tiibi tutulan j Jtalyanların bizim merkez banka
Türk malı hcdC'llcri de tta.lyan ban- sında 2,205,500 llra blokaj parala
kalannda 'T'ü'l'k blokajı ı:;ayılmamak rı vardır. 

Sinemada 
yangın 

Dün g!!ce Ortaköyde Şekercioğlu l tır. 

\'affakiyctsizlik!er dol<wrsile Çini kında ncşredileceğini ve işgal 
do!:t devletlere bağlayan mükemmel da bulunan bazı mıntakaJ.arııl 
;nünasebctleri sekteye uğratma~a bun:ian iEtifadc edebileceğini • 
çalışmaktadırlar. rerek demiştir ki: 

lngilterenin Japonlarla anlaşmak .. _ oizim çok miktarda 
i temesi bu memleketin 9 devlet mu cephanemiı vardır. Bu ~malPll. 

run sürecek bir har'be kifaytt 
ahedesinin esas pren-ipleri hilafına cc!->tir. Harp mıntakalan g · 
hareket etmek, Amerika~'! mü~kfil . . . çe, düşm.-ınlarımmn adet ve 
vazıyette bırakmak ve tngıltere ıle rcbe kudretinin azaldığını 
Çin arasındaki anane<.i dostluğa yalım. Beynelmilel müna 
nihayet vermek istediği mana na de \'Ukua gelecek değişiklild 
alınmamalıdır. hemmiyeti ne olursa.olsun, biı 
Mm-afakatimiı alınmadan iiçün· siyasetimizin istikametini d 

~ü de\•lctler ara ında aktednen ve miyeceğiz. 
bizi alakadar eden itilafları ve mu· Japonların tedricen ıayıfl 
ka\•eleleri hiçbir n~çhile tanımıya· ve felakete doğru sürüklen 
cağız. Ingiltere, bundan 20 sene ev· hakkındaki kanaatim her 
rel olduğu gibi Japonyaya şarki As· kinden daha kuvvetlidir .. , 

Mekteplerde tedrisat 
erken başlanacak 

soka~ında Ahmedin "Emek,. isimli l Ateş alan filmler tamamen yan· 
yazlık sinemasında film ~östcrilir· dıktan sonra söndürülmü~tur. Yan· (B~tarafı 1 mcitlcı) 
ken bir film ates almış, yanındaki gm on dakikadan fazla sürmüştür. açmak suretiyle mektepler, talc. 
diler filmlere io e t:tmi tir Yaka ıra!l ,., ı.t.'tı!P ~ftSl.' t1e ~üra-caıtlirıru .. .kaarl~P.:a 

ı~rdc tedrisata 
muhtemeldir. 

Sandıkta bqlun~n vi\tün filJTller !anan bir kişi Beyoğlu hastancs!n~ kah bir ;l}aI,e ietınkc,ı:ktu~., Bu 
tutu,unca ha=k arasmda bir panik ve sekizi kadm olmal:.: üzere on uç senıı mektepler geç.en seneden 
~lamış, hcrk?s sinemanın ah~ap ki.~i de diğer hastanelere kaldırılmı~ daha erken açılacaktır." 
merdh\!nlcrinden kcndi'sini dışan !ardır. Hazırlık toplantısı 
atmıştır. Bu sırada 20 ki; biri ağır Muhtelif yerlerinden hafif yara· Buglin Tevfik Kutun nezdin· 

Mekteolcrin kita_p ih ·va 
le mc gul olma); uz:cre 
yayrn direktörü Faik RCJrt 
etmittir. 

llk mekteplerden 
mezun taJebe ll 

~ı.ıru olmak üzere yaralanmıştır. Yaralı· !arla h~diseyi anlatan diğer altl ki· maarif müfetti§leıfoin i§tirakiylc 
Iar sıhhi imdat otomobili ile hasta· şi de Ortaköy eczanesinde tedavi e· bir toplantı yapılarak tedrisat ha· 
neye kaldmlmışlardır. ditmiıılerdir. zırlıklan görüşülmü~. alınacak 

ilk mekteplerde 18 t\rp 

Yangın "Kadınlar gölü,. isminde- 'Yaralrlar şunlardır: tedbirlerin çabuk tatbiki kararla§. 
ki filmin bitmesine .bir çeyrek saat Ortaköy Kapalısokak 3 numara· tmlnuştır. 
b.'Clla saat 11,15 sıra!annda makine· da oturan Manoel ~lu Şevare1, Sa· Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 
re arız olan bir sakatlıktan çıkmış· di oğlu Rüstem, Mehmet km Gü· yeni ders senesinin geçen yıklan 
trr. Ate5rn makine dairesinde bulu· zin, Rüstem km Saadet, Rüo;tem daha evvel bı~latılması kararı 
nan bi.ıtün filmlere birdenbire sira· oğlu Coşkun, Yasef or;ıu Avrarr.. münasebetiyle verdiği izahatta 
yet etmesi sinrnıada bulunan üç lsak oRlu Nesim, Nimet. Niyazi, bu tedbirlerle bir buçuk ay zaman 
dört yüz kadar ~irciyi biribirine Ahmet; Melahat ve Vasef. kazanılacağm ıip.ret etmişti • 
katmış \'C herkes biran cYvel kendi· Polis dün ı.teee sahaha kadar sine
ni dJŞITI atmak için kapılara hücum ma sahibile, maldni t ,~e şahitlerin 
etmiştir. Bu arada elektrikler de bir ifadelerini te bitle u~smı~rr. Tah 
denbirc sönmüş \C işte bu son hadi· kikat sonunda sinemanın fenni her 
;e paniğin' daha fazlalaşmasını mu· türlü tesisatı haiz olduğu fakat hal· 
cip olmu~tur. Bundan sonra halk lan lüzumsuz bir telaş ye korkuya 
yere düşenleri çiğneye eze biribir- kapllarak hadisenin bu şekilde n<'t!· 
(erine girmi~ir. celenme·ine imi! oldu~ anlaştlrnı:· 

Bu sıralarda Ortaköy polis mer· ttr. 
kezi memurları ve itfaiye. yangr:ı Sinemanın elektrikçi~i Nir.ızi ha· 
yerine yetismişlerdir. Vazi~ct biraz diseden sonra dtmiştir ki: 
düzelmis ,~e yerlere yU\"arlanara:( " - Yangmın sebebi film göst~ri· 
ezilen \'C yaralanan çocuklar ,.e ka· lirken makinenin birdenbire dur· 
dın. erkl'kter derhal otomobillerle muş olma rdrr. Yangm olur o?maz 
haı:tan~ye kaldmlmağa traşlanmı~· makinist derhal beton olan makine 

rlaıresinin J...cıpıSinı kapryarak drşan 
çıkmıştır. 

Memnu mıntıkada Yan~ının gcni~lem~mc5'İ veya bir 
kazaya sebebiyet ,·erilmemc·i için 

ı IJnşlrırn/ı 1 i · mecburen elektrik cereyanını kc5'tik. 
Vilhclm Kcrman fotoğraf maki - Halk karanlık içinde filmin yandt..~1 

nesi Ue arazinin birçok rcsim!Prini 
mnhtelü §ekillcrde almış, fakat gi
derken bazı köylüler tarafından 

görülerek jandarmr.ya haber veril
miş, rakalattmlmı§tır. 

nı görünce heyecana kapıldı. Biz 
derhal :,,incmanm iki kapısını bir· 
den açtık ... 

Orta mekteplerin kayıt 
ve imtıban zamanları 
Maarif müdürlüeüne ıöndcri· 

len tamimlere göre, tedrisata er· 
ken başlayabilmek için orta mek. 
teplerin talebe kayıtları ile ikmal 
imtilıanlarmın hersenekinden ev· 
vel yapılması bildirilmi~tir. 

. Geçen sene 20 Ağust0$ta baş· 
lanan lise ve orta mekteplerin 
talebe kayttlarma bu sene 1 ey. 
lüJde ba~lanacak ve 18 eylüle ka-
dar sürecektir. 

Her sene 29 eylüle kaı:iar de· 
\·am eden son 5ınıf ıkmal imtihan 
tarı bu sene ı eylUldcn 9 cylük 
kadar yapılacak, yüksek tah ile 
devam edeceklerin hU$usi olgun
luk imtihanları 1 eylülden 18 ey. 
l:ile kadar tamamlanmrı olacaktır. 

Tedrisata daha erken 
baılanıyor 
Maarif müdürü, bu mektepler. 

talebe kaydına ve 25 eylülde 
risata başlanacaktır. §chrifl'~ ııtcı 
tedrisatta birlik temini içiıi tatil 
tün buı;usi ve ecnebi ınektı \• 
de b.u karar teşmil edilrni§W' ' 

Haziranda yapılan ilk 
mezuniyet ikmal imtih~ 
mazeretleri dolayısiyle i§tra~ S 

mi yenlerin imtihanlan l S • ı 
lül tarihlerinde yapılacaktır. 

İstanbul Maarif Müd 
mıntakasın::ia henüz istatia 
ni tamamlayıp gönderemiye!J 
tih, Beşiktaş, Kadıköy ve :S 
kazalan müstesna olmak 
ikmallerde dafıil olduğu ııaıd' 
sene ilk mekteplerden 1844 a 
2509 u erkek olarak 4353 

mezun olmuıtur . 
Diğer kazalarla bera.ber 

nun 5000 den fazla olduğU 
hak kaktır. 

Kıdem zammı alacak 
muallrmler 
Vekalet, IW.C, orta, &an'at 

teplcri ve muaJlim mcktepteti 
rolarmda ktiiem :cammrna ' 

rin listelerin hazrrlamaga 
mıştır. Listeye gireccklerif1 
tan 450 ki§idir. Buruann Jie1

' 

on güne kadar tamamlan.ar•~ 
arif müdi.irldklcrinc bildi 
ve zamlara eylülden itibard' 

Vilhclm yakalandığı ,.e sorguya 
c;eJdldiği sırada ·verdiği ifadelerin. 
d bir cürUm kMdı olmadığını iddi. 
11. ~ miş, fakot yapılan tahkikat ve 
nldc edilen delillerle iş başkn tür
lü görünerek tcV'kif edilmiş. ağırce
za mahkcm('sinc gönderilmiştir. 

B .., ı d d •• de tedrisata ne zaman baılanaca· 
eyog un a un ğıcının bugünlerde vekilet talim, 

k 
• terbiye heyctin~e teabit olunarak lanacaktır • 

gece 1 yangın bildirileceiini. mumafih her hal· ___ _____ ...... 

Evvelfı. ar.ık cttlsede .Alman kon
soloshanesi tercümanı Rıfkınm 

tercilınanlığı ile hüviyeli te11blt edi. 
len Hcrman sorguya ı;.:.ekileccği 1>r.. 

ntda müddciuraumt suçun mahiyeti
ne binaen rluruşmanm gizli nlmafll
nı istemiş, mahkeme d(l hunu ka· 
bul et.ırıl~t1r. 

H 1 b d d.. l de te~rinievvelden önce ba!lan • 
ama aşın a or ma.sı muk~rr:r olduğunu beyan lngiliz filosu 

ev yandı beyan etmıştır. ..:J' 
Dün gece Bcyoğlanda Hamalba • 19 eylülden itibarm bu mektep· ( Baştarafı l irW" 

,mda dört '"; tamamen ve bir a. : Ak~am üzeri saat 16,30 ~ 
partımanla diğer bir evi de kpım~n sokağında 88 - 90, 92 ve OOğün so. ! Kırdar bu ziyareti iade ed 
yakan büytik bir yangm olmuıtur. kağnuia 28 rıwna.rall binalardır. 1 

Rüz,gir yüzünden birdenbire gc- Kordcla soka.ğmda 9• numaralı 1 

ni~liyen alet Beyoğlu ve İstanbul apartnnanın dördüncU katı ve Dil· 
itfaiyelerinin uı:un c;.al?§malarile 

1
1 ğü. • n 8okağmda 18 numaralı evin de 

güçlükle söndürülebilmi§tir. balkonu yanmıebr. Yanan evlerde 
Tamamen yanan e;•)Pr Rortiell mrız.nk ıa~·alar da mahvıolmuıhır. 

Malaya yarın lzDJirde 
tzm.ir, 1 - lngiltercnın 

Mala'-a dritnotu yann 1İJ'l'l3 
gelecektir. 
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1 er.kos teSisaiı jiT@f!IQG@ir~f;tL~@Fmt'J@m®fR 
takviye edilecek M k •d k 
Şehre verilen su 17 metre os ovaya gı ece 
mikabı daha arttırılacak k A h ll 

Betedire tarafından yapılan yeni metremild'ıt-ı suyun tamamen şehn as erı eye er 
·~~t~~~~~k~:~;~:~\e ~~a~a~~~: ~~~d:~~~~::~~e i~~~at:rk~~i~~I~~; .. 

'lıetre mikabı su 67 bin metre mika· ana boru dö~nmesi kararlaşnuştır. -------------

Bundan ba5ka ~hrin su ihtiyacı F ra n s 1 hey et,· k ,· m 1 er ,, ,,.:- --
~~~!.~·;::,os.;;~:~~~:~:u~es~~;1~;. ;"!e;ı y:~ ;:~:~~~fh" h:~~~~ Vekiller Heyeti Z • L'"'~~J 

.l~1nKfığkıfö1 ane)t·~ 1~a~ar .. ol.~ndana boeh· lo~~~~~~: ı~:s:~~~e s~ıil~~~~:~:~ın dün toplandı den teşe k k Ü 1 ediyor? 1ÇI:.HDI:.: 
rr • un ·ı a,·e sız ığı yuzun en § • . . . . . • . 

ıı . ·c d •. --'"! k d" 1 ·fa tamamıle temını ıçın hummalı Ankara, 31 (A. A.) - Vekiller * D" :ık am:ı kadar senc1'k d 
\:_ ıstı a -~me arzıcuı ememe te ır. bir fa:ıliyet sarfedilmektedir. Kuz- heyeti bugiln saııt 16 dan saat 18,30 Almanya Baltık devletlerı· u··zerı·ne nu·tuz yo ücr~~c~i:i vern~iycnler iı;l

1

n. r:o~ 
- ·~hre ~Pk:ı am:ak 52 bin metremi guncukta yapılan bir \'ükseltme ma a. kadar ba§vekalet dairesinde baş. ' bir 15 siiolük miıddet vedlmlıur. 
«ibı sudu: Bunun 2 bin metremika kinesi sayesinde Anadolu yakasına vekil doktor Re!ık Saydamın riya- sı·yasetı"ne gı·rı·şıı·g--,· takdı"rde Sovyet * Mualliınlcrden mürek\:cp bir Q. 
ı da yoll.:ırda kaybolmaktadır. .:;e,·kedilen Elmalı suyu 9000 metre setinde toplanmış ve ruznamesine file dün Topkapı sarayı müzesini 
n gezmiştir. Perşembe giioü de bendlc· 
ou rolda tedbirler alarak 67 bin mikabma çıkarıım:ştır. dahil meseleleri s0örilşmüştUr, Rusya harekete g· eçmek istiyor re bir tenezzüh yapıl:ıcııktır. 

S t 1 . 40 O ı k k ı * MaariC şQrası için AnkanT1 si· a ye mese esı erece 1 ra f ar . ., .
1
. 

1
. J k ı Paris, 31 (A.A.). - Havas ajansı "Stalin ve müşaxirleri, Baltık dev den ezalar şehrimize dönrnn,ıerdir. 

Sır mı yar lngı iZ ıra 1 b'ld' . * Şehrimizde bir lnsilb ~e bir de 

tahk ·ık atı 44 86 Ve 17 Ü k U rU Ş a 1 1 1 ırıyor: !etlerinde rejim veya kabine deği· Holanda • Bulgar tülün şirketi kunıl ' hazine Genelkurmay görü~melerinde bu· şiklikleri veyahut diplomatik müza· muştur. llunl:ır mübaya:ıtıı ba~lamış· 
İı üddeıumumİIİk iddİ- Satıf acak Londra 31 (A. A.) _ Daily Mail lunrnak üzere pek yakında Mosko· kereler bu. me~leketlerde .. Alman· lnrdır. 

Bira işinin inhisarlar idaresine . ' . . • vaya hareket edecek olan Fransıı ranın hfıkım hır surette nufurunu * Kumkııpıda koltukçu Rıışille <>fi• 
~names"ını· haz ladı gazetesı ~azı~or. k • h t" l Do . . ed k h" .. "ld"ğ" Ilı 'fustnf:ı··ı taban .. a ı·ıe 3·:ıralıy"11 ~ 1 r Jc\'rİ muamelesi tamamlanmış ve Arkeologlar lpsvich (Suffolk) a_: ·en ·ncıeye hı orgenedra nd umencı tesıs. ece - ma ı~·ette b~loruk ~. u ko{;ukı;u lbrahim dün tevkif . edll· 
60 sayfayı aşan Satye yolsuzlu· >ugünden itibaren inhisar biraları- . k i d ki s 11 H 'd b" A _ nyasetı e ava or usu an gene· takdırde harekete geçe ı me - ıçın 

~a n n e u on oo a ır n al V 1. bahri ed lb v·ı . . ·ım . . . mlştir. 
llnun lddiıınamcsi müddeiumumilik .un satışına başlanmıştır. glosakson kralının mezarı ile mu.. r" ~ ın, r en a ay ~ auna ~endılerme aç.ık k~rt ven ~ım ıs· i(· 'C'niversitc rektörü Cemil Bilsel, 
~rafından bitirilmiştir. lnhisarlar wnurn müdürü Adnan azzanı kıymette altın ve gümilş ha 5Uvarı alay kumandam Kreıbs ve tırorlar. lstcdıklen şey, mesela Dan bir aylık mezuniyetini geçirmek üıc· 
İddia.name bugiln sorgu ha.kimli • raşpmar. bira fiyatının yakında u· zineler meydana çıkarmışlardır. Bu daha ~irkaç subaydan terekküp e· z~gde yapılan "Hulül,,e ıbe~er ~'a· re hviı:rcye silmiştir. . 
ııe gönderilecek ve sorgu hakim· .:uzlatılması mukarrer olması dola· ıırada kıymetli ta§larla işlenmiş ma decektir. zıyetlere karşı ko~'tllaktır. Fılhakıka '* lnkıllip derslerinden ikmale kn~ 
~ de suçlulara tebliğ edecektir. \'JSile pi~·asada bir buhrana meu· sü altından bır· Kask mevcuttur. Avusturyada, Bohemyada, Meme]· hınlar idn 8 nğustostn edelıiy:ıı fa· 
~ .; .; l..ullcsinde bir imtihan yapıl:ıcaktır. 
ltnunlar üç gil'l zarfında iddiana. lan \·ermemek için tedbir alındığı· Britiş muzeum, kıymetiı.' bir mil· Boutelleau, Londradan Fig:ıro de ve Danzigde sabit olan Hitler * llfikümctimiz eylul n~·ınd:ı Yi· 
e~·c itiraz edebileceklerdir. "lJ, şehrin her tarafından ihtiyaca yar İngiliz lirası tahmin edilen bu gazetesine bildiriyor: tekniği bu talebi büyük mikyasta :rııun, Belsrnt ve Scliıniktc açılncak 
Sorgu hlı.kiınliği de bu müddet '.•afi bira me\·cut olduğunu bir mu· hazineleri itina ile tasnif ettirmiş· "Çemberlayn bugün Ayam kama· hakir göstermektedir. bcy~clmilcl . sersilcrc iştirak etmlğe 
l'fında kararnamesini yazacak ve 'ıarririmize söylemic:.tir. tir. • rasında Molotofla yapılan son mii· Londra 31 - İngiliz başvekili knrar vrrmitşir. 
~!.ııuzluğun bu gUnlerde muhııke • 

40 
d l"k "' k t 

1 
lakatlar hakkında beklenen beyana· Çemberlayn, Moskova müzakerele- * Darphane şimdiye knd:ır I~ mil· 

sine ba.'}lanacaktır. , 
1 

edrecebı ·,ucuz rta ·ı sa J§ arma 
0 tı yapabilecek vaziyette olacak Ye ri hakkında, Avam kamarasında yon liralık sümü~ lira hn snıı ş lır. 'ıla 

'l k f t t 1 1 rd .epo ar a aş anmış ır. lzm"ırde b·ır adam arka- . . b" l kd' . h be " l . . li:re dahıı 3 milyon lirn b:ı~;ılmnsı j. " ev u u u an maznun a an p ak d .
1 

d b 
1 

;;ıvası ır an acmanm a ını a r c.unlan 'SO'-" ernıctır: .... ·en ecı er e ~·ann un an J " ~· J ~ çin salahiyet ''ermiştir. 
asuf Ziya, Ta.bir Kevkeb ve mü· '"' .; d "'ld'" d"" '' lI .. h"kfun t b"I t 'itışa çıkaracaklardır. aŞlnl 0 Ur U vermediği takdirdehiçolmazsaMos - .... erduç .. ud de.. 1 va1 sı a * Darphane l'eniden zi:rnet allı· 
~dis füı.sımm tahliyeleri mevzu. ko•·a,·a gönderilecek a~ked mütehas teca\-uıun ogru an ognıya eca· oı basmıığa knrnr vermiştir. 

1., ğ t ld.. İzmir, 1 - Dün gece ı:ehrimlzde • J ~ıs de ildir. nhisarlar idaresinden a ıgımı2 ~ı:;lann isimleri ile heyetin vazife ve vüz kadar tehlikeli olduğunu kabul * Müddeiumumilik Satyc binası 
-o- malumata göre, Milli müdafaa \'CI" bir cinayet olmuştur. salahiyetini ve orada ne kadar ka·I e~.mekle bera~r, bih'.'1~ıt~ t~~· hakkındaki mütaleasını lıazırlamı~· 

~ Yaşında bir yankesici ~isi dah!l olduğu halde 25 santilit- sandalcı Bursalı Mustafa. isminde lacağını bildirecektir. zun memnunıyet verıcı hır tarıfıne tır. Bugün Mkimliğe vermesi muht9" 

ı .k . 
1 

. 
44 

k 50 tTt bir dökmeci Mehmet adındaki ar· l mrldir. 

Yakalandı . re ı - şışe en unışa, san ı ı · Perşembe günü bir müzakere da henüz van amamı~tır . ., * Vnli Lulfi Kırdar e\'kar umum 
r.Jiklcr 86 1:.unı .~; oir rr litrelikleı kada§tnl sarhoşluk neticesi çıkan ha cereyan edecektir. Resmi mah· Gemberlayn, Fransız \•e İngiliz müdürü Fahri :Kiperle lJerabcr mu· 

l>ous tarafından 16 yaşında Fu. 170 'kuruşa satılacaktır. l ı;.ır ,kavg'!. ile hapishane blnat!IJ ö .- . '4 isimli bir yank<!sicl çocuk yaka· nünde bıçak!& öldürmUııtUr. Katil filler başvekil bugün meclisin arzu askerLhcyetlerinin bu hafta ıçinde h'nfnınsı k:ır:ırlaş:ın tarihi ~S'Crlet: 
~ı:nı!I, adllye"'e tcsilm edilmiştir. , .... kalıınmıı .... r. ettiği derecede sarih davranmadığı Moskovaya gideceklerini bir defa hakkında tetkikler yapmnktadır. 

• J J" ""' dah t k ı * fü·kar umum müdürlüğü Jsıan• 
~'·nd po•ar gu'"nU Sı'rkecı· tr"n 1·•• -A- takdirde persem,. be günü Lord Hali· a e rar amı~tır. h b 
. u ..._ .. " A k l'k b • d 1 --v---

1 ulun fethinden sonra kıırulnn TilrK 
~Yonuoda kalabalıktan istl!adc i· s er 1 ŞU esme ave faksın meclisin tatili arifesinde, tn· Yeni raporlar Abideleri etrafında bir tetkik eser( 
il Emin adında birinin içinde 5 Beyoğlu yerli askerlik subesin- E rdüne kaçan Filis- giliz • So\1•et anlaşmasının kati o· Londra, 31 (A.A.)' - Röyter a- hazırlamışlır. 
~ııruş ıo para bulunan çantasını den: !arak akdini bildirecek vaziyette ola jansmm diplomatik muhabirine gö· * Topknpı s:ırayı bahçesindeki 
~mıştır. 930 .... 9.{9 ders ' 'thnda lise \'e\.•a tinli çeteciler cağını kuvvetle ümit etmektedir· re, Seedsden hariciyeye Moskova h:ıfrirat bitmiştir. Eserler tasnif e· 

J ~ dil:ıwktcdir • 
~ E'tıat eli Eminin arka. cebindeki r:.ıuadili okuUarla daha yüksek 0 • Amman, 31 (A. A.) - Mavera.L ler .• , görü~eleri hakkında yeni raporlar 

·ilıdanı sıyırırken polis tarafmdan kullardan mezun olup tam ehliyet- erdüne iltica. eden Filistin tethişçi· Ordre gazetesinde Pertinax yazı· gelmi~tir. Bu raporlar tetkik edil· 
toruıerek tutulmuştur. nam~ı: olan,ardan tahsillerine de· !erinin şeflerinden Abdilmıhman, )'Or: mektedir. 
• \'ankesici çocuk dördüncü asliye vam etmireceklerin 1 eylul 939 da Karaçta ikamete memur edilmiştir. 

, ~ mahkemesine verilmiştir. hazırlık kıta!ıına sevkleri mukarrer· Hükumet tarafından neşredilen bir 

d. D t" h · be · e men tebliğde i.sflerin §Cfine istisnai bir 
ır. u şeraı ı aız şu mız · . . 

lnh .ısarlar Vekı'lı" hl ' l'l . . 1 muamele yapılacağı ve Erdilne il. ·up tam e ıyetname ı ennın ey· 
tica eden diğer i.st şeflerinden a-

k 'tt lUl 939 da hazrılık kıtasında bulu- d d'l W• k dcdil ktedi '"'" araya gı 1 nabilmeleri için 1 ağustos 939 dan yır e 1 occgı ay me r. 
~CiimrUk ve inhisarlar vekili Raü 15 aı:;rustos 939 gününe kadar Beşik· --o--
~11'adeniz dUn akşam Anka.raya ta~ askerlik şube·inde teşekkül ede· 
""Ilı.iştir. Raü Karadeniz Haydarpa cek askerlik meclisinde muayenele· Veni bir ltalyan 
~ inhisarlar umum mUdüril Ad· ri yaptırılmak üzere nüfus cüzdan· denizaltısı 
~ Halet Ta.ş~ınar, gümrükler lan, ehliyetname ,.e mektep vesika· Roma 31 (A A ) Adriyatlk 
~t lllüdllrU 1:1~thı ve gümrük mu. larile birlikte ~ubcye müracaatları tezgihl:rında İırna. c~s olan' 

aza baı;müdürü Ha.san Kopcr ta- .1 ] .,.. " ı.ı tar ı t an O u .. ur. Markonl denizaltı gemisi Marfalco-
llıdan uğurlanmıştır. ı 

Fransadaki 100,000 İtalyan 

Demokrasi uğruna 
ita/gaga karşı 

harbedecek 

tt Gümrükler umum müdürii Mah• 
mut Nedim bugünlerde Ank:ır:ıdıııı 

gel::cck ve II:ılnya gidecektir . 
* Tırhnn \'apuru ilk .seferini önfi• 

müzdeki pazar giinü Knrndenize ya· 
pncaktır. 

* bmir Kmlny reisi Doktor Ccv• 
det Fıı:ıt vefat etmiştir • 

* Dün hmirdc lL:i ceşoıelikte yan• 
gın cıkmış, dört ev yanmı~lu-. 

Hapiaariede para 
basıyorlarmıf 

Londra, 31 (A.A.) - Son 
zamanlarda. lngllt.crı:.:nin conuP, 
mın~aknlarında 10 klşllik sah-
te banka kaimeleri dolaşmak• 

~ariciye umumi"katibi 
1 O nede denize indirilmiştir. 

Dün şehrimizde 
zelzele oldu 

Liyon, 31 (A.A.) - Herriot nutuk söyliyerek geçen eylül· 
(İtalyan halk birliği) tarafın- de J 00 bin muhacir 1talyanm ta iuI. Yapılan tahkikat. neti .. 

ccs!ndc bunların Vight adasın• 

~l>Un şehrim.ize gelen hariciye ve. 
~ eu umumi katibi Numan Mene
~ ~cioğlu Knlamıştakl köukünde 

11taııat etmektedir. 
~ ~Uırıan Mcnemencioğlu İstanbul. 
t lki hafta kaldıktan sonra Anka.
~ dönecektir. 

Dün saat 15 i 33 dakika 11 sa
niye geçe hafif bir zelzele kayde. 
dilmi~tir. Merkez Ussil rasathane • 
den 125 kilometre mesafede tah. 
min edilmektedir. 

Deniz Banktan açıkta 
kalan memurlar 

dan lş borsasında şerefine ter- Fransa için çarıuşmağa hazır 

tip edilen tezahüratta bir nu • buluııduklarıııı ilı\n ettiklerini 
tuk irat cqerek yakında iki 
m~nıleket arasında bir yakın
lık husule .geleceğini Unıit etti

Dcnizbanktan açıkta kalan 120 ğin\ söylemiştir. 

memurdan yilz liradan aşağı maaş "!taly:ın halk birliği,, umumi 
alanların kiUfc!5i ve yüz liradan yu sel~-:- ' teri Romano Cocchi'de bit· 

hatırlatmış ve hnı·p zuhurunda 
!talyan demokratlarmın Fran -
sa ve demolcrnsi için çarpışacak 
larını çUnkü bu suretle hakiki 
lt~lyan davasını da mUdafan 
etmiş olacaklarını söylemiştir. 

-Taks·ım.· Mete caddes.i _ kan maaş alanların da büyük bir 
':::tııac•ı::a- •-m•a• ~. kısmı başkn memuriyetlere tayin 

ı 

1 
edil~ ve bugüne kadar vazife a. 

-~ z z E T lamamıı olan miltcbaki 20 memu -
nın da pek yakmda münasib memu.. 
riycUerlc tavzif edilecekleri mev • 

B A H Ç E S İ ı•ukan öğ<en~A. A.) · 

Kemana 
( Necati T okyayın ) 

Sanat h:ıyatmm 19 uncu yıldl:nümii !? Ai:,-w.tc,. Ç;&~amlıa xünb 
111ernıcketiml.zio tanınmı"' ınu~ilJ s:uıala.irbn tararıaJan ı.utıulaı.ıa· 
taktır. -

l\ıYnıetli ot.oyucu llııyan S:ıriyc, (mutıul s:uıtlcrimll'n "M>nra) rano· 
~~· Belvü, inci ~zhıoları saz heyetleri, l'fısırlr Kiki. Semira ~fu· 
''qJtnM, Çalıkuıoa Lütfiye ,.e S. Attila rövU5ü ile Kii('ilk Çiftlik 

1 
Yunanistanda yeni rejim 

1 bayramı 
1 Atina. 1 (Hu9.1'1) - Y~ni reji· 

imin yıldön(lrnü müna!llebetile 4 a · 
~u~tos cuma günü Yunanislanın 

j her tarafında büyük bayram ~nlik 
!eri yapılaed.ktır. 

Bu münasebetle fcvkaltde h3zır· 

Çekler Almanlaştırma 
hareketini şiddetle 
protesto ediyorlar 

Prag, 31 (A. A.) - Alman m1.t.. ınektedir. Bu ı:ıızete töyle demek· 
buatmın bir~ kere Çekleri >tan- tedlt: 
sl1.lık n ataletle ith1.m et.mflli Du- "O r.amr.n ~ye ollln ftmd\ lltyah 
rine "Poledni Li.ııt" raıeteai bucf1n olamaz. Almanlar Ç.e-a!~tJrm• hare 
Çeklerin Almanlıu·la işbirliği yap. ketini protMto Wl!İf!~l. 9ts ese 
mak lstedilı:l~rinin bir delili olmak Almanlqtırma !ıarelredN "'1 sin 

da i<!.in Parkhurst haplsane
r;inue basıldığı anlaşılmrştır. 

Sahtckl\rlnl'ln cUrünı şeriki o
lan iki go.rdlyan tevkif edil
miştir. 

-<>--
Tarasadan çamaşır 

çalan genç 
Ekrem Güneş adında. 25 yqla. 

rında bir genç, dün Yc;ıild.it"Clrte 
Gülizar isimli lbir kadmm tara • 
sasından ~amaşırlarmı ~en 
yakalanml§tır. 

Ekrem Güneş, ikinci 9Ulh cm 
mahkemesine verilmif. arada 4 
la.yarak: · ....,. 

- Aç kaldrm, ellm~ bıl:r lime 
kut'U8 g~ mıped!Je aııml • 
nin kanırile tevkif edtlmftGr. 

Satıhk tenezzoh motı 

1 ~m j(ji;;;:••d•• ;~;· "j;;•; e fi 

Bet boc:uk metre boyada 
ln1Uanıhm1 &('dl bt.r 

!ıklar vardır. Yunanistanrn bntün ilıere SUdet p&rtisinin kanun ltyi- proteeto ediy()ruı:.,, 1 mo~ril acus Oatla •t:ıl&tu. 
' ~..ehirlerinden ha~vekil ge"eral Me- halariyle miltal~batının iki millet DUn 30 bin kişi &hf'Mya '.kralla. ; Mllrıse.ut: B'?~Dtt~ N»t!alc:dar 
lta'<::a::a t"?~"!ı:kür ve tebrik tel!!raf arasındaki münasebetlercle esas o. · rının mezırını al:ıy halindr. 2i:·ıı:-r t 

1 

· - ;J:ı.n· ını·rnı•nı !1.l~l·nı••1 ~A fme 
!arı g~lmi§tir. !ara~ knüul ~ilmesi11l tc~lif et - j ctmlı:ılcrdir. Merasim kml \'ences· : ·lilı••••••••ma:llltl 

lo.ssın marı;ilc nihayet bulmuıat ur . "'· 
1\fUf'sse'ôe sa.at lki)'C kadıır aı,:ıktır 

... . . ., . 



Türk Rumen yelken yarışları 

Bu sene Ayrupa birinciliklerine 
gelecek ydda Olimpiyatlara 

iştirak edecekler 

Şampiyonasına iştirak 
ediyoruz 

Bu ayın yirmi dördünde Bükreş. 
te yapılacak Balkan bisiklet 3ampi_ 
yonasma bisikletçicrimizin İ!ilirak 

edeceklerini haber aldık. Uzun za-

Bir ay kadar evvel Cumhuriyet 
halk partisi merkez binasında lıe. 

den terbiyesi genel direktörün.ün 
huzuriyle şehir mütehassısı Prost 

Dün yapılan bütün 
müsabakaları yelkent 

cilerimiz kazandı ,~~ 
Yarışlara bugünde devam edılecek ~u Beden terbiyesi umum müdürlü- lkinclteşrinde: İstirahat, 1 ıncı mandanbcri muntazam bir 5ckilde ,.e İtalyan mimarı Viyetti Viyoli ve 

ğü güreş federasyonu bu seneki kanunda: Balkan güreş birincilikle- çalııımakta olan ckipimizin Bükre!j- sprırcular toplanarak Dolmabahçe _ 
programını tanzim etmiştir. ri müsabakaları, 2 inci kanunda: tc muvaffakıyetli neticeler alaca -

1 

de yapılacak olan stadyom üzcrin-
Deniz klübü tarafından tertip c- Şarpi yarışları gene bizim ye!k~~r 

dilen Rumen - Türk yelken yarışla· :ilerimizin mu\·affakiyetile netic<'Yat 
rına dün gene :-. toda koyunda de· lendi. Sabah mü:sabakasının gali . a. 
vam edildi. Müsabakalar, öğleden Şerefin ikinci bir muvaffaki,·el! •b·,·· 

Büttin mmlakalarn tebliğ edil - Monitörler ve hakemler için kurs. ğmda §Üphcmiz yoktur. Ayın on tJc görüşmü~lcrdi. 

~ olan bu programa göre: !ar, şubatta: istirahat, martta: Tür 1 b:~ine doğru kafile 1~tanbuldan Genel direktör eldeki mevc~t pa-
Temmuzda: istirnhat, ağustosla kiyeyc celbedilecek ecnebi bir la _ Bukrc§C hareket edeccktır. rayla Dolmabahçede devredılecek 

serbest güreş ölge ye grup birinci-
likleri, İstanbul, lzmir, Ankara böL 
gelcri arasında fuar müsabakaları. 
Eyh1lde: serbest güreş Türkiye bL 
rincili.kleri ve AYrupa güreş birin
ciliklerine iştirak edecek takımın 

seçilmesi, Birinciteşrinde: 1939 Av
rupa. serbest güreş birinciliklerine 
ı~tirak. 

kımla temas, Nisanda: Grekoromen 
bölge birincilik müsabakalar!, Ma -

)'lsta: Edirne - Kırkpınar Türkiye 
ba.5pehlivanlık müsabakaalrı ve 

grekoromen Türkiye güre3 birinci
likleri müsabakaları, Haziranda: O. 

limpiyat .seçme müsabakaları ve o _ 
limpiyat hazırlıkları. 

-o--

TENiS 
Birinciliklerine dünde 

devamedildi 
İstanbul tenis ajanlığı tarafından 

hazırlanmııı olan İstanbul tenis 
teııvik müsabakalarına dtin de de -
vam cdilmietir. 

öfon sahada küçük de olsa derhal .ı 
blr stadyom in§ası cihetini isti! _ ev\ el Ye öğleden sonra ayni tekne· mit edilirken bu mü~abakayı da. IJ) 

zam etmiş, bu hususla mutabık ka. 
l•narak keyfiyet vali ve belediye 
reiııinc bildirilmişti. Neticede mi _ 
mar Viyctti Viyolinin evvelce • ha
zıraldığı 25000 kişilik planın na -
zarı dikkate alınmıyarak yeni b~
tan bir plan hazırlamasına karar 
verilmişti. 

!erle, ayni rotada starbot \'C şarpller jat kazandı. Yarı;;. baştan niha) cı lo· 
ara$ında yapıldı. kadar heyecanlı geçti. :\ejat ~ ı; ' 

GO R lı:IJŞlLlER 
N'apoliye giden mimar Viyetti Vi 

yolinin hazırladığı 16 bin kişilik 

plan, belediyeye gelmiştir. Gazhane 
tanklarından biri stadyomun içinde 
kalmaktadır. Keyfiyet gazhaneye 
bildirilecek ve tankı kaldırması is. 

Sabah yapılan yarı~larda starbot güzel bir yarış yaparak hasımla ;a, 

farda I Iarun ile Rumen çeki~mesi m geçti \'e birinciliği kazandı. 011 ca 
çok heyecanlı oldu. Biribirlerini, ja Şeref takip ederek ikinci, Rumt ıaz 
rüzgarı ve sulan hesaplıyarak bırak de üçüncü oldu. .a 
mıyan iki teknenin yan~ı ba5tan ni Rumen Simine;:;ku ~amandıra~1)a, 
hayctc kadar bir çeki~me halinde dönerken yanlı~ bir hare.ket ral'31\(Jk 
jevam etti. !kinci turdan sonra mü rak devrildi. Tabii derece alamad' 
c:.abaka birkat daha heyecanlandı. ST.ı\RBOTLA ......__. ...... ~ ~ ,..,, ,_. -
Finalde Harun önü aldı. Ve yarı~ı Günün en heyecanlı yarı~ı bu o 
birinci olarak bitirdi . .ı\z bir farkl<ı ju, Baştan nihayete kadar heyecı 

Kavgalı maçın 
devameden 

dedikodusu! 

da Rumen ikinci oldu. Üçüncü Fer la takip edildi. Fakat en sonun 
raı - Burhan, dördüncü gene Ru· mü5-3.bakayı Feyyaz - Burhan biri 

Taksimdeki Dağcılık klübU korL tenccektir. menler oldular. ci bitirdiyse de büyük münaka~ 
larmda yapılan bu maçlar önümüz
deki cumartesi ve pazar günleri de 
yapılacak ve final karı;ılaşmaları 

öbür pazar gün!.i icra edilecektir. 

:)irkct bunu yapmazsa tankın et. Ş.\RPlLER: !ara yol açtı. Rumenler buna itirıt • 
rafı münasib şc)dlde kapatılıp bu - Bu müsabakaya da üç tekne i,.ti· ettiler. !ki teknenin nizamsız harr-
nun önüne bir i~aret kulesi yapıla- rak etli. Bizden ralnız Şeref müsa- ketleri ileri sürülüyordu. Yarış b 
caktır. bakaya giriyordu. Yarış Şerefin rinci Feyyaz - Burhan, ikinci Rıl' 

--.::_;,,.;:.:::;,-.,..-----..,.-""'1~ .. -.:;:::::------·------------- mm·affakiyetile neticelendi. Bir gür. m:!n, i.içüncü gene Rumen, dördüıı' 

Birkaç günden~eri gazete sü
tunlarım i§gal etmekle lialmayıp 
memleketimizin sırurlannı aşan 
meşhur yumruklu maçın malUm 
h:.disesini bırakalım da biraz da 
t• kımlann oyunlarını ve vaziyet. 
· er:ni göz:den geçirelim. 

Öyleya bütün arkadaşlar heye
caadan mıdır, neden !bilinemez, 
Lu mevzua hiç dokunmadan ge
lip geçtiler. Ama siz de kiiyeceksi
nız ki ''canım artık o vaziyetten 
sonra da hiç takımlara bakılır 

mı?.,, haklısınız .. Fakat hiç olmaz. 
sa bir parçacık .ı1a bu mevzua te
ma-; etmek istemez mi ya?. 

l> vcıa şu maçın yarı şaka, yan 
.ı:id 1i J:r hülasasını yapmıya ç.ı

lışalım.. Hem de bakalım acaba 
~anıpiy9~ı.;_ğa kim daha yakın, 

kim c'aha uzak düşecek .. 
ı;;gyonuı .. •z ki maç Fcnerbah

ı;e stadyomunda yapılacaktı. 

Gel)i bu Dcfnirspor için avan. 
ta ı ama seY.irciler için bu yaz 
giiıflünd; :b~lunma:r: bir nimetti 

Ya güzelim deniz havası arka -
sını:ian modaya gitmek şartı Be 
bir de deniz banyosu, ibütün bun
lardan" daha ıgüzel olmak şaşrtile 
yemyeşil bir sahada mükemmel 
bir maç seyretmek zevkini her 
halde lbcnim gibi siz de kaçır. 

manuşsınızdır. 

Evvela sahanın ckapısında içeri 
Jca'bul için bir hayli bekledik. Sa
kin hiletsi.z olduğumu sanmayın 
ha, davetiye kağıtlarımızı kabul 
etmediler .de ondan .. Nihayet açık 
göz bir arkal:iaşm usulcacık sıvış -
masiyle çarnaçar bizi de içeri br. 
raktılar. 

Hani kapı.elan girince ilk açık 

tribün yok mu ~şte orada bir 
yer buluncıya ·kadar yanımdaki 
arkadaşla saçlarımızın dibine ka
dar terledik. 

Neyse güç beli bir yere şöyle 
ilişiverdik .. Güneş tc tam tepe. 
:rniz.cic parlayıp duruyor. Durun 
bakalım, saate bir göz atalım ıcla 

ondan sonra gene konuşmağa 

başlarız. 

Ha, saat hemen hemen b:ş 

buçuga yaklaşıyor. Yanımdaki ar
kadaş gene kendisi gibi bir Gala
tasaraylı kafadar bulmuş. rnüte. 
nadiyea 111caktan, arkasından da 
Gal&taurayın kazanacağından 

bahsedip duruyor. İşte hakem gö
züktü, .. arkasın.ela tırkımlar sahaya 

dizildiler. Yanımdaki arkadaşın 

hissettirmeden yavaşçacık nabzını 
yokladım, aman Allah o ne atış. 
ne atış ... itt e :eralann a Salimi de 

alan Galatasarayın maçı kazana -
cağını söylemekte hakkı varmış. 
Ama evdeki pazar çarşıya uymaz 
.derler, çok doğru sözdür, vesse_ 
Jam .. Maç başlayalı epey olduğ".ı 

için kalabalığın , arasıntdan şöyle 

başımı uzattım .. Aferin Osman.ı, 

yüzde yüz bir golü Arifin ayakla
rına yatarak kurtardı. Bir de der
ler ki "Osman iyi oynamazmı§ ,, 
Bunu söyliyenler gelsinler de bu 
gün beğenmedikled kaleciyi gör_ 
sünler. Al, işte bir daha muhakkak 
dün gece Osmanın rüyasına Za
mora girdi. 

Bizim arkadaş kendini maçm 
heyecanına kaptırmış olacak ~i 

farkına varmadan kolumu çürüt
tü .. 

İşte meşhur ı:!iıdük öttü. 
Hakem Necdeti dışarı çıkart • 

rnak için yanına gitti. Bütün stad
yorn halkı da yerinden fırladı. 

işte bir bu eksikti. Hakemi yum
ruklamak ... Şu vaziyete bakın po. 
lider zavallı sporcuyu! yaka paça 
dışarı çıkartıyorlar. 

Arkasından maçın tatil edildi
gini haber alıyoruz. 

Durun bakalım, maç bitti ama 
dzdikol:lusu bitmedi. İ~te şimdi cc 
tribünlerde bir rnünakaşadır baş

ladı, Hemen oracıkta tanıştığım, 

ve isminin Haluk olduğunu ora. 

ewel rakibi kar~ısında mağlup olar. cü Harun bitirdi. Vaziyeti tetkik ( 
Şeref, rüzgarı ye sulan ~üzel he-;ap den hakem heyeti, geç Yakte kadf 
ladr. Altındaki tekne de gayet gü- münakaşa ettiyse de nihai kararı, , 
~eldi. ~eticedc Şeref, Rumen deniz· ''~rcmccli. Bu müsabakanın netice=" bJr 

:;.,.,,. . ...,.....~~~--..-~·~·•r-, . ..,;;;..~~.,.\,;z;;......_"-"'~"'"""~---'"'"-1-.::~'l'- O....La1 ,u ttsıı ~••'-''· '\Aa-lu"'lU& 1Jna.uo.ı-ç nan ~11""""'""''h"h• F'a 
kazandı. Rumen Cebs ikinci, gene ~fü~abakalara bugün gene !\lt!J tı 

Geçenlcr<lc Sto'kholmcl:ı F tnlitn l :~·n ııııı P.n iy i 'koşu <'ulm-ından 

Mnki ile l s\'eçli .J onson ıın had k u Uulc lwy<'ca.nlı bi r (;';OOO ) 

metre ko~usıı ynpt ıkl arı m al üın dur. P~rism·ar ga:r.et c,si h liı iin 
dii n~·ncla h iiyftk h ir n lilka nyan <fırnn hu koşunun y ukn ri k i fo

to~rnrı (koşu biterke n alınmış t ır \ c ~fak ı l ncc:li rakibi nin iki 
metre iiniind e gitmcktc<lir) Stokhol nıdn.n tel c\'i:r.yoıı vnsıtasilo 

g·ctirtmiş \ 'e neşretmi-:-tir. 

Milli, temsili ve resmi spor 
müsabakalarına girecek 

Askerler müsabaka 

Rumen Simie,.ku üçüncü oldu. koyuı:da saat 4 tc de\'am eclileceh e~· 
JGLEDEN SO.:-\Rı\ tir. ~u. 

Yarışlar ayni rota ve ayni .ınıf
!ar üzerinde tekrar edilecekti. Haru· 

· .mn sabahki mm·affakiyeti ö~lcden 
·onraki yarı5ların alaka"ını bir kat 
~ah:ı arttırmış bulunuyordu. 

Hakemleri davet 
Beden terbiyesi İstanbul bölgesi 

futbol ajanlığından: 
B~den terbiyesi genel direktörlü

ğü futbol yüksek hakem komite.si 
tnrafından gönderilen talimatname 
nin birer nüshası hcımelere verile _ 
ceğinden lisaJtsiye hakemlerimizin 
ajnnlığımıza miiracaatları lüzumu 
rica olunur. 

Fransa bisiklet 
turu bitti 

Paris, 31 (A. A.) - Yirmi gürı· "'U, 
denberi devam eden Fransa bisiklet 
turu dUnkU pazar günU sona ermi~· 

tir. 

Beden terbiyesi 1stanbul bölgesi 
futbol ajanlığından: Turu: 13? saat 3 daklkR 17 sani' 

Futbol yüksek hakem komitesi yede bitiren Belçikalı Sylvemaes k• " 
talimatnamesinin üçüncü muvakkat zanmıştır. ltlı 
maddesi Jisansiyc hakemlerin 1i - Neticeler ı;unlardır. de 
sanslarının tebdil ettirileceğini a - 1 - S. Maes (Belçika) 132 sa. S 'ıı 

da. 11 saniye. b1[ 
2 - Victto (Fransa) 132 sa. 3S İJıs 

mirdir. 

da. 55 saniye. ile 

3 - \'aleoencky (Belçilcı) 13~ »ı 
sa. ~5 dakika, 52 .saniye. lo, 

4' - Clcment (Belçika) 132 sıı· g0 

39 dakika, 26 saniye. 14 

5 - Visseps (Belçika) 132 saat, ~e 

ıl9 dakika. 26 sauiy<'. bi 
cıkta öğrendiğim yeni arkadaş: d 

-Allah Necdetten razı olsun, ev a m 1 n c a 
Galatasarayı bir mağlubiyetten 

Bulgcmize bağlı veya diğer böl
gelerde Jisansiye edilmiş oldukları 

halde zaruri sebebler dolayısile ls -
tanbula nakletmi~ ve maçlarımızda 
hakemlik yapmış bulunan arka -
da§!arın ehliyetnameleriylc birlikte 
bölge spor scrvil!imize acilen mü
racaatlaı ı lüzumu tebliğ olunur. 

6 - Marcaillof (Fransa) 132 SS• 

terbiyesi altı ay gibi kısa bir za - at 48 dakika 33 saniye. 
manda tekemmül ettirilmesi meşrut 7 - Disseaux (Belçika) 132 s:ııı.t 

::~::;:~;:::l~:~:.?şt1;;:;~::.·11a' h i z m ette sayı I a c ak 1 ar :;::~:;::~·:·:~:=::t:=i:EI; GO ·~::i:n~·~ u Pas 
1 'Necdet kaçmış .. , Ateş gibi ço- Beden terbiyesi umum mUdUrlü- Umum erkanıharbiyenin tamimi müddetinin mecmuu (15) günü geç-

cıı'k kaçar ya.. Bütün bunlardan ğü tarafından geçen sene içinde ,.c aynC'n şöyledir: tiği takdırdc işbu fazla ger.en müd. Davis kupası maçında Yugosla'"' 
sonra da gene direktörlükten rilcn bif emirle mckteplilC'rlc asker 1 - idman talimatnnmcsinin 10 d<'t askerlik hizmetine mahsub cdiL ya Almanyaya 3-2 galib gl"lmL41 ,•c 
li<'klc.cliklerimizi de söyliyelim : !erin klüblcrden çıkarıldıkları rna - maddcııi idman talimlerini hizmet. miyeccktir. Anupa mıntakaı<ı finalini ka:ı:.an3• 

Spor meydanlarımızda son za- Iümdur. ten saydığına ve (D. 93) talimatile 3 - Yurdumuzda yapılacak mil- rak Amerika mıntakası salibi ile 
manlarda unutulmıya başlayan bu O zamandan beri sivil teşekkül _ I de, müsabakalar için yapılacak ha- :i, temsili ve resmi birincilik müsa- mınlakalar arası finaline aynlrnW 
h;.diselerin yeniden başgösterme. !erde spor yapamıyan mektepli \'e zırlık idmanları talim olarak kabul bakalanna iııtiralc mUsaadeı<i be - tır. 
si her halde göze hoş kaçmıyan asker idmancılar yalnız temsili ve edildiğine göre gııkur. 8 mart 939 den terbiyesi genel direktörlüğü ve 
vaziyetlerdir. milli temaslarla klüp azalariylc ay_ ve Yll. Ş. 30185 ı<ayılı emrilc ta!I- ,.n Yiliıyct beden terbiyesi direktör. 

Genel direktörlüğün bütün bun ni ekirılerdc yan yana yer alnbiL rih l'dilcn hallerde hcdı:'n terbiye- lüğü tarafından vaki olacak tahriri 
laı ı nazar ıdikkatc ;ılarak bu iğ· meklı:'dirlrr. ı;i genci direklörliiğii tarafından mliracaal iir.crinc kor. K. llklarınca 
rrnç hadisenin L"jtün müsebbip - Bu gibi h<'~ nelmilcl maçlara gi- tertib rdilen milli temsili ve resmi )"url clışınrla yapı1acak mllsabaka • 
lcrini şiddetle cezalandırmasını rccek a!kerlcrin tiibi olacakları u- birincilik mlisabakalanna iştirak L lar için de g<'n{'J kurmayca verilir . 
bekliyoruz. sul, J.~rk:mıh:ırbiyei umumi) e ı·ci!'lli- ·in 'ı ~ llı'ıı miiııalı:ık:ı mlisaadc,i '1 - l>ağıtın:ı plii.11111111 1 ı. listı·si

O:ıman Günsav 
ği tarafından bir tamimle bcdı1 11 HhkJilmi) Cl'(•k hi1.1nellen sııyılnıa _ ne güre orduyn tamim edilmiş ve 
tcrbly<>si iımum müdürlü~ünc bildi. lıdır. bed<'n terbiyesi genci direktürlliğii -
rllml~tlr. 2 - Bedel Prclrinın talim ve nC' yazılmıştır. 

A'man tenisçiler Ameri-
. kaya gidiyorlar 

Bcrlin, 31 (A. A.) - Birle~~. 
merikadaki l'ntemasvonal tenift 1'•1 

~ıl:ıı::ıııııl.ıı ııı:ı İiJ!İr:ık. etmesi idıı /\" 
merika fedeı as\·onu tarafından ,·a· 
ki olıın dın-etc. AlnırrnyRnın il'tir11> 

cd<>miyt'cc~ bildirilınİft,ir. 
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1860 da Frans ız ve lngiliz ordula r. ı tarafından 

• 

rine yürüyüş ı le eden adam! 
Pekin'in işgali üzerine Çin imparatoru Bu hikayeyi film halinde çevirmek 

kederinden nası l intihar etmişti ? için Holivuda çağırılacağ ımdan 
korkuyorum! diyor On dokuzuncu a rın baş1 angıcı- Fran ız kıtaları 'e bu kıtalara aıı · Fakat tabıi manialara rağmen yü 

a doğru, i-\\'rupalılarm geniş Çir., mühimmatı ta~ıyacak olan filo Tu i.ımeğe ba~ladılar. Fransız ve Ingi· 
Praklarına ilk defa ayak ba tık ton limanın~a toplandı. Fuılo ~ e. iz erkanıharp heyetleri bu hareketi ı 

arı günlerde.yüz sene sonra A\ rupa <enli birinci c:ınıf harp gemilcrile 1 nü~ter<'1""1 idare ediyordu. "SUih 
ıların bu topra';.''l ·' • sarı ı:·ktar 1 ırkateyn ,.e altı tane de çarklı nak 

istiyen insanlar, Af manyaya iyilik 
etmek isterlerse, Alman milletine 

hakikatı bildirmelidirler l ,, 
a.ka bir milletler Çin pazarların 1\·e gcmisınden miitec::.ekkildi. Zafer mektubu 
Udafaa etmek için çarpı~ma~<:: -Seyahat tabii çok t;zun 'c çok sı· 150 bın n .. ':!: ·~n mürekkep ku\' 

'tcbur olacaklarını kim talunin e .ıntılı oldu. O 'akit Sü,·ey5 kanalı •etli Çin ordusu, hazırladığı istih· 
.erdi! Tiyençin hadisc:eri. yeni ha 1çılmamış oldu~undan filo Afrik<: 1 .fımların arka:;ında bekliyordu. 13u 
atır. icaplarına uymu5 olan Japon ahıllerini dola~acak ''e Cmit bur· )rduların kuman~-.11 cia zaferden 

.a. :ııı,, ke:ıdi bakımından vi.ık eh 1undaı1 "'"""-... ':••. Sıcal< \'e su u·z 1 d . k ed"ıf' J t> :min o duğunu aıma tc ·rar r 

~ &ay._. u~~ ..... ı,, -· •• •m bir ro uk gemi murelt:batmı \'e asker ıruyordu. 

. n:-mağa hazırlandığını ısbat edı Fakat 13 ağustos günü Fransız 
~or. l3eyazlaı ı ı.;ın toprakla ,~daı • .1giliz kU\'\"etleri muka\·emet edıl 
l>ğına.~. !:n.: p.:,an ~ alnız kendbın. .. J l?Z bir hamle ile Çin mevzilerine 
·,f'!tmı1k vı.:ı dclık "" a-ctlcrını ır-. · rdıler Ye Çinlileri Peyl10 ne!ui ağ 
""')ından ba.ka o•r ·y du~unec. \az· n-Ian cçkilmeğc mecbur ettiler. 

ıyette olmıyan .\lmanya 'e h:.ı ~cneral Kuzen bu zaferi bir mek-
ilila bu fikrler alkı"lan" or. Fakcı 

~ . . 
ilitn onlar da bu gat:ctın c:!za~ıı. 

VJk acı olaraı.{ og eııeceklerdır. 
tlc l'afsilatını he .;un g:ızcte:cı ınllL 
, , o.mdugumuz bu hfı.... • dola~ ı 
ıe 18j0 yılında gene (,:ınc!n, Tıyen 
ıı .chrinde geçen \'C Fran a ile lr. 
ltere ara~ında te~anüt 'c i-:"Jirlı:! " ~ ":-i çok sıkıyordu. ·u almak ıçıı~ 
~.neden bir hadısc' ı hatırlama. ık.::ık limanlara uğramak mecbu-
.a. Jcttı olur. Bu h.iJı .eyi okuduk ıyetı cyahatı uı::ıtmak ıçin ayrıca 
~'\ Jnra "tarıh tekerri.ırden ıbaret )ir sebcb oluyordu. 
r:, c!ıyenlere hak \ermek dah, 1 
ıa~ ""'''caktır. 

1 

Çıne muvasalat 

"t3ar'Jar!arı yok edeccğız l3ırincikanunda Tu'ondan hare 
'' 

1 
:{et eden filo martta Şanghaya ye· 

t;' ı1aı · a.ı .ı..ı..ıv .ıC Tıyençındı Lİ'}tİ. Fran ız orduları başkuman 
\: 'ltere \ e Fran a ile_ ~in _arasınd" l 1anı general gemilerde değildi. O 

b. u!.ıılıl:.ı:-a ba:ıı ımtı)azl.ır 'eren daha rahatça bir ,·o~u tercih ctmi.;. 
~, 1 • d'l " 

pak~;ık?.'e en~:nc~':1za . C 1 mıs~ı . ıarsi yadan . ·deniz tari ·ile .. lı ı 
r . ?n hül~um ~·· pek de gonu .. 3 ğnm1~ı:i. !\I~trıh 'Ş'.rp deni'Zi üze 
~~ ile ımzalamadıgı bu muka\ e· rin!e iskelesi olan Sü\ e\·;; ı:;ehrinden 
eyı tatb'k f t .. .. · · - "" ~ • ı e tara ar gorunmu} or . • eme::ıis vapuruna bindi \'C o da 
u. Çinlilerin muka\ ele ahkamı :nartta Sangha,·a yeti~ti. 

:-1 Yerine getirmekte tcreddut cttı " - ~ 
l{ını gören lngiliz 'e Fran ız mu İngiliz filo unun Fran ız filo u ile 
il\~ illcrı Çin htikum.:!tini taz\ ıl. birle~mc~i çok gecıkti. lki filo an· 
tı.'n~ğe karar \erdiler. Amıral II~pc ;ak temmuzda birleşti Ye ağustosur 
~Uınandasındaki lngiliz filo::ıu Pe} 'minci günü mü~tere!< olarak hare· 

1 
° nehri ağzına kadar geldi. .\mira <ete geçtilrr. O gün Fransız \'e ln· 

~ıı rna1'sadı karaya asker çıkararaı ~iliz a~kerlerı Peyh(l ne1ıri a~zındaı 

1
/Yençin ve Pekini i~gal ctmektı iki buçt\k fersa"ı 11-'l':ta bulunaı 

1 
akat Çinliler nehrin man,a:)ln :>chlung kum alına çıktı. !ngilı, 
~~i ınetmi~ler ve a ker yerleştır ısker!eri kumlu sahile ayak bastık 
~ iŞierdi. İngilizler \ e Fransızlar u !arı zaman di-1"rine kadar kum~ 

ıpla imparator üçüncü l\'apolyona 

i!dirdi. 

·~ l ağusto~ta ilk zafer ikinci bi. 
. ıuvaffakiyetle ikmal edildi. Çinlı 
:!rın elinde kalan son mevziler dt 

ı ır taarruzla zaptedilmişti. Galiple 
ın eline ganimet olarak 500 top 
makan Çin ordusu kaçıyordu. Ar· 
.ık Fransız \'e İngiliz ordularına 
fiyençin yolu açılmıştı. 

Bu tarihte Tıyençin, 300 bin ki~i· 
ik nüf usile Çinin en kalabalık şch· 

:i idi. Bugün bir Çin şehri olmak
• an çıkmı:ı olan Tiyençin çok bü
rümüş ve niıfusu 1,300.000 i bul 
.1m-,tur. 

Fransız ba~kumandanının hatıra
.annda anlattığına göre Tiyençin 
Jzerinc yürüyü~ çok meşakkatli ol· 
nu5tur. Sıcak çoktu, yol su uz biı 
;ölden geçiyordu. Ordular Ti~·ençin 
ıchrine drer girmez ilk işleri, imza· 
atmak üzere Çin hükumetine biı 
:nuahede metni göndermek oldu. 
Fakat Çinliler müzakereyi uzattılar 
\"e bı sırada Çin kumandam general 
)an·Ko·L~n-Sen ordusunun intiza· 
nını topladı. ihtiyat kuv\"etler al· 
h. Ordusunun me,·cudunu 40.00C 
dşiye çıkardı \"e Pekinin 20 kilo· 
.1ctre ileri:-indc Palikav mcvkiin:k 
umrlaclığı siperlt•re Y""' •c:ti. 21 e) 
uldc 6000 ki~;w. t T',,.:ı;z ,·e Fran-.ız 

'Deı:anıı 10 uncuda ;tine ateş açtılar. 450 İngiliz ,e ı.. ~ömülüyorlardı. 
r tan ız neferi oldu. Teşebbü bu su -----------------· 

"etle mu\'af fakh·et izlikle neticelen 
\il • 

(' au hareketten birkaç gun sonr<ı 
\-in . 
t> ırnparatoru bir ferman ne rcttı Qu f • ., ermanda .. u cümleler yazılıydı. 

11/?alımcl/; Çin imparatoru şalısı 
d 

1'0vuceuabı t!C miisamalıası yiizım 

11 
eıı ec1ıebl tiiccarlara beş Çin lima-
'>ıı bit apuışlt. JJmaya ;>'crlcşen coıe- ı 

in er samimi insanlar olsalardı bıı 

11 
sani uıi~aadcdcn istifade edcrltı' 

1: Para kazanarak ralıalça yaşu· 
la akla iktifa ederlerdi. l/albuki ow 

,:/e~~ştikll'Ti yere lıôkım olma/, 

111~;s1111 giidıiyorlar .. insani miisa 
ket aı~ızı zaaf saı ıyorlar, bıt lıarc 
b· lcrmdc devam cclccck olurlarsc. 
•tg. 

ler ıtıı içerisinde Çiu topraklarım,; 
~!eşen büliin barbarları sok el· 
n hakkımız olacaktır.,, 

tıı u hareket Paris \'C Londrada l n· 
~~2: ve Franı:;ız bayraklarına bir 
~ are~ sayıldı. Bu hakarete cüret 
ıç,en ~ın hükumetini uı:.landırmah 
\'en. bır ordu gönderilmn..,ine karaı 

!ildi ç· .. d ·ı k d ı2,0oo· ı~~ gon erı ece or t 

ekk~ lngılızle 8000 Fransızdan te 
p ul edecekti. 

%ıı~.a~_'>ada Çine gönderilmek üzen 
ı~ ~Hu kaydına başlandı. Gönderi 
tıa k kuv, etlerin başkumandanlığı 
hUJ 0 Vakit Ruen fırka ının bac;ında 
ban Unan. general Kuzen cli'ı 1\lan''"• 
iıtı tayın edildi. O zam::ın Fran ı, 
tU Paratorluğu tahtında oturan IT· 

nen !'\ ~<tb • apo)yon g0 nerali huzurumt 
k ... uı etti \'e· Çin seferi hakkınd~ 

l'lclı<ıinc tnli mat \ e emirler \'erdi. 

v.tı.M~ı · 
ADAO~ 

ÖMRÜNÜ 
<3Ec;.."ıR_M~. 

(; 1 

MİC 'ı~TE -
ME DiGi>J 

Phl 
DELi GiBı 

OLMu.S ou 

Büliin diinya b11giitı Almmı

yaya fikirlerim· ve temennileri
ni bildirmek için binlerce mek- . 
tup ya zatı Stef eu King il al'iu 
adım iiğrcndi. Sullı dostu olan 
bu lngiliz, kendisini Almanya
ya mektup yazmağa sevkeden 
sebeblcri bir Fransız gazetesin
de şöyle a11lalıyor: 

"Göbels,, ile olan miicadelelerim 
bütün dünyada bir dedikodu şekli- · 
.ıi aldı. Herkesin ağzında dola~ıyor . 
Günün birinde bu hikayeyi bir film 
halinde çevirmek için Holivuta ç:ı~- . 
rılacağımdan korkmağa başladım. 

Her rastgeldiğim arkada~ın ağzın
da şu sualler dolaşıyor: 

- Şu i~in aslı ne? 
- Neden bunu yapmağa lüzum 

gördün? 

Hatta beni muahaze edenler, "ı::cn 
kim oluyorsun?,, diyenler de vardır . 
1 Iareketimin gayesini izaha davet 
yolunda, Amerikadan, lskandinav
yadan, Fransadan, hatta Berlindcn 

mektuplar· alıyorum.' 
Size bu hikayeyi olduğu gibi an· 

latac.ağım. Fakat hadiseler biribiri
ni o kadar çabuk takip etmiştir ki, 
hadiselerin cereyanını dikkatle 
gözden geçirmek biraz müşküldür. 

1860 da Çine gönderilen Framız lmııııetleri başkumandanı general 
Kuzcu du l\!a11toba11 

Ben mütekait bir Ingiliz deniz su· 
bayıyım. Büyük harpte şimal deni
zindeki bütün hareketlere istirak e
de'n Sutampton kruvazöründe çalış
tım. 1929 da tekaüt oldum. O gün· 
::!enberi "beynelmilel işler enstitü ü .. 
tinde siya i ve iktisadi sahada çalı
;ıyorum. Bu me:ele üzerine makak 
:er Ye kitaplar da yazdım. Hady<xla 
1wnferanslar \erdim. 

Yedi sene bu enstitüde çalıştık 

tan sonra beni enstitünün idarcl55.000 abone i var. Mecmuanın 
meclisine aldılar. O gündenberi der- gayesi "hakikati anlatmak, muga
uhte ettiğim '\ azife şudur: Sokakta !ataların içyüzünü gö termek, mil

gezen halka, mütehas::ıı::ıların dünya letlerarasındaki kinleri ortadan kal
\'aziyeti hakkında gôrü:.!crini anlat- dırmak, insanlığı insan kalblcrine 
mak. yerle5tirmek,,tir • 

Bu işle uğra~ırken halka kendi Yeni mektuplar mecmuasının ka-
Cikirlerimi de yaymap düşi.iııdüm zandığı büyük mu\•affakiyct, bana 
\'C (K. ll. yeni mektuplar) i:smindc yeryüzünü dolaşmak arzusunu vcr
hir mecmua tesis ettim. di. Birkaç hafta C\'\'el de Yarşova 
Haftalık olan hu mecmua iyi kar- dönü~ü Bcrline uğ~dım. Almanya

~ılandı. l93G da kurulmuştu. Bugün ya gitmekten maksadım şuydu: Dr. 
Göbels ve arkadaşlarının, Almanya
nın terakki ve inkişafına Fran anın 
.e lngilterenin mani olduğu fikrin
:c ne dereceye kadar Alman millc
i ni ikna edebildiklerini yerinde gô-

ri.ıp oğrenmek istiyordwn . 

::\utuklarıın, makalelerim ve mec
muarn 'ac;ıta ile aylardan beri l n· 
~ilterede nazi propaganda~ına kar51 
koyacak bir i tihbarat nezareti teş
kili için propaganda yapnll'}tım. 

Bu nezaret bir taraftan Alman pro· 
pagandasının memlekete girmeme i 
ne çalışacak, diğer taraftan da Al
:nan) ada mukabil propaganda ya
pacaktı. Çünkü cihanın siyasi \'azi
reti karışmakta de' am ettikçe Al
man milletine, yıllardanbcri GO
bcl in propagandalarının dayanclı

~ı c~a !arın yanlış olduğunu go ter
mck lftzımdı. Bu fikri yayarken Gp
ıt>ls ile çetin bır mücadeleye giriş

mi5 bulunuyordum. Tabii Göbelsin 
propaganda \'a ıtalarının benimki
lere ne kadar faik olduğunu bili) or
:hım. Fakat hakikat benim fıkirlc-
rimdc idı. Onun için bu 
mucadelcden korkmadım. 

ni bcl"iİZ 
Derhal 

ma-,amın yanına gittim. ~ahsi fikir
lerimi bir mektup halinde yazdım. 
3u mektubu orta tabakadan bir çok 
\imanlara. :\lmanyadaki bütün er 
'c"l me..,Jekler erbabına, a) ni ıa
manda da nazi memurlarına gondc

recektim. 

Bu m"'>tuota İngilizlerle A~~ıanla 
rın anlaşab lme~i için, her iki mille
tin hakikati bütün çıplaklığiylc bil· 

(Devamı 10 uncuda), 
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Kurşunlar düşman tayyaresinin 
can alacak noktasına değmiyordu 

Dikson ömründe bu kadar çetin bir kartalla 
kal'§Jlaşmamıştı. İlk dUşUncesi içinde bulunduğu 

ma.bkum vaziyetten kurtulmak, sonra bUtün filosu 
ile manevra yaparak Fazılı kıstırmak, düşürmek, 

imha etmekti. O, bu dilşilncelerle Faz.ılın altında 

kanat Uıtu dönUtU yaparken yılmaz Türk pilotu 
lam Uzerlne geldi. Dikaon dönüşünü ikmal ederken 
arka arkaya iki bomba koyuverdi. 

Bomb• !ar, dUgman tayyar~sine isabet etmedi. 
ter, Dikaom.ın ödUnü kopartan bir kayışla sağ ka
nat ,.e iniş takımı hizalarmdan mlık çalarak aşa
ğıya yuvarlandılar. Diksonun 200 metre kadar nl. 
tmda uçan filolar bu bombalardan korktu, kuman. 
danlarmı bırakarak denize doğru açılmağa, fstan. 
bulu terketmcğe, adalar i.stlkametir.de uzaklagmağa 
ca11 attılar. 

Dikaonla Fazıl eosiz bir kargılqma meydana 
geUrmlflerdi. Döğiiş çok heyecanlıydı. Yerde biri
ken halk TUrk kartalmm hareketlerini alkışlarla 

takip ediyor, bu çok zevkli seyir kar§tsmda evle
rin alt katlarma saklanacak yerde her tehlikeyi gö. 
ze alarak sokaklann kl>§elerinde, meydanlarda bL 
rikiyorlır, bqlan gökte, gözleri cenkleten kartal. 
!arda teeci aedalan, iftihar naralan ile hava cengi
ni takip ediyorlardı. 

DUısman flloeunun adalara doğru açılması bu 
karlflDada Fazılı wrmamak end.i§eıile durmuş olan 
tayyare defi toplannm tekrar faaliyete geçmelerile 
neticelendi. Uzaklaşan filoyu top mermileri kova. 
lıyor, muhtelif istikametlerden gelen mermiler 
gökte beyaz duman izleriyle parçalanıyordu. 

Dikaon aklında tasarladığı bir mruıevrayı yap. 
tnafa çal.l§ırken mınldandı: 

- Tam beltya çattmı. Çanakkalede ylizbaşı 
Rocenei haldıyan pilot bu olacak. Acaba niçin yal
nız havalandı? Niçin filosunu beraber almadı. Ken.. 

disine bu kadar gilvendiğine göre benim için kur
tuluş inıklnı kalmadı demekttlr. Yoksa fit08Wlu 
halka. bir taraftan mı taarruz ettirecek, ınıcuıtt\f J 

kaldıracak? · 
Ve arta arkaya iki tono döntlşU yaplı, daha 

vollu zannettiği kendi tayyaresi.Dl böylece Fazılın 
llefinden ve isabet ihtimalinden daha emin bulun. 
Jurarak biraz yol alacağını umdu. Ayni zamanda 
.ıareketi tamamlıyan Fazıl tono döniqUnde de ma
dnelltUfek ateşini keamedi. AWan kurşunalr 

:>iluonun tayyaresini delikdeşik etmi§ti. Stabilize 
~eıiıatın hemen yakmmda delikler açan kurşunlar 
ıedense bir tUrlU dUşman tayyaresinin can alacak 
;ıoktalarınıı değmiyor, bu teeadUf etmeyiş mUcadc. 
'eyi sürdürüyordu. 

Dikson bir tarafa daha kurnazlıkla bir manev
!"a çevinneği taaaraldı, ileri doğru atıldı, arkasm. 
lan koşan Fa:ulın önünde isabet alm.1§ gibi pikeye 
-;oçti, kafa Ustu tayyaresini dikti, qağı dofru ka
ı:ıp terketU. Türk pilotu bunu görilnco Diksonu 
IU.Urdüğünü tahmin ederek geriye döndü. Saray 
Jzerine doğru Selimiyeden ayrılan Fransız filosunu 
kaJ"lılıımağa koştu. 

Yerde bu hava cengini alkışlar ve iftiharla 
seyreden lstanbullular düşman tayyaresinin düısU.. 
ııünU alkışlarla seyrediyorlar. 

- Yaşa TUr:'k kartalı ... 
- Var ol yılmaz tayyareci. 

naraları her tarafta çınlıyordu. 
Enver paşa, nezaret avlusunda sabit balonun 

düşürülmesi üzerine dehşetli telişa kapılmış, baş
lıyan top sesleri ilzerine biraz sinirlerini yatıştıra. 
bilmişti. Tayyare defi bataryalarının ateııi, Fazılla 

Diksonun ltapışmalariyle aralandığı sırada bu sU

küla mana veremiyen başkumandan v~kili telefona 
sarıldı, merkez kumandanı miralay Cevad beyi 
buldu: 

- Allo ... 
- AJlo. Burası merkez kumandanlığı! 
- Ben başkumandan vekili mirliva Enver. 
- Emredin paşam! Bendeniz merkez kuman. 

danı miralay Cevad. 
- Cevad bey, tayyare toplan niçin ateş kes

ti? .. 
Beyazıd meydanına bakan merkez kuman. 

danlığı köşkUnUn - şimdiki üniversite kapısının gL 
rişte sağ tarafa i~bet eden rektörlük binasma mü
tenazır köşk • geniş penceresinden hava cengini 
iftiharla seyreden, Fazılı alkışhyan Cevad bey kı. 
aa, sert fakat veciz bir climleyle işi lıulfıs:ı etti: 

- Kartallar cenkleşiyor paşam! 
- Anlamadım! 

- Ayastafanos tayyare mUfrezemizden bir 
tayyare düşman filolnrını pUskürtlü, bir tayyareye 
de musallat oldu. yakaoıını koyuvermiyor. Bu ka
nşiklıkta topçu mecburen ateş ker.tl ... 

- Bir tayyaremiz düşman filosunu püskürttü 
mil dediniz! 

- Evet pa§am! •. 
- Hayret! .. 
Ve gökteki kartallar cengini görmek mera.kile 

başkuma.ndall vekili de dilrbUnUnU aldı, pencereden 
dışarı, havaya çevirdi. 

İ§te tam bu sırada Dikson firar planını tuar. 
lamre, kendisinl pikeye vcrmig, arkasından dikilme •. 
ie lllzum iörmiyen Fazıl saray Uzerine saldıran 
~in!i! ftfiM!nö bnlemeY iW\ & tMitlt i ~rtrııx a 

.. zemine 800. met'rc 'kadar yaklaşan Dikson tayyare
yi doğrultarak yUkselini§, adalar istikametine u. 
zaklaşan filosuna doğru kOŞlllU§tu. 

Fazıl iki bin metre uzaklaştıktan sonra dügUr. 
düğünil zannettiği düşman tayyaresinin kurnazlık 
yaptığını 'anlayınca fena halde klzdı. Fakat 1.§ iıs

tengeçmiş, Dikson halkın hayret nidalan, etrafını 

saran lop mermileri, infilak gUrUltUleri arasında sü. 
ratle uzaklaşan düşman filosuna yetiljmig, onları 

arkasına takmış, bu tek tayyarenin nrkadaşlarmı 
araştırmağa, hangi istikametten yeni bir taarruz 
mevzubahs olacağını kestirrnefe koyulmu.5tu. 

Fazıl aldatılmış olmadan doğa:1 §İddetli bir in. 
fialle Fransız tayyarelerinin Uzerinc ahlmqtı. 

Attuan Redov'nun kumandasn:.daki 6 tayyare
lik Fransız filosu, manevra kabiliyeti itibariyle ~k 
battal, üstelik pilotlar da oldukça acemiydiler. 

Fazıl sarayın Uzerine doğru yaklaşan tayyare 
grupunu orada aralarma girerek haklamak, çarp11. 
mak kudretine sahihken, padiphrn düşeceği telqı 
hesaphyarak düşman filosunu oradan uzaklaştırma.. 
ğı kararlaştırdı. Fransız filosunun 1000 metre yakı
nına kadar sokuldu, sonra yanılmııı, k.açıyormu, 

gibi yaparak sert bir kanat d3nUeU ile geriye çev. 
rilmig, kaçmağa başlamıştı. ( /Jtvomı vor) 
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da bilmiyen yok ki. ... 

- Peki.. Bırak beni dü~Lincyim 
Epey s:.ıstu!;:tan sonra: 

- Hiç tereddüde mahal yok; bu 
akşam dinlediğimiz konser, şifrelı 

bir muhabere şekli. Parçalann tek· 
rar edilmesi yanlışlığı önlemek için. 
Biribirlerini istedikleri zaman göı - Yaz, dedi, ve Bayma hitaln 
melerine imkan olmıyan iki kişi a· '1ir mektup dikte etti: 

rasmda muhabere için bundan da "ı\.!adam l..(}köriin bu gcct saot ;•a 
ha mükemmel bir u ul bulunamaz rımla eve döndüğii sa.1te kadar ne 

Bu parçaların çalınnfasından da yaptı~ını tesbit eJmetıiz miimküt 
ha tabii bir şey de olamı)·acağı cı· mü? Saat yarzmda eı•itı:ien çıktı 

1 betle kim:;e jüphelenemez. Bunla lJuna neden lüzum gtiraiiğilmii size 
,n çalınış :sırasını not etmek, s0nra şifahm izah ederim. l/erhaldc mü 
ayni parçaların muayyen ve ezber- ~im bir şey olmasa gerek.,, 
!enmiş bir sıra ile ta:;nif edilmiş no· IIep::;i bu kada:-. 
~alarma müracaat etmek şifrenin 
çözülmesi için kafi ... llk bakı~ta bu Friç: 
ı<adar çocukça \·e basit görünmesi· - Fa!<at, dedi, m~lfızim Hayme: 
ne ;ağmen çok mahirane dzğil mı! l~-~kç~. yazmanızda ~ı1r .. mahzur yok. 
3en dikkat ettim ama bu ak .. am ,....~nku o madam Lfüorden nefret 
her şeyden 5üphc eder bir haletiru· 1 wdıyor; emirberi söyledi~ Müla~irr. 
!:ıiyedeydim de ondan... ..>~u merkez kumandanlıgına getırt· 

nış, kadın merkez kumandanım <n 
Friç .başile tasdik işareti yaptı. lıyarak muzafferane çıkmış ve mü 

Kom pars devam etti: azim fena halde küçük düşmüş. 

Bu kadın bir milyoner evinde - Şehrin bütün dedikoduların. 
~turuyor ve ebelere m:ıhsus müru· biliyorsun. Bu hadiseyi ban;ı tafsi 
riye tezkeresini hamil... Şifreli mek- atilc anlat. 
tubun şifre!lini çözüp bir kağıda yaz 
::lığını, ezberlediğini, sonra ktığıdı 

yaktığını gördük. Yaktıktan sonra 
da külleri dağıtmak ihtiyatkarlığmı 
gösterdi. Demek tecrübeli bir ka· 
dm; polisin yakılmış bir mektub 
küllerinden de okuyabileceğini bili 
yor. 

Friç İstenilen izahatı verinet 
Kompars tereddut etti \"e bir defa 
laha kararından caydı: 

- Mektup yazmağa lüzum yok, 
Friç, dedi. Konrad ile Longa söyle; 
kadının saat kaçta evine döndüğü· 
nü teSbitle iktifa etsinler. Tc\kifı 

"Konscr,,den sonra derhal sok:ığ:ı teşebbüsünde bulunmasınlar. Diğeı 

çıktı. Devriyeyi maharetle atlattı. taraftan sc:ı de onun elindeki mı.i· 
~unlar hep onun mselckten yetişme ruriyc tezkeresinin re mi olup ol 
olduğunu gösteriyor, değil mi? ınadığını öğreruneğe çalı~. 

- Evet. 
Şimdi bana biraz o kadından bah· 

- O halde şu .mektubu hemen 
müliizim Hayrna götür. et. Güzel bir kadına benziyor. 

Friç. hakikatte Komparsm emir· - Ne diyorsunuz, harikulfıde gu 
~ 9ımadı nr ~teren it>lr UAı zc~~r kadıu ! 
baliliile mektubu alarak okudu. 1 - Pek mi hoşuna gidi)·or? 

"T:iyyöl sokağı 19 mımaroda otı' B'l"k" b ı d · · ı · . - ı a ·ıs u rn ma sınır enıyo· 
ran kadının bır Fromız cası4SU ol· , rum A 1 • t k be~ı . . . . ç IK an ·ıvranan ve Sleme-
duğundan hemen hemen emm gıbı- g~e m cb ld w ki b 1 e ur o ugu çocu • arı u u 
yim. Bu gece ebelere mahsus sahte a fak" b" k d b'" b··t·· 

• _ • • w n n ·ır ır ·a ın u:; u un ma 
bir mumrıye tukeresıle sokoga çı· t . d w•1ct• f k b k d zere sız egı ır; a ·at u ·a m .. 
!:arak •..• ,, • · · k • 

~sasen scvme::.ıne un un tasavvuı 
Friç itiraz etti: 

Çeviren: Fethi URDEŞ 

m3n Kompar 
ıi değiştirmişti: 

- Artık S:!n Korl!ntcnden ay 
nıyacağım. D05 yere şe!lir dı ~ın 
lolaşmakla yorulup duruyoru 
- ayyare inış sahalarını buraya ya 
ın yerlerd.:! bulacağım. :'\içüı oJdll 
~mu sorma, ben de bilmiyonn.. f 
Jt emmim. 
ş;mdı cmırlerimi sayayım: 

Bayma haber verip onu hazırlık ~ 
ulundurmağa lüıum ro!c Çünl< 

> zaten tetikte duruyor. 
Sen madam Lökörün evinin etı1 

mda beşyüz metrelik bir saha dl 
ıilinde bulunan bütün piyanola 

piyanistlerin kimler olduğunu ba 
ğren. 

Lang, kolonel fon Niderstof un 
·ınde emirber olacak. lşte ona bC1' 

tün kapılan açacak bir mektup. ()) 
'e bir imza attım ki reddedilmesi 
mkan yok. General fon Zer. vazift 
ile gidiyor \'e sadık oda u~ğmı 
..ınceye kadar maiyetine almaı:;J 
olonclden rica ediyor. Anlaşıldı 

:m? 

ı--tiyonım ki, b:ışlangıçta Lllngt 
ir şeyden malumatı olmamasını i 

~iyorum. Çünkü ancak bu sayed' 
1 

tam manasile bitaraf olabilir. S:J 
ıecc gözünü açsın. kafi ... Yalr.ız se 
.ıcr akşam onu gönneğe çalış. 

Komada gelince; o da pa 
Huppenşlahtin, fon Ştrobergin ' 

mülazim Haymla Şmitin gidij; gelı 
erini ve temas ettıkleri kim~el 
ua::sc;ut etsin. 

Friç ürktü: 
- Ne diyorsunuz? 

- Bunlardan birisi suç sayılaf ~ 
'ecek bır hareket yaptı demiyoruıı' 
i&ku -"- .ffumewbnını.n~ 
)tr ca us kadının so'iulmuş old\J' 
"unu görünce benim kadar ves 
ae!i bir adamın tuhaf dı.işilncele 
1(apılmasma şa;mam3lı .. Anlan1a 
;~tı)lııa, emirlerimi harr:·"ı tatbı• 
·t. kafi .. 

Hepli bu kadar. Yok h:ıyır, ki 
{ıt kalem al ve not et: 

xlilemiyecek olan ihtiyar kolonellc 
- Sizin yerinizde olsam bu ka· 

1e oyunu oynuyor? lki defa llayzr, osla bğrencmiyl 
~eksin! Bir defa Ay şövalyclcrirfl

- Fon Ştroberg kadının kolonelc ıalsi bir defa Paris kopriileri oltıfl' 
metresi o!madığım söyliiyor. Bun· ı Ja bir defa bir bacağı tohtadarıİ 

dar katiyetle iddiaya girmem. Bu 
tezkereyi herhalde merkez kuman· 
lam vermistir. 

- Kolonel Niderstof mu? neden: 
·- Neden mi? Tiyyöl sokağı 19 

numarada kolonel, ismi madam Lö· 
kör olan bu kadınla beraber oturu· 

fan eminmiş. tekrar bir defa Paris köprüleri ar 
Friç ~a~ırdı: • 1mda ikı defa Rfriycro sal:i/lcrirıdl 

yor. Köşk kadına ait.. 
Kompars şaşırdı: 
- Ne söylilyorsun? 
- Hakikati... Bu kadın kolonelin 

metresi! 
- En son mali'.l.mat alan daima 

ben oluyorum. Bilmiyordum. Ne· 

1 
den bana söylemediniz? 

- Bildiğinizi sanıyordum. Bura· 

- Şimdi bu işe hiç nkhm enniyor bir defa sevgilimi çağırıyomm. He? 
Jyle i~ .. ihtimal fazla mutaa sıp ,i bu kadar ... 
-:la ondan. Friç sordu: 

- Nereden biliyor un? - Bunlann güftelcrile bcstelerifll 
- Kilisede:ı dış:ırı çı~tığı yok da ni tedarik edeyim? 

::ından .. Siyasi zabıta komi~ri iken - Hayır. lüzumu yok. Mesl~ 
:ı.rzunuz üzerine emirberiniz olalı sirmeden evvel Pariste üç sene tet 
'Jeri benim traş oluşumdan daha ık ı dk stajını ben beyhude yapımadı11" 
'ciliseyc gidiyor. 3ak Paris havalarını ezberden taf1l 

- Bana bir fincan daha kahve.. marn işe y:ıradı. 
Friç kahye fincanilc geldiği za· (Devamı var) 

- Aman kü;ük hanım .. Bu ne ciddiyet 
bôyle insan sizi bu halde görünce bir es· 
ki zaman kııı sanıyor. lnsan ni~nhsı

le bu tarzda neden konuşamasm .. 
Behrie:ıin dudaklarında garip bir te

bes.:;üm dola5tı ve: 

MASAL~ ÇOCUKLARI 
\ c ciddi bir bakışla baktığım görünce fj}; 
rinde ısrar etmeği faydalı buldu: 

- Dersimi iyi okudum değil mi SC\11 

lim. Artık memnunsun ya? 
Behire bir tebe5sümle ışıklanan wtll 

bir bakışla cevap ,·erdi: 
- I laklı mız, dedi, insan yaşadığı asra 

tamamile uymalı .. Siz de tam zam:ınını
zın adamısınız? 

- Tabii değil mi ya se\"gilim. 
-.. Fakat anlayamadığım bir nokta \'ar: 
izin kadar modem bir adam nasıl olu· 

yorda benim gibi eski ~ylerden hoşlanan, 
bir kızla evlenmeğe razı oluyor? Acab:ı 
bu yeni adam, bu eski kafalı kızı çok mu 
seviyor.? 

- Orle olmasaydı evlenmeğe razı ol· 
mazdı. Bu bakımdan ben bir kahram:ı
mm .. Siz de öyle bulmuyor mu3unuz? 

- Belki... 
Behire gülmüyordu. Ciddi ciddi c:ordu: 

O ha!de benimle nişanlanırken ileri· 
de iyi bir ev kadım olabilecek mi. e\' iş

lerini iyi başaracak mı hiç dü5ünm:diniz 
mi? 
Belıirenin el~ gözleri çok mağmum:fu. 

Fakat bu sözleri söylerkt'n kalbinde .htil:l 
bir ümit yaşıyordu: 

"N!hat benimle nişanlanırken parama 
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ESEN Nakleden : MUZAFFER 
göz dikerek bu evlenmeyi kabul etmedi. 
Fakir olduğumu öğrendiği vakit kararını 
değiştirmek için de bahaneler aramadı., 

.Nihat Behirenin sualine yan şaka, yarı 
ciddi cevap verdi: 

- Doğrusunu istersen sevgilim bugün 
seni niçin başkasına tercih ettiğimi ben 
de bilmiyorum. Belki aşk .. belki kader .. 
Erkeğin evlenmesi lazım .. Tesadüf kar
şıma sizi çık'ardı. Gördüm, beğendim, öz
lcdım. Sonra biribirimizle çok iyi anlaşa· 
cağımızı anladım. Birçok meziretleriniz 
olduğunu da biliyorum. Çok iyi bir ev ka· 
dım olacağınıza da eminim. Fakat şurası· 
nı da söyliyeyim ki her genç kıı gibi sizin 
de öğreneceğiniz birçok şeyler \'ar .. Sizı 

• ba,.,kalanna tercih ettim. Çünkü bana i· 
taat edecejinizi ve iste:Jiğ:mi yap:ıcağını· 
n sandım .• 

.Behire dü~ündil: "fşte asıl düşünce5ini 

ağzıllf1an kaçırdı. İtaat i:ıtiyor, yalnız ita
at,, 

Bir dakika sustu.sonra mmld:ındı: 
Demek kocasına boyun eğen bir ka· 

dm olacağım. 
- Ümit ederim. 
- Ve beni bilhassa bunun için seçtiniz 

öyle d~ğil mi .Nihat? 
Se.:;indc be3belli bir keder \·ardı. 
~ihat bunu hissetti ve kah.~aha ile 

güldü: 
- Hiç de böyle de~il 5e\'gilim ... Yemin 

ederim ki o vakit hatırımda böyle bir dü
şünce yoktu. Vücudunuz. yüzünüz bilhas· 
sa huyunuz çok hoşuma gidiyordu. Siz 
beni hayatta me ut edece~ kadı;ı tipi iniz. 
Sanıyorum ki şirn:li en doğru kelimeyi 
buldum. 

Behircnin yüzünde bir memnuniyet izi 
g:>rmek i~tiyormu5 giOi yüzüne bak~ı. 

Fakat Behire ciddiydi. Hatta sormurtmuş 
denilecek kadar ciddi. Çünkü Behire dün 
c!enberi ~ihadın hoşuna giden biricik ka
dın olmadığını farketmişti. 

Nihat Behirenin beynini dolduran ka· 
ra \"C karanlık şüphenin farkında değildi 

tabii. Asfalt yolun bir kenarına otomobi· 
li çekti ve durdurdu. Sonra Behi:-cnin 
elini tuttu ve o:ta doğru iğilerek: 

- Haydi sevgilim. dedi. Artık kü;;kün
lük yeter, bana bir gül bakayım. Sualle· 
rinc doğru ce\·aplar verdim. Mükafatım 
i tetim. 

Nih:ıt bu sözleri söylerken zihninden 
şunları geçiriyordu. 

"Her genç kız gibi B~hire d~ çok ro· 
ma,tik bir t1p .. Bana· şai .. a:le c:im1 e~e-ı" 
il~nı a~k etti mı .. ': i:h u{·a~ııı rh.ıi.lvo-... 

Fnk::ıt Behırcnin hal:i kentlisine alır 

- Doğru Nihat, rolünüzü çok büyol' 
bir maharetle oynadınız. 

- Rolümü mü? 
- E\•et, nişanlılık rolünüzü demek iS" 

tiyorum. Kendinizi beğendirmek hünerid 
çok iyi biliyorsunuz . 

.Nihat gene işi şakaya bo~mak istedi: 
- Hakkımdaki büyük iltifatınıza bil' 

mem ki nasıl te§ekkür etmeli.. 
- Rica ederim alay etmeyiniz. EJef 

hakikaten beni ~ve:ek alıyorsanız bu t'1' 1 

lerune benim için bir saadet olacaktır. 
-- 11 ~rh?.ı,ıe bu!ldan şüphe etmezsini' 

sanırım. 

- Ş!mdıyc ka,h:- ~üphe etmiyordldll· 
- Mademki ~üphe etmiyorsunuz •. O 

halde bu sıkı istınt<ka ne lüzum var? 
- P.· n:ı hayret etmeyiniz. Herhalde bif 

c:ebebi \'ar. 
Behire sanki !'öyliyece~i sözleri affet" 

tirme'c i"ti) ormuş gibi elini, Nihadın eli 
ü~eri r:e koydu. Ve iHh·e etti: 

(Devamı var) 
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8ERl.N TARiHi ROMANI. f2 Yazan: Muzaffer Muhittin: 

nları takip eden esrarengiz 
Qt/ı muhakkak bir casusdu 

Garson, bir 
Nakleden · 

bira! 
MUZAFFER ESEN 

!ray ha}Tetle sordu: 
l:langi adamdan ? . 
G~0orius domuzundan!. 

Yin dudaklarında zehirli 
lebcssüm belirdi : 

Oh! .. Elbette! .. Dedi. Asıl 
egane gayemiz de budur! .. 
ııa teslim olmakla işte bu 
lrıizc hizmet etmiş olacağız. 

8e\ inçle ayağa fırladı: 
büriya durdukça Osman pa· 
olacak! .. diye bağırdı. Şu 

derhal hareket edelim .. 
ııra birdenbire hatırlayarak 
'tiye döndü: 
Oh, Madam, affedersiniz: .. 
~iz rlun ge~edenbcri ne uyu· 
• ne istirahat ettiniz? .. Tek 

l'ola çıkmak kararımızı sizi 
lltrıcden veriyoruz: .. 
"Od iti hemen atıldı: 
Oo? .. Benim için hiç endi!iC 
iniz! .. dedi. liayvanla yol· 
• ~ınin olun, beni bilakis 
dirir!.. Ben harekete hazJ· 

·· Ancak Mirayi düşünüyo · 
· O rahatsız ... 

y güldü: 
[)ostum Ahilos!.. Lütfen 
tınıza derhal hazır olma· 

in emir veriniz! .. Şimdi en 
~Oldan Bursaya hareket edi 
' 

~~:!: 
tıned ., r crsın ... 

l~ homen dışanya fırladı. 
·~'un gizli kıtası esasen he· 
~lm:ımışlardı. Yalnız han 
l.11t.in1 ulunmu lar, giyini < 

U' lıaıde ne olacağını bekliyor 
Ahilos tekrar ka.Eaba hari 
hemen hareket etmek üze· 

Planma)an emrini verdi ve 
fe b aşında bulunmayanların 
olunacağını bildirdi. 

!etti. ken ııahil boyunu takip suretile 
;Miray: Bunıaya gitmeği kararlaştırdılar, c. 
- Bu bir casustur! Ve mutlak sasen vakit akgam olmak Uzereydl. 

Gregorius mel'ununun adamıdır! .... Bir defa karanlık bastıktan sonra 
dedi. Şu halde Gregorius badiseyi izlerinin ke§fedilebilmesine imkan 
tamamiyle öğrenmiş olacaktJr!... olmıyacaktı. Bütün gece ılgar ede-

Achllos da Mirııyı tasdik. etti. cekleri için Bizans imparatoru ta. 
- O halde, ~edi, ayni zamanda rafından gönderilmesi muhtemel o.. 

ı;ıunu da düşünmeliyiz ki bu sefer lan takip müfrezelerinin onlara ye
de takip edilmemiz ihtimali var!... tişmesi ihtimali kalmıyacaktı. Fa • 
Onun için izimizi §aşırtacak şekHdc kat, tam karar v~hile, Achilosun 
hareket etmeliyiz!.. kıtası dört nala Sapanca istikame -

Afroditi Achilos'un bu mUtalcası. tine gerisin geriye hareket ettikle. 
nı derin bir emni) etle; ri sırada lzmitin dışındaki bostan. 

- Çok doğru!.. !arın çardakları arasından birden-
J?iye tasdik etti. bire bir atlı peyda oldu, iki tarafı. 
Bunun Uzerine evvela lzmitten na' bakınıp hiç kim.senin kendisini 

geriye dönerlermiş gibi bir çıkı§ görmediğine emin olunca atını ile
) apmağa, sonra orman yolundan riye sUrdü. 
dolambaçlı bir 3ekllde geri döner- (Devamı nr' 

a 

Bu akşam niçin bu birahane· ! dikdik suratına baktım .. O aldırış l Sonra sordJ: 
ye girdim? Bilmiyorum bunu .... 1 bile etmedi ve yeni bir suale ge;. "- Sen de ne var, ne yok ba-

nava scğuktu.. ince bir yağ. ti: k<.lım ?.,, 
mur, toz halinde su damlacık • - Beni tanımıyor musun?. Busuale ne cevap vermek lazım 
ları gibi uçufuyor, elektrik - Hayır.. geldiğini bilmiyordum. Kekeledim: 
lambalarını şcfaf bir sis ile ör · - Rıza, 29 Rıza!.. "Hiç dostum, dedim, ticaretle ui-
tüyor, vitrinlerden sızan ışıic: Şaşırmış kalmıştım .. Demek b~ ra~ryorum .. Şöyle. böyle geçinip 
kaldırımları parlatıyor, yolların .&dam senelerce sıralar üzerinde ı;i:':iyorum.,, 

çarnurlu ıslaklklarmı ve geçen yanyana oturduğumuz Rıza idi.. Ö· Hiç değişmiyen, manasız bir ses 
pis ayakları aydınlatıyor. m~r Şadan Paşanın oğlu Rıza! 29 le sual soruyordu : "Sabahtan ak. 

Hiç bir yere gitmiyorum.. Bu 
u~Jak ve aıkrntıh gecede dosdoğ· 
ru ~ve gitmektense biraz !dolaşa· 
yım, dedim.. Tünel başına kadu 
gittim. Pasajdan geçtim .. O vakit 
&özüme perdeleri kapalı bir bira. 
; .ane ilitti. Ve bi"rdenbire kendimi 

oraya girmiş buldum. Bu giriş hiç 
sebepıizdi. Aç değildim ve susa -

Rahatça, ııkıtmadan oturacak 
bir yer aradım. ihtiyar bir ada • 
mın yanına oturdum. Bu adam 
bir üçüncü nevi paketinden çı

kardığı cıgaraları birbiri ardına ya 
kıyordu. Önündeki hesap puslaaına 
çizilen bir sürü Çizgi, bu ihtiya • 

Rız;o !.. şama kadar müşteri beklerken ca-
Kalktım, elini sıktım .. Fakat o nın sıkılıyor mu?.,, 

kadar alıklaşmıştım ki söyleyecek - Ne yaparsın kardeşim, yaşa-
söz bulamıyordum!. mak için çalışmak, bir !eyler yap. 

lster istemez ben de ayni suali .nak lazım!. ' 

kekeledim : - Yaşamak, çalıtmak, bir ıey-
- E, Rıza .. Söyle bakalım, şim· J:r yapmak .. Bijtün bunlar bot 

<li ne yapıyorsunuz?. k~limeler.. Ben görüyorsun ya 

Sakin cevap verdi: hiç i, yapmıyorum .. insanın açbk-
·- Eh, şöyle böyle... tan ölmiyecek k~dar parası var • 
Sustu. Bu vaziyette rast gelinen '< n çalışmak deliliktir. İnsan ha

bir arkadaşa sötlenebilecek bir yatta niçin çalışı~or t Kemiisi için 

kaç kelime aradım: m:, ~aıkaları hc1'abına mı?. Eğer 
- Nerelerdesin? Neler yapıyor· kendin için çalı§ıyorsan aana ei-

sun bakalım?. lence &elecek ı!ir mesleğe gir. 
Tevekkülle: mek ıntcburiyetindesin ... Yaıa-

- Görüyorsun ya, dedi. yacak kadar paran varken batka· 
Kızardım ve s~rdum: ları h'aabına ça~~:iıyorsan sadece 

BASUR MEMELERtNDE, basur me· 
fistüllerde, 

rın bir hayli bira hamulcai yük· 
1 lenmiş olduğunu arılatıyor. 

- Her gün burada mısın?. bir budalasın .. 
Cıgarasını::lan çıka:ı dumanlara Cıgaraaını masanın 'üzerine 

l;,1ı1karak cevap verdi : koyarak yeniden· seslendi: melerinin her türlü iltihaplarında, cerahatlanmıı 

kanayan BASUR memelerinin tedavisinde. 

T 
lemin 

B 

eder 
iP 
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Yanımdaki adamı tetkik etmi· 
yordum artık .. Onun, ömrünü lıi. 
rahanelerin, meyhanelerin, san· 
dalyeleri ü.zeriıYde geçiren insanlar· 
dan birisi oldufunu anlamrıtım ..• 

Kıyafeti çok pisti.. Tepesinin 
~açları dökülmüş, kenarlarından 

yağlı, uzun, yarısı beyaz, yarısı 

siyah saçlar ceketinin yakası üze· 
rine sarkıyor •• 

Vücuduna çok geniı geltn, eski 
elbiseleri bu adaıbın vaktiyle ti§. 
n~an olduğuna delil sayılabilir, 

gömleğinin ceketten dıprı fırla · 
yan kolları, tırnakları gibi simsi· 

yah ... 
Yanına oturur oturmaz bu a-

- Her gün .. buradayım.. Hat. "- Garson bir bira!,, ve tek. 
ta bu masanın ba'ında.. rar söze baıladı : KonutmJk bana 

Sonra, elindeki nikel be' kurut· susuzluk veriyor. Çünkü hiç kim· 
luğı.: masanın mermerine vurarak seyle konuımuyorum.. Evet, de· 
haykırdı: min eöylediğim gibi, hayatta hi; 
"- Garson iki bira!.,, bir İ§ yapmıyorum .. Günlerim gı:. 
Uzakta gelen bir ses ayni §eyi çiyor ve ben ihtiyarlıyorum.. Ö· 

tekrarladı: ''İki bira!.,, .Daha uzak !ürken de hiç bir'ıeyc esef etmiyc· 
bir aes gapno~ ıürültülü ha- ceiim .. Çünkü bu birahaned~n 
vaunı yırttı: "I-iazır.,, sonra be- İ>a§lta hiç bir hatıraya bağlı deği. 
yaz önlüklü b.~a.dam göründü .. 1im.. Kanm yok, çocuklarım yok, 
Bu adam koıarken elindeki bira kedeıim yok, elemiın yok, dün· 
barı:iaklarından üzerine tala§ ser. yada be'flden rahlt kim vardır?. 

pilmi~ zeınine köpüklü bira dam· Krndisine getirilen birayı bir 
lalaıı dökülüyordu. daha d!kti.. Diliyle dudaklarmı 

Rıza bardağını bir hamlede dik· yalaı:iı ve cıgarasını aldı. 
luıosun kumandanlığın~ me-

11 'dilmiş olduğu gizli kıta cfra. 
•aııen fevkalade bir \'azife al. 1 Her nü sha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 

,,
- b~:ut~ıa1:,ını pek iyi bildikleri i- nattahk mecmua Türkiyenin yeglne rakipsiz gazetesidir 

dam bana sakin bir sesle "nasılsın, ti ve bot bardağı masa üzerine Rızaya hayretle bakıyordum. 

iyi misin?.,, demiıti. koyd,lctan sonra bıyıklarına takı- Sordum: 

b ur u emre kayıtsız ve şart 
' 111cn itaat C'lmekt'.cydilcr. 
"a~ da han odasında ancak 

ti ile birlik le bir kahvaltı c. 
~eğe '\;'akit bulabilmişti. 
~n ııonra derhal hazırlandı. 

ray Achilos'un gönderdiği 

~ ~zcl bir ata atladı, Afroditi 
l dı kısrağına bindi. Achilosla 
\>~rini alıp hemen İznik dışar-
1~lılar. 
Uae· d 11~ nu a amları hemen eksik 

ı, rak orada· lC'ccmmU etmlş. 

d 
~ nbırc Afroditi Mirayı kur -
\> lçın 1zmitlcn hareket ettik.. 
l(~ ltendisi Achiolııun adamları

eıl>en İzmitten yola çıktığı sıra. 
1 

rarengiz bir atlı gordüğünü, 
ııı tıın ta çiftliğe kadar onları 

'tın· llı<ı._ ış. olduğunu hatırladı. Bu 
!et~~ §ilphe etmiş olduğu için 

1 Miray ve Achılos'a nak -

ransada kurşuna 
"dızilen casus 
il. 
~1 .' llc:ı bir devlete askeri esra· 
il il' 'i>ı için divanıharp tarafın
kır~sada idama mahküm e:ii· 

•iııi''lc zabit Frankın n:ııhake . 
ı lıabtn bahsetmi!}tik. Son ge· 
il b·· trlcre göre t.u vatan haini· 
~t Uti.in af talepleri reddedilmil 

"• :":-ı gün Nansi §ehri civa _ 
kı.ır."htlha karşı askeri merasi:ıı 
~il, .uı:a diz1imt§ir. 

~tı"uı F.rank ölm:den az evvel 
,ı fen • 

lllıf a ışten duyduğu piş· 
ıll ,. 1 

\re hakı~ cezasın• çektiği 
lıtıd' • 

' ~- 1 adeta memnun olduğu· 
vylc . 
~ . rru, ve bunun da şeytana 

t ll~ıtcyen diğer insanlar için 
. unc olmasını ilave etmi§ -

Ona ~oğru döndüm ve ''beni lı kalmış köpükferi dudaklariyle - Fakat sen eskiden böyle de-

-------------....... h 
JYJL.A..LUJ--..:W.., ra atsız etme!.,. demek ister gibi ~;ndi... ,. (Lütfen ~ay/ayı Ç4virini.z) 
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PLANŞ 4.6 

B Ç l t'tllk a vlus u 
F: L a c:ou r d e ıa t'errne h Th• P'army ard 
Aı Der •au ernhot' 

l. Al\IIl.\ R (ı-anıanlık, depo, 
mağaza) 

J. F: la grange 
ı. 1: the barn 
ı . .-\: die Scheune 

2. SA!\IAN 0RTÜ1.Ü D.\~I 

(çatı) 

2. r: le toit de chaume 
2. ı: the thatched roof 
2 •• \ : das Strohdach 
3. S.Ut ANLIK KAPISI 

3. F: la porte de> lıı. grangc 
3. l: the bam - door 
3. .\: das Sçheunentor 
4. sıw (ambar, deı•o)· 

4. F: le silo 
4. 1: the silo (the foddn sL 

lo, the foddC'r stora~c) 
4 . . \ : der Silo (Futtcrsilo, 

-speicher) 

5. OO~IUZ 

,l F: IC' porC' <le C'ochon) 
!'i •: the piı> 
:; ' . nas Schw~in 

301 

il 6. l"El\11.1:\ 
6. F: l'augc f. df"s pott! 
6. 1: thc feeding _ trough 

( the trough) 
6 • .\: der Futtertrog (Troc;) 

7. DlŞt DOMUZ 
7. ••: la truie 
7. 1: the sow ( thc mother -

sow) · 
7. A: die Sau CMuttcrsau) 

8. DOMUZ 1·A\ 'RUSU 
8. F: le porcelct (le cochon. 

net, le petit cochon) 
8. t : the sucking - pig 
8. A: das Ferkel 

9. l Kl ATLI 1'1ANE.I 
9. F: le mancgP. [a dcux 

cheveaux] 
9. t : the horse _ gin: a the 

gin _ polc 

9. A: der Göpel: a dic Gö
pelstange 

<'tFJ'J,tr:ts J\OPEGt 
(c:omar) 

PLANŞ 48 m 

li. F: iP chiP.n de gardP. (le 
mitin) 

I' • ., F: le balancier (le battant, 
le levier.) de la pompe 

17. t : the "''ateh - do~ 
17. A: der Hofhund 

~. KÜPt;K Kl.CBt:.~t 

JR. F: IR niche [du ehlen) 
18. t : the kennel or dog ken. 

nel 
11'. A: die HundehUtte 

19. KOMESI S MERDl\'ENİ 

19. F:. l'echelle /. du pou. 
la iller 

19. 1: the hen _ laddcr 
lft. A: die Hühncrleiter 

2n. KOMES DEl.tlit (kapısı) 

20. F: le trou du poulailler 
20. t : the exit openlng (with 

sliding shutter) of the 
hen - house (the poultry 
houııe) 

20. ,\ : der Einsc.hlupf zum 
Hühnerstall 

21. SU TUl.UMBASI (kayu 
hılomba~ı ) 

2 1. J<': la pompe [a eau] 
21. t : the well (the water _ 

.,_, 

22. t : the pump - handle 
22. A: der Pumpenschwen.ı~l 

(Sch,..·engel) 

23. TUl.UMBASIN YALA-

23. 

23. 

r.ı (haynnlann tnıflandıit 

yer) 

F: le bassin de la pompe: 
a l'abreuvoir m. (l'auge /. 
de l'abreuvoir) 

t: the water. trough (the 
run) a the drinking • 
trough 

23. A: das Brunnenbeckca 
(der Brunnentrog): a '1c 
die Trankc 

%.t. KO\ 'A· 

~H. ı·: le senu 
2.J. 1: the pail (the water -

pail) 
2.t. A: der Eimer (WassereL 

mer) 

%S. HIZMt.'TÇt KIZ (ahret. 
ilk, hizmet(I) 

!3. F: la fille de fenne (la 
servante, la domestique) 

t: the maid (meı:ı and 
malds: the farm _ hands) 

A: dle Magd (Kne~htc und 
Miıde: das Geslnde) 

- pump. the pump) 25. 

21. A : der Erunnen (die Wu. i 
scrpumpe. Plumpe) 2l. 

2%. TULUMBANIX KOLU 



Ot 

Tiyen - Ç:n üzerine 
yürüyüş 

öbelsle mücadele 
eden adam 

( Baştarajı 7 incıdt} 
(Baş tarafı 7 cide) mesi lamn olduğunu söylüyor, w 

ordusu bu mevwie Çin kuvvcUcrmc Almanların bilmed•ğı bazı \'akala· 
hul!llm etti. İngiliz '\'C Fransız km nn iç yüzünü bildirıyordum. Bu su· 
\etleri zaferi kaıaandı. 'retle birtakım \lmanlarda Göbel· 
Bırkaç gün sonra müttefik ordu- ve ortaklarının proptı-;andalarrna 

lar Pekine girmi~lerdi. Çin impara· karşı bir tereckh.it fikrı uyandırmak 
toru kroerindcn intihar cttı. Yerine · tiyordurn. 
geçtn kardeşi King müttefiklerin 
ıstf'diği muahedeyi imıaladr, l ikin· 
cıteşrin tarihinde müttefikler Pekini 
~lttılar. 

Yukardaki yazıyı bir Fransız ga· 
ıetesinin çok uzun bir etüdünden 

kısaltarak aldık. Fransız muharriri 
makalesini şu suretle bitiriyor: 

"Bundan tamam 79000 sene ev· 
,~ı Çin, topraklarına taarruz eden 

yaz müstevlilere mezbuhane bir 
gayretle müdafaada bulunuyordu. 
Bu müdafaanın misli olmadı. Bu· 
g{in ayni Çin, topraklannı kendi 
ırkından insanlara karşr müdafaa 

etm.eğe çabalıyor, ve bu mücadelede 
yazlardan yardım umuyor. Dün, 

Çinin kuvvetlerimiz önünde mağlıl· 

bi~tini istiyorduk. Bugün zaferini 
bddi)'OIÜi. Vakalann reyri belki 
d~yot; fakat'aııası bir_ Binaena
leyh tarih bir tekerrürden ibardtir .. , 

fl1din?. 
- Ben her va'ldt buyum .. Hat. 

ti liıa~ hile... · ~ 
- Fa1·~t bu y~ değil ki, .. "' ' doltur.~.. .... .ı ha affor1':6nç· 6lr 

§Cy.. Maamafih söylediklerinde 
biu..z mübalağa olsa gerek.. Her 
hai<ic un bir ııeyler yapıyorsun ... 
H~Jandığm nesneler var, konuş· 
tufan ukada~larm olsa gerek -
tir •• 

- Hayır .• Her .gün öğleye doğ. 
ru uykudan kalkıyorum.: Buraya 
gcliy~rum.. Bira içiyorum, ye-, 
mck yiyorum, sonra ıcceyi bekli·' 
!'Orum •• Gene bira içiyorum .. Cie. 
c~ yancna doğn! evime gidip zı. 
barıyorum .• Çünkii bu cenabet7 
aat on bir bu~ukta kapan.ryör •.. 

On •encdenberi ·günlerimi ve"gc· 
celctimi buracıkta, bu kö§cd~ 
otı masa ba§mda geçirdim. öm. 
rüm yatai~a buraSI arasında 
parç.aJandı. Konu!ftlağa gelince, 
naldiren ıarsonlarla yahut daimi 
mü~terilcrle birkaç kelime konu~ 
§uruz. 

38. U T. •• JMAK tÇl?\ Si· 
Bm (n ımjt) 

Birinci. ikinci, üç-üncü seri mek 
tuplarım yazdığım adamların eline 
vasıl oldu. Netice umdu~umun f e\ · 
kindeydi. Doktor Göbeb kükredi n 
Alman gazetelerinde simımin etra· 
fmda bir f ırtma koptu. Alman rad· 
yosu günlerce benim fena makc:atla 
hareket ettiğimi anlatmaya uğra~t1. 

Fakat ben mektuplarıma Alm:ın 
yadan yüz kadar cevap aldım. Bu 
mektuplardan yazılarımın Alman 
yada iri bir te ir bırakmı5 olduI;ru
nu anlıyordum . Bu tabii :;;a~ılacak 
bir ~Y değildir. Çünkü mektupla· 
nm çolün ortasında su-.uz kalan bir 
adama sunulan su bardağı gibi be;: 
yıldanberi hakikate susam;ş olan 

lman milletine c;unulmu5tur. 
Şu halde fıkrim hak kazanıyor. 

Her \'esile ile hakikati Almanlar~ 

hıldimıek h\ıım. 

Ben ~ulh ic:.tiyen insanlaıın Alman 
yanın dostu olduğuna kanıim.Bun· 
lar Almanyaya iyilik etmek isterler· 
se Alman milletine haktkati bildir· 
rrelidiıler. Çünkü Dr. Göbelse yaz· 
dığım açık mektupta da bildirdi· 
ğim gibi en müsmir propaganda ha· 
kikati olduğu gibi duyurmaki:ır. 

Yeni Neıriya t 

Kofay yemek kitabı 
:ı.ıem:eketimizde bütün yemek ki· 

taplanndan üstün bir raibet gören: 
(Kolay yemek kitabı) nm 6 ıncı ta· 
hı çıkmıştır. 

Satı_s merkezi: Muallim Fuadın 

(Anadolu· Türk kitap deposu}. 

Almanca ders 
Scrl ve e.srf HABER metooJyla 

ve mutedil ncrcUc ders almak isti. 
yenlerin "almanca öğretmenı" üı

minc mektupla tazctcmizc mUra
caati. 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahlan 8.30 a tadar; aqam

ları 17 den soara l~leli Tayyar~ 
Ap. Daire 2: No.17 de hastalarını 
kabul eder. (Teltfon: 239~3) 

' 31. F: le pi~n aomestlque 
31. t: the domestic pigeon (t.he 

pigton) 
31. A?die' Hau:ıbtnbe (Taube) 

28. F: la "('a.lanch (la Pl'L 
la.nche~ le cham.balon) 

ıe. t: the ·yokı 
21. A: <lie~Walll!ertrage (Tra. 

ge) 
32. RUZGA.R }"llULDAGI 
82. F: la. girouette 

!'7. MERDİVEN (el 
ni) 

l'.T. P: l'ichelle. f. 
2'7. t: t.he laddcr 
rı: : die Le:itu 

28. AHm 

merdin. 

28. P: le grenier a foin (le 
grenier a tourragc, le fe
nil) 

28. ı: thc hay - Joft 
28 .. \: der Heuboden 

29. tN~ AHiRi 
%9. F: l'etable f. 
29. ı: the cow8hed (the cow. 

hou~e. the byre) 
29. : der Kuhstall (StaTI, 

elle Stallung) 

30. Gtl\'ERCJTh""T.tt\ 
30. F: lo pig~onnier 
&O. t: the dOVttot ( ) . lh 

plgeon • hoMe 
811. A: elet- '!'au ,.nY.hT~ 

1 

1 

3:?. l: · the wea.thorcock (the 
vane) 

SZ. A: der Wetterhahn (die 
Wetter-, Windfahne) 

33. PATAT~ 
MAKl.1\'F..St 

YIKAMA 

33. F: la. machine a hı.ver les 
ponunes de torre 

8$, l: the potato - wasbcr 
38. A: der Kartoffe1wbcber 

il U. HOROZ 

34. F: le coq 
34. 1: the cock (the roostcr) 
3-f~ A: der Hahn (Gockclbahıı, 

Gockel) 

SS. TAVUK 
M. F: Jıı. poul 
3.'i. t: tl1e h"n 
J.">. A: dic H"nn!I 

M. ctvm· 
1!. l~. "1. 3t· ı; ltt1 .. 
Mn; JfA \'1" A?<l"LARI. 
nm 

ı !fl. F: Je pouss!n 

- -~ ... 
-· - --------

H A B E R - Akf&Dl Pcı.aa 1 .AGUbTOS - 1~~ 

Dosturııuz Fransı 
göziyle Türkiye .. 

(Baştaru,. .ıtleı a;zlattı. \·erim.,, ı ctmeğe ve kızı namına ôz:u 
rasından çıkar.lığı iki saatlik za inkılap tarihinin ilk ıayEa~ıı !intihap dairelerine iÖre 11ra meğe haıır. 

ınanı tarihten evvelki zamanları çcvrilıni tir. Mustafa Kemalin ile çaırılan rtıeb'ualar (ki 14 ii famet inöntlr.un bu ına 
~arcnmekle geçiriyor<hı: silah arkadaşı, muuffer bir ku. kadın olmak üzere 'rl 3 kişidir. ) kaya sarayında gôrduk. 

Kabartma bir harita üzerinde mandan ve ince bir diplomat olan Biribiri arkasına kiı:-suye sıkıyor hiç bir ~Y değişmemiş. in 
~!iyle istila yol!arını işaret ediyo:-, i:ıönıi. Türkiyeyi yeni ve parlak lar ve yemin ediyorlar •. Merasim ayni parlak ısıyah gözleri 
~.;tün ihtimalleri tetkik ediyordu. ta:ihine götürmek vazifesini u· üs saatten fazla sürdü. tebessümünü, kendisine 
Doktorların tehdidi, Avrupadan urine almıştır. Sonra meclis reisi, reis vekille· bir cazibe veren sadeliğini 

brlen karanlık siyasi haberler ka· Cumhurreiıi ismet lnönü ri, idare amirleri, katipler &eçil· I faza ediyor. Onu Lozanda 
jar onu üzmüyordu. Vaziyet 1 

6 
m e t 1 n ö n U· di. Sonra Cumhurreisi intihabına ğımız gibi buluyoruz 

Onun yanında bir bahçıvanın dakı"ka•ında geçildi. İsmet İnönü mevcudun Avrupanın ve cihan polıU nür, iki esaslı hayat ., 
kızı olan evlatlığı ülkü gürtil. bizim de hazır bulunmamızı icap ittifakiyle ı&eçildi .. Celı&e tatil edil· ateşli meseleleri onu aliık 
riisüzce oynuyordu. ettirdi. Lozan muahedesir:in ım· di. Cumhurrcisinin gelmc:si bek • diyor. Diplomatların ı:idip 

O, bu çocuğu çok severdi. Bir B •. "l Mill M 1. . !eniyor. her tarafta bir parça scf 
zasını "e uyu c et ec ısı ta· 

) az evvel bu kız İstanbul.ela has D\ıarıda askc•i muzika çalıyor. (Tur kiye hududunun 
rafından Cumhurreisligine seçilişi 

t~ iken ve kendisi Floryada otu· Cumhurrcisi kürsüde görünü. mahfuz olduğunu biliyoru 
ile yemin edişin; gördük. 

rorken onu her gün yoklamak yor, h e y e c a n 1 ı ye • önü bizden lsvi..,re ve Fra 
Lozan muahedesi, on bir sene· :s 

imkanını bulmuştu. İstanbulda ta. min ediyor: ''Cümhuriyet kanun • karı umumiyesi hakkında lik bir harbe tahammül etmiş. 
rih kongresinin açılış resmini Ül· !arına, milli hakim1yct prensiple. mat istedi. Ve Türkiyenin 

merkezi düşman filolarının isga· 
künün elinden tutarak yaptı. Çiin· rine hürmet etmeğe. bu kanunla· komşulariylc sulh irinde ) 

linde, vatanı Yunanlılara verilmi~ ıı: 
kü Atayı resmi şahsiyetlerden mü olan bir milletin Sevr muahedesini rın ve Türk milletinin müdafaa. rak teceddüt hareketini ba 
rckkep bir heyetin ba§ında ge. sına sadakatle çalrJmölğa, bu tan başka bir arzusu otııı 

parçalaması demektir. 
çerken gören Ülkü "Atatürk., milletin §ercfine dokunan her teh söyledi. 

1923 Temmuzu. Valzam dağın· 
diye haykmnıı ve onun yanına lilceye karşı gclmeğe, vazifesinin Yeni cumhurreisınin 

da iken ismet Pa~a.dan bir telgraf 
gelmek isin kendisini pencereden bütün icaplarını yapmağa... sahasına rıkaracag~ı iki 

aldık: o bizden, !.ozan muahed:· ıı: 
atmak istcmİJti. Alk1 Jar robahyo:-. Sakit ayak· dur. 

sının imzasında hazır hulun· ıı: a. 
l'lorya<la bir ak~am bu hikayeyi ta duran ve kendisini bütün ru. 

mak üzere Lozana gelmemizi iati· 
bana bizzat kendisi anlaUı: hiyle memlekete veren hu bil· 

rordu. O gun Turk dotıtlarmm 
Bir kaç gün evvel küçük fJlku yük ataanu umumi bir emniyet 

unutamıyacagı bir gündür. 
A tatü.rkün çalıştığı büyük salona hilesi çerçeveliyor. Riyaseticum.. 

· d" A --ı..ı_ k · Bui:Ün Rümine sarayında m..ı· gır ı ve tasm.ıan olonya ıste· hur bayrağı meclisin üzerine çe· 
fJ abedenin imzalandığı oda, üı:e· di. Ata, lkünün §işesini doMur· kilmiştir. Beyaz: ay yıldızın yanı 

rine konduğu tarihi masa ziya. du. Yavru biraz sonra tekrar gel. başında altın bir güneı parlıyor. 
di ve şişesini bir defa daha dol· retçilere gösteriliyor. Salon mu· Saatlcrdenberi yol boyunca 

d · hafız:. memlel:etine yeni bir zafer urmasını nca etti. Fakat üçün- bckliyen halk heyecanını ve sev. 
cü defa göründüğü ve elindeki bo§ götüren general diplomattan gısını gösteriyor. 
şişeyi tekrar Ataya uzattığı vakit t;;kd;rle bahsediyor. İsmet Pa~a Bu yeni meclisin ilk i~lcrinden 
Atatürk hayret etti: akşamlan göl üzerinde gezinme\: biri'i bu satırların çıkacağı gün 
"- Bu kadar kolonyayı ne ya. ten hoşlanırdı. Onu gezdiren bir emrivaki olacak olan Türk • 

pıyorsun? dedi .. İsraf iyi bir şey sandalcı galip kuman::lanı heye· İngiliz anlapnasmı tasvip etmek· 
değildir.,, canlı bir sevii ile hatırlıyor. t:r .• 

Çocuk cevap verdi: 3 Nisanlda, yeni intihap edilen İsmet İnönü, Çankay~a Cum. 
''İsraf ettiğimi nereden biliyor Büyük Millctre Mecliai Annrada hurreialiği saraymın yakınında a. 

sun? Yatağın güzel güzel koksun ilk toplanışını yaptı. ğaıslarla ve çi<;eklerle çevrilmiş 

diye hepsini yatağına döktüm.,, Geni§ ve aydınlık salon dopdo. güzel bir evde oturuyor. Geçen 
13u çocukça hareket bir sem· lu .. Kadın ve erkek mebuslar sı· sene bizi mutad nezaketiyle orada 

boldür. Asırlar!clan k~ eti nı.landı. KordiplOmatik ve davetli_ lr:abul etmi5ti. O yalcit inönü E~ 

rinden vazgeçen, idare merkezle. ler, localarında. sessiz halk arka· v~lcil değitı:li. lstMiliat eöiyor, 'ço· 
rini değiştiren, çalışan, kırk ya· da, ve bir- çokları ayakta.. tuklariyle uğraşıyoc, iki oğlunun 
pn.dan ıonra mektebe giden bü Gümü saçlarının tacı altmda tahsiliyle metıul oluyordu. 
tün Türklerin arzuları Ataları· ~.:>k güzel görünen doktor Besim Tatlı tebe sümiyle bize: 
nm memnuniyetini kazanmak de. Ömer, mebusların en yaşlısı, al· Ankarayı tanıyabildiniz mi? di. 
ğil midir?. Yavru: "Yatağın gü· tmcı Büyük Millet Meclisini aç. yordu. Be§ seneden evvel gelme· 
zel güzel koksun,, diyor. mak üzere ayağa kalkıyor: menizi size söylememiş miydim? 

ıMillet "kurtardığın memle· ''Seneler, sayıları ve ağırlıkları İnönü küçük krzmı çağırttı. 

ket sana layık bir hale gelsin,. bu bu §Crcfe ve bu saadete nail Kızcağız bize Fransu:ca olarak 
diyor. etti. ihtiyarlığım bu güzel ve Lafontenin bir masalını okudu. 

Onun ölümü, yalnız: milli bir mesut günü ya~amama sebep ol- İnönünün refikası siyah sade 
matem olmadı. Bu ölüm herkesin du. Bu benim için ne öleüsüz: bir robiylc kızının ok:.ıyuşunu dinli
kalbini şahsi bir yara halinde sevinçtir. Siı:i bütün kalbimle se- yor. En ufak bir unutuşta yardım 

12, 13, 31, 31-36: les ol. 
seaux nı. de bassc • cour 
(la vo.laille) 

86. 1: the chicken 
12, 13, 84.36 the poultry 
or the barn - door fowls 

36. A: das Kückcn 
12, 13, 31, St..SG das 
Geflügel (Federvieh) 

3'7. TAVUKI".\RA YI•;M VE· 
REN J çiftliğ;n I KAHYA 
KADTh"I 

87. 1'': la premiere servante 
donnant a manger aux 
poulcs 

3'7. l: the housekcepcr (feeding 
thc hen~) 

37. ,\: die Mamscll (beim 
Hühncrfiittern) 

88. KÜT{ K 

38. F: le bili ot 
38. 1: the hacldng • block (the 

chopping _ block) 
38. A: der Hackcklotz 

M. y KAO\K ODU • 
(yannft!:.ıt) 

S'.J. F: k hoıs a brüler (le ooi• 
de chanffR;e, lo tas de 

v 

bois, lcs b\lcheıı /.) 
30. 1: thc !ırewood (thc rıile 

o! woo<l, thc 3tack of 
wood) 

39. A: das Feuerholz (der 
Holzstapel, die Beuge, 
Beige) 

40. A \'LU DU\' Altl 
'10. r: le mur de la cour 
40. l: the framyard ""-ali ( the 

wall) 
10 . .\: die Hofmauer (Mau.. 

er) 

4.1. KÜYL1i (çiftti. zürra, 
(:lftlik ~ahlbl, apoıı, c!t":l'I. 
di-.i, orta.kçı) 

t 1. r: le paysan {le C'Ultiva_ 
teur, l'agricultur, le cam

pagnard, le fermic;., le 
metayer) 

l l. t: the fıumer 
t 1. ,.\: d~r Bauer (Lıı.nd..,.·irt. 

L.andmann, Gut!lbesltzer) 

4!. A;\fRA.R {samanlık, rna· 
gar.I\} 

F: la range 
t:?. ı: tlı.., bam 

lı 4.!. : dic SchcuM 

Atatürk. Türk 
memJckct hayatına seni 
ta iştirak hakkmı verdi. O 
ıenc iç.eri.sinde kadınlar, S 
lı annelerinin niyalarmn 
görmediği, ehemmiyetli bit 
aldı. 

Türkiye İsviç.re medeni 
nunu kabul etti. F a k • 
dınlara vercligi hak 
bu kanunu geride bıra.ktJ, 

Türkiyedc kadın intihap 
intihap olunur (vekil de o 
Hakim, avukat, tdoktor, p 
gazeteci olur. Her meslekte 
kadınına rastgelinir. 

Birçok genç kızlar ö 
olarak yurdun en u.ı:ak k'" 
de çalışıyorlar. Atatürk 
nı yayıyorlar. 

T.ürkkUiU :İs.ıni.ı;ı.,deki. C" • 

lik mektebinin 4 ü kadın 
talebesi var. ilk askeri kad 
ya.reci Atatürkün manevi 
lan bir: gen._s Türk k:ı.ıdır: 
Gökçen. ·o tayyaresini güt 
}anıyor ve mitralyözü erke1' 
cesaretle idare ediyor. Yal 
§tna tayyaresiylc Balkan tO 
lcketlerini dolaştı. Tiyya 
mdı:tebinin müessisidir. S\1 
or.a selam veriyor ve itaat 
lar. Ufak tefek, zayıf bir 
Kolları o kadar incedir ki bıl 
den tayyaresinin kumanda 1 

nivelalarnu kısaltmak icaP 
mittir. Sabiha Gökç-en hiç 
bilmez:. 

Beni çok dar bir avcı ta 
alan tayyaresiyle uçma-ğa d 
~tti. Bu tayyare rüzcartarı 

cak olacak gibi ~örünüyor. 

Sabiha cnu kudret re azirnl' 
llnıyor. Sabiha Gökçen iyİ 
hava cambazdır. Akrobatı1' 
ketlerden h~lanry<.'r. vac!Jı 
tchrin, Çankaya sarayının, 
nin, gölün, Çubuğun üzeritl 
çuyoruz. Sabiha rüzgar gib1 
dan da korkmuyor. Gazı: ve 
yükseliyor ve cambazlıklar 
rak barajı aşıyor. 

Beni en çok şrrtan şey 

ıı.ıca verilen konferansları 
yen genç kızlarla delikarıt· 
çokluğu oldu Dikkat bütürı ~ 
terde belli idi. Türk me1' 
rinde Fransızca mecburi Hs• 
Fakat Almanyada SOO Tut~ 
besi olmasına mukabil ftll 

yalnız 100 Türk talebesi (~ 
Zira Almanlar Tiirkiycdc: 
pıııaııdaya çok kıymet vett 
lar. Biz son senelerde bu ıı" 

dö unuttuk. Fakat geriye 
ten kolay ne var?. Türkler 
bilmezler. Fransız:. dottlugıl 
kokünü muhafaza eden e!1" 
an'ancı:lir. 

Türk milleti, Fransız • 
anla§ması ile mem.nwıdur. 
Fran5a ve Tut kiye 1nı;iJte!' 
ı;ulh do tudur. Dünyanın tıı 
di~eli saatlerinde millctl~ 
midi, acı hatıralarla heyeeJ 1 
annelerin itimadı Turklcre. 
lizlcre Fransızlara ··tc"e' 



1 ACiUSTOi - 1939 

lstanbul li mJnı sarul stfıthiye merkezi 
eksiltme ~o'"isvonundan \ 

1 - Merkezimize ,ait Galata motörünün tekne ve makine aksa."llı 
~ eksiltme ile tamir ettirilecektir. 

2 - Keşif bedeli (857) liradır. 
3 - Bu İfe ait prtnameler şunlardır. 
Fenni şartname idari şartname. 

ı..... 4 - istekliler bu şartnameleri (5) kuru~ mukabilinde merkezimiz
qazunmdan alabilirler. 

5 - Eksiltme 12-8-939 cumartesi günü saat 11 de Galatada Kara· 
ltaQatafapaşa sokalmda mezkur merkez eksiltme komisyonunda yapıla· 
~. 

6 - Muvakkat teminat parası 64 lira 28 kuruştur. 
7 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vpika

Rrta en aşalı 1000 liralık bu gibi işleri yaptıklarına dair vesika &Pster
~ prttır. (5589) 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli "21343 .• lira ··33.. kuruc:tan ibaret bulunan ve kapalı 
usul ile eksiltmeye çıkanlan Polatlı hükmet "onaiı 11\Patı ıçır. 

e günü ıuhur eden taliplerin vaki teklifleri lA)·ıkı hat ıı•nm»~mı: 
Plliunmm 12-8-939 cumartesi gü nü saat 11 de lhale3f yapılm:ık ü-

yeniden kapalı zarfla eksiltme .Jr. 
MuV2kkat teminat "1600., lira "75,. kuru~tur. 
lste~dıl~rin teminat mektubu veya makhı..ıu, ticaret odasının ve
ı ~ Nafıa müdürlüiünden b ~ işe aıt olmak üzere alacakları 

'yt-· '""ikalarile birlikte sözü ıeçen gür,de ı:iaat 10 na kadar teklif 
annı Naua komisyon reisliğine vermeleri, bur.:t aid keşif ve şart· 

:i her gün Naha müdürlüğün de ;li:-eb•ı,.C"e\:'cn. (3350) {5623) 

HABER - Alcpm Poetuı 

teklr ~ B 1 

B~an HURiYF; ,iNDiK 1 
17 74 YANIK ALI 

KOYU StY AH GOZLER 
Co!umbia Gazi Müfit Hasan idaresinde 

17575 CEMlLETANGO 
MAVt GOZLER 

Bayan NEDiMENiN en son plAkr 

17576 AYŞE. ÇIKMIŞ YOLLARA 
Neva gazel 

?ek yakında SAÇLARIMA AK DUŞTU prkısuu Columbia 
plAklarında dinliyeceksiniz. 

COLUM iA PLAK ŞiRKETi 
••••••0ünyanın ın bü~ük pljf f~brjkas.•••••.-

. Devlet Oemiı yoi1an vP. ı imanları 
·işletme Umum idaresı ilan lan 
ıpao 1-" fu.n lQin ll~tlJ4:alı ~ tılli ~ili c. tıN gün_ 

Jijk h~lk ticıaNı l>ilttlfrinin mfF'iyJt nı~H ttJ9r fuan gişe. 
ıinden tebdileıa alınacak bu lııiletle~in muayyen on bet günlük 
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mer'iyet müddeti içinde bizzat hamilleri tarafından İskenderun 
iataayonuna 4a viT.e ettinneısi prtile,, on yedi güne iblağ edilmif. 
tir. Fazla mahlmat için iıtaayonlara müracaat edilmeai. (3440) 

(5762) 

Deniz Levazım amirliği i 1an1 a r1 
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1-8-39 Salı 

12.30 program. 12.35 Türk mil-

i 
zili: 1 - Hlluam peşrevi. 2 - Ah. 
met trsoyun • HQnam şarkı • Hatı-
rında kalsın. 3 - Hüzzam şarkı • 
Ta7.elendi lnbı alem. 4 - Taksim 
;; - Rakı..., • Hüzzam farkı • Aşkın 
ıanıı bir gizli elem oldu. 6 - GüJı. 

zar türkü - t'şkımızda dii~1m ''ur. 
7 - Halk tür"üsü .. Bugün ayın on 
d6rdil, 13 ldeJQJt~et saat fl>'flrt. ajaın 
"re rpeteorolpjt haberleri. ıa.ı• · f t 
Müzik (Karışık proıram • Pi.). 

19 Program. 19.05 Müzik (Hafıl 

nıllzik - Pi.) 19.30 Tilrk mllzi~l (HuJk 
şairlerinden örnekler). 19.45 Türk 

v üksek Deniz Ticareti 1 - Tahmin edilen bedeli {43.200) lira olan {36.000) metre erat 

ıuilılAi ( Karı,ık program). 20.15 Ko
nutma. 20.30 Memleket saat ayarı, a. 
Jans ve meleoroloji haberleri. 20.5lı 
fOrk müzllıl (Klılsik program). 21,3tı 
.~onuşma (Verem hakkında - Doktoı 

\luhil Tümerkan tarafından). 21.4! 
Ne,eli plaklar • R. 21.50 (Mil.zik (Biı 
50liıst - PJ.). 22 Müzik (Aida opera· 
sının bir kısmı • Takdim eden: JI:ı 

lil Bedi Yönetken). 23 Son ajans ha. 
herleri, ziraat, esham, tııll\'ilAI, knm 
ıl:ro • nukut borsası Wynl). 23.2 

Mil.zik (Cazband - Pi.). 23.ia - 31 
Yarınki program. Mektebi. Mu·· du·· rıu·· g.., u·· nden yazlık beyaz elbiselik kumaş. 17 ağustos 939 tarihine rasuıyan pe ... 

şembe günü saat 14 te kapalı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konul· 
mu§lur. 

Mektebimiı:e 939 yılı zarfında talebe kayıt ve k•buUl teraiti: 
2 - tık teminatı (3240) lira (Jlup şartnamesi hergün komisyon 

6 1 - Mektebin taiıl'i. mUddeti lise ve yüksek sınıflı olmak üzere dan (216) kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 
Yit !enedır. Yatıb ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan 3 _ isteklilerin 2490 saydı kanunun tarifatı dahilinde tanzim e- 12.30 Program. 12.36 Tilrk milzl-

3-8-39 Pertembe 

ınakinist •e d~niz mesleli için fen adamı yetiftirmektedir. if: 1 - Osman beyin • HDuam pe ... 
decekleri kapalı teklif mektuplarını en geç beili gün ve saatten bir saat y-

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yeyimi ve aair huau- rtti. 2 - Blmen Şen - Hüzzam şar-
9-r mektep tar•fmdan temin edilir. evveline kadar Kasunpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz kı • Suktlnda gecen ömrüm. 3 - Se. 

mukabilinde vermeleri. (5570) , .... tt' p H" k A 
t.t 2 - Mektebin bu •ene hem lise ve hem de yüksek şırufır.a 1111• ın ınar • uzzam şar ı - ş· 
~be alınacaktır. kınla sllrilnaem. 4 - Santur taksi-

rat. 5 - SelAbattsln Pınar • Hüzzam 
A - Li~ smrfına alınacak talebelerin orta mektebi bitirmiı M. M. v. Deniz Fabrikaları Umum MUdUrlUgvünden: şarkı - Omidini kirpiklerine. 6 -

.. 1qlan o,n beftm küçük 19 danbüyük olmamaları prttır. Falı Kapancı. Hilazam ••rkı • BOk-Deniz Fabrikalan sıhhiye kadrosuna bir eczacı atınacaim<fan is· or-
1..c B - Yübek aınıfa •lınacak talebelerin de lise mezunu olmil. Ulnı büklüm ıırma saçın. 13 Mem-
':"'l'l lisundır. j ~ekli olacaklann Gölcükte bulunan Deniz fabrikalan umum mQdQrlQ· leket saat aıan. ajana vı meteoro)p-

3 - Yaz~ınak için pazartui, çarpmba ve cuma ~iiıılcri sıı~k- ~ne müracaatlan. <5719> Jl haberleri. tJ.t-5 • U llil.zik (Ka. 
• fSIÜf.,:JIC e~r. ııık program - Pi.). 

----------------------- 19 Prop-am. 19.05 Ktblk (Oda 
4 - ffk~leJtfı •kıeJ SPllP~t lll_qı 11Pf11rltn l!ft. v A K 1 T mlblll • Pi.). 19.İO Tftrk mlblll 
rına aıaiıd41F\ Y~ saptl!fle..ıerl lbımdır. (Fasıl heyeti). 20.15 Konuşma (Zi. 
A - Ha.lyet cüzdanı. raat saati). 20.30 Memleket saat a-

B -Aır kağıdı. • Cep Kütüpa...•n ' ·ar;ı.tJ,an i!.' ~ı;ı:ı.ew:>roloji haberleri. 
~ - Kjktep phadetn.UMli X'M .. ~~ .. ıe ~31 •' PGM'.l\ı'~ P!W..: 1-ısra1ma .,.,_ 

lftlAn• muuddak nretleri. Ne. Yazan Ye Tftrtçeye ~Tirenin adı Sarıfa ""' rriL • - Arif bey - t.lahaa fll'kı -
D - Polisçe tasdik edilmiı iyi hal kiğıdr. l Kader (Volterden> Asım Uı • ıa Canda hasiyet mi var. 3 - Mahmnı 
B _ Velilerinin izahlı a:!rcalcri, ve tatbik imzalan. •2 Ollropl)'lld oyunlan Vildan Aşir 120 10 CcllJıtUa Pata ·Isfahan prkı - Dl. 

3 Kalerans Terraa earıra (G81optn•denl G. v. I04 20 li bleare ltllln için. 4 - Rahmi he> 
P - Altı adet ktrtonıuz fotoğrafları ( 9 x 6 e'.>adında). 4 Yuıoslav1a MYahal notlan Aıun Ua 112 10 • Isfahan prkı • Etm,. beyhude fi. 

.S - YazılJN iti ı6 Afus~oa 939 cumırteai 1jlnijııe ~~ı·. Sa. t Şark Bkaprntade elnınt (Chl'lıttı•den> V. G. 110 20 gan. 6 ..._ Kemençe Ubiml. 1 -
olanlarısı 28 Aiusws U9 Pf Zartcıi Jilnil sılabt ıııuty~pelcri il Etrüsk Vazosu (Prosper lltirme'llen > Hl:;dıu: Rlfst H 20 Sadettin Kınat .. llfahın farkı . 

'n sah.b saat 8 de mektepte bulunmaları lazımdır. 7 Her memleketle birkaç tOn (Muhtelif milılllnerdıaJ Ulu dıt. 7 - Isfahan tarkı • Fesle-
6 - Futa taflilit için Ortaköydc mektep müdürliliüne ·'-hmet Ekrem 3~2 20 len ekdiıa lill bitli. 8 - Isfahan 

'-liracaat olunmalıdır. 1 Son korsan (fon LDkncrde'den) fethi Kardeı 378 20 ıaa MIDlllL t - Dedı • GilUzaı 
t Kafkas hlU,-elerl (Kaıbek"ten) Nl~aaı Ahmet 120 ıo Ulrk" 81 Tera bl ... -ı bldıL 10 htanbuldan •ayri mahallerden yapılacak müracaatlara mat· u • Y"'.,.._ -

bıı • ıo Son Ehlisalip muharebeleri (Kollias'ttaJ Ahmıl Ekrem 278 ıo Dede • Gillizar tllrlEO • Nulı nazlı 
\ıı ınektebe duhul bilıisinden ıönderilir. Müracaat için poata pu. 11 Fınbol kaideleri Nüzhet Abbas 40 ıo ıekl:' lider. 21.30 Koaaıma <lktısa• 

Cönderilmeai Jizrmdır. (5272) uaU). 21.45 Netell pllklar. R. 21 
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JOZEF 

"-- deva metti. Ve prlayı ifit· 
~ek isin de baiırmağa batla· 

• 
- Tuılar memuru 1 Tazılar 

'uru,! .. 
•u carip İlmi taııyan zabit. 
~.k kralın karpırna celdi. 

leral: 

ı.,. - Köpeklerin odasını açıın
• 4iye emretti. 

ilertZabtt, kralın önüne ceçerck: 
citmt9ine mini oldu : 

~ Efendimiz, dedi. :Uir adım 
Citmeyiniz t. 

-Ne var?. 
h - Affedenniz, çünkü sizi kö. 

lderin yanına bırakamam!. 
- Aııladnn. odayı temizleme· 

:::•r defa mU öyle ise Gredi· 
buraya çrkanmlar ... 

'"«ı~t mUteeuir bir vaziyet 

tu'; .. Jtfendimiz, Gredine iki 
..__ iur ne yedi, ne içti. Kudur· 
--;:~~dutundan korkuyorlar. 
t...;;:1 avan çıktılı kadar ba. 

t&t - Ben hakikaten inaanlann 
dı._betbôtıyım r Gredinenin ku
~"' olması fel&ketlerin en 
-~i! 

ı. lttaı 'l.rblma d6nüp sür'at· 
il, Odatzna cltti, orada kralı bek· 
~ hinnetçi. kralın karmak& • 

~ ~rinU görünce korkusun· 
~ ... b1r ~n:crcnin arasına sıık-.. ,. 

BAl.SAMO 

Kral ona dikkat bile etmeden 
ve oda içinde iri adımlarla dola
ıarak kendi kendine söyleniyor. 
du: 

- Evet, evet görüyorum !. •• 
Mösyö Şuvazöl benimle alay e. 
diyor, veliaht şimdi:ien kendini 
yarım kral görerek küçük Nem
aelisini tahta oturtur oturtmaz 
bütün bütün hükümdar olacaiı· 
nı zannediyor. Lüiz beni sever, 
fakat bana olan muhabbeti pek 
ıert .. Çünkü bana ahlak dersi 
veriyor, nihayet ıidiyor . .• 
Diğer üç kızım bana budala iin
vanrnr veren tarkılar söylüyor • 
lar. Kont dö Provans ,.Lüka,, ü 
tercüme ile. kont Dartuvaz ise 
sokakları dolatmakla me11ul •. 
Köpeklerim kuduruyor ve beni 
rıurmak istiyor. Hakikaten biça· 
re kontesten ba§.ka beni seven 
yok .. Binaenaleyh ona fenabk 
etmek isteyenler kahrolaun .• 

Kral, kat'i karar vermit ol· 
duğunu ıösterir bir tavırla on 
dördüncü Lüinin metr\ikitından 
bulunan tarihi yazıhanenin önU. 
ne oturdu. 

- Etrafımda bulunanlann b~p 
ıinin de ne için veliahdin kan· . 
sının sür•etle ıelmesini istedik· .. 
lerini anlıyorum, diye söyler.di. 
Beni büsbütlln esi-: olacak sanı

yorlar. Buna mini olmak için 
ıelin hanımı yolda alıkoyalım 1 
Reym ve Nöyon da durmryaralc 
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- Çünokii Lüiz, Şel ma-
nastırının baırahibeaini rahMsız 

eden ıeytanın emri ve esareti 
altında olduiu için manastıra 

tecrübelere çekildi. 
Kral kıztm§tt: 
- Rica eder=m, ıdiye balrrdı .. 

Kardeıinizin namusuna temu 
eder sözlere lüzum yok 1 Dıprr. 
da bu kadar sifzler söylenmekte 
olduiu ıu sırada onun için bir 
ıey denilmeôı 1 'Bari iiuna ıiz 

baılamayıruif 
Sofi hemen sordu: 

,_Ben mi?. 
-Evet siz .. 
Babasının •'siz,, demesinden, 

ve bunu tekrarınJald israrmdan 
canı sıkılan kız : 

- Ben onun namusuna ait 
blr ıey söylemedim.. r aınız 
tecrübeler iapacaktır. dedim. 

Kralın ö:keai ıeçmiıti: 
- Peki ı. dedi .. Lüiz. silih ta· 

timi, d~Uk satma::. :--- ''· 
piyano çalmak, daha b - :
bi bir çok ıeyler öfrenmck is· 
ter ve onlarla m111ul oluna ıl. 

ze ne zararı olur .• 
Sofi .babasının sözünü kesti : 
- 0, siyasetle uirapcaktır, 

diyorum. 
Kral tiredi. 
Kızı devam etti : 
- Felsefe, ifihiyat .hüiı:u;ı-1el" 

.ilaresi usulü &ibi ilimleri tahsil 
edip, kendi paı·layacak, biz iı: 

aile içinde lüzumsuz kalacafız .. 
Kral, kızınm bu itbamiyle, 

Lüiıin giderken hararetle aöy· 
lediği son sözler arasındaki mü1 

nasebatı dUtünmeie bqladı. 
Uzülerek: 
- Eier, dedi, bunlar karde· 

!inizi cennete götürürse bunda 
ne fenalık ıör!yorsunuz? Yok. 
sa, ona haaet mi ediyorsunuz ? • 
Halbuki bu size yalatm&J .• 

Madam Viktuar söze karrp
ıak: 

- Yok, yok! .. Bence nereye 
ı:iderae citain, umurumda de
ğil, ancak ben onu ıittiii yerde 
takip etmek niyetinde delilim .. 
His bir zaman rahibe olmam. 

Madam Adel!yt ta teldd etti: 
- Ben de öyle!.. 
Madam Sofi: 
- Ben ıde öyle 1 dedi .. 
Madam Viktuar: 
- Bilhuaa, o bizden iireni-

)Or.. diye söylendi. 
Kul sordu: 
- Siz ne yapardmız?. 
Kızlann üçi! İ>irden cevap 

.,,.rdiler : 
- Evet biz de onu sevme&· 

dik .. 
- Zavallı Lüiz, ailesini ıörme 

mek için cenneti tercih etıniıtir. 
Oç lqzkardeı babalarının ba 

litifesinüen rr' ·nun olmadılar .. 
M:ıJ~m Adel· • .• rala daha mü
uair bir darbe vurabilmek için 
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50 Müzik (Bir operet seteksyonu -
Pi.). 22 Mllıik (Küçük orkestra • 
Şef: Necip Aşkın): l - Wlnlher 
Schrader - Akşam üzeri (hazin par. 
ça). 2 - Levine • Humore!llc. 3 -
Gerh:ırd WinkJer - Donnn şikiln • Is· 
p:ın:rol üccrrıürü. 4 - Rulıinstein • 
Kostümlü lı.ılo süitinden • Toreador 
ve Endülüs. 5 - Eritz Köpp - 'ı'az 

akşamı ~ü·ıi. 6 - Jac Gril • M:ı:rıs 
thllıa:m (\'als). 7 - Jac Gril • 
Marş. :! Son ajans haberleri, ziraat, 
eılJım, tahvilli, kambiyo • nukuı bor 
sııJ ((iy:ıl). 23.20 Müzik (Cazlınııd 

- J>J.). 23.55 24 - Yarınki prog. 
rnm. 

Yabancı Radyolardan 

Seçilmit Parçalar 

Proıram Türkiye gaati ile 'e öğ
leden sonraki saat olarak H'r.lnli~ . 

tir. 
OPERALAR VE SE~FOXI 

KONSERi.ERi 
10. Brüksel 2: "Manoıı l.cx:ıut,, 

(Puccini) 
10. Prağ: Rimki Korsako,·, Ovar 

jak, Borodin. 
ıo. Torino gr.: "Tosca,, (Puc

cini) Arena açık baYa lh al• 
rosundan. 

~ 10. Varşova: "Se,·illa Ht·rheri,. 
(Rossini>. 

ODA MUSIK1SI VE KONSERi.ER 
5.20 Vartova: org. 
8.15 Berlin (uzun d.): Bariton. 
9.30 lstokholm: piyano konseri. 

10.15 Bratislav: Slovak hıılk şarkı. 

Jarı. 

10.45 Münib: çift plyapo u: ... :lıo
ven) 

12. PraA: kilise musikisi. 

HAFiF MUSiKi \'E OPERETLER 
5. Berlin: Hafif musiki. 
9. Racllo Elreann: orkestra, bu. 

riton. 
9.15 Berlin: hafif musiki, 
9.30 Paris (P T T): "Le Bonhoıı 

ne Jadis., .(~•, Dnl 
croze)ı 

9.30 Strasburg: askeri mızıka. 
10.20 NaPoll (JI'.: "Melodi ve Ritııı. 
tı.15 Bllkreş: hafif orkestra. 
11.15 lstokbolm: askeri mızıka. 
ıt.30 Lelpılg: orkestra, kontralto . 
12. Budapeşte: Çi41an orkestrası. 

VARYETE VE KABARELER 

> l.ripz:g: Bunter Abend. 
10. Londra tff.): Rouııd the co

nert partles. 
10.30 Radlo Eireann: van ete. 
10.50 Londra (N.): knb:ır<'. 

DANS MUSiKiSi 
"'·· ncrJln; 11.20 Nnpoli gr.; 12 

Könlgsbcrg. Poste Pnrisien; 
12.10 Londra; 12,t:ı Roma 
ır. 

:'IYl:S, KO:SFERA?\S \'E 
KONUŞ)IALAR 

•• J Londra: "İnsanlar kardrş o
lnbilir mi?,, 

.J.25 Kabundborı: "Binbir gece 
masalları,. 

!lı.ı:; Radlo Pııris : "D3nton'un ka. 
nı,. 

11. lsYiçre istasyonları: "Wilhe. 
im Te!J,, (Schiller) 
fNGII.lZCE HA YADIS 

l .Hi, 8,18 Roma l; 10.30 1.illt, 
Radio Nomıandie: ı t . ı:ı Ko
lonya, Ham'ıurg; ıt.50 Bük· 
reş: 1" 13 \'arşo,·a. 

Hailde Pi~kin işti. 

W 
-ııkilc 1 Aıtustos • 
~alı • akşamı Tıılo· 
o;lın • Allıntepe Ai. 
le bahçesinde Faloş 

D 
ı:gc liyatrosu temsil. 
ll'ı i ~ureıtin Grnçdur 
'e arkadıaşl:ı rı 1 ağm. 
tos sah akşamı Cskü· 
ctur Be) leroı}lu hah . 

Tt'RK RE\'0 OPERETi 
Bu akşam 

Büyükada iskele gazino uı111a 
"EFE'nln AŞKI,. 

\l ı 111 operet 3 perde ı tablo. 
Yazan, besteJl)·en, orkeslrA:) ı idar 

~den: üstad Muhlis S8bahadtll n 

iiiiiiiiiiiiCociiuikiliieikilmiiı ....... 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
l'ıık• lın • l'111ıınlıan~ Pıılo' l'o • 

Pıızordnn maada hl'r ııun 
• r:ı' t~. lf' ı .. .,nr:ı T ' '112i 

' -
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inkıbazı defeder, iştahsızlık, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaza 
karşı faydası vardır. Her yemekten sonra bir tath kaşığı yar1m bardak su içinde köpürterek alınabilir. 

Siz de benim gibi yapınız. Yafnız 
Prezervatiflerini eczane-E .1. nizden isteyiniz. Çünkü : 

Sağlamdır. Ve gayet ince ipekli 
lastikten a ılmıştlr. 
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·utün ıekasım 'toplamakla meş
~uldü. Nihayet kardeşlerine 

.dôndü ve ciddi bir tavırla-: 
- Madamlar, dedi, siz Lüizin 

gitlisindeki hakiki sebebi krala 
söylemeğc ccsa~et edemediniz. 

Kral, sinirli sinirli müdaha· 
le etti: 

- Haydi, gene biçareye bir 
!eke .dahcı !. Devam et, Lok ba
kal•m bu sebep ·neymiş:'. 

- Beni affl.':.iniz efendimiz, 
çünkü &ôzlerimin sizi biraz ra. 
hatsız cdeccgini biliyorum. 

Kral: 
- Rahats:z etmesini istiyor 

ve ümit ediyorum, deseydin da· 
ha doğru söylemiş durdun .. 

Kız, dudaklarını Jsırdı: 

- Fakat ben hakikati söyli
yeceğim, .dedi. 

- Ne güzel 1 Ümit verici bir 
söz! Hakikat ... : Çocuklar böy. 
le hastalıklaıl:ian kendinizi kur
tarınız! Ben hiç hakikat denen 
bit sey söylüyor muyum? Ba
ı<ırıız bur.u söylemedigim için 
de hamdclsun rahatım .• 

Diğtr iki kızkardeş de f<raia 
haber ve. ·ıccek sc'>du anla • 
ınak ırr.:rakır :ı du" ı-::~lcı di. 

- Sö:- lc i::ırdeşiııı, t:.öylc ... 
dıyc iErar ~ .:ı-:r. 

Kral: 
- İşte evladlar böyle olmalı! 

dedi. Babalarım ne güzel sevi_ 
yorlar! • 

., Kral, çocuklarının kendine 
karşı gösterdikleri sevgisizliği 

kendinin de onları sevmediğini 

!düşünerek müteselli oldu. 
Al:ielayt : 

- Teşrifata çok dikkat eden 
Lüizin, dünyada en ziyade kork
tuğu ürktüğü §ey .. diye devam 
ederken kral sözünü kesti... 

- Urktüğü şey neymiş! .. diye 
sordu .. 

- Yeni adamların hilekarlığı
.dır. 

- Hilekarlık mı ldedin? Be
nim etrafımda hilekarlar mı var? 
Een istemediğim, emin olma,dı
ğım adamları yanıma almak için 
zorlanıyor muyum?. 

Kralın sözü değiştirmek için 
ycıptığı bu hile oldukça ustaca 
idi. 

Fakat Adelayt başladığı mü
cadeleyi böyle kolayca terke.de • 
cek kadar bu:iala değildi.. Bu· 
nun için sözüne devam etti: 

- Yanlış söyledim, yanıldım; 
yeni yüzlerİ:l gir:nesi diyecek. 
tim. 

Kral: 
- Eh. işte. söz biraz yoluna 

girdi cünkil öteki kelime canı-, . 
mı sıkmıştı. 

Viktuar da söze karıştı: 
- Halbuki efendimiz, karde

şimin söylediği bu ikinci keli· 
me de tam manayı ifal:ie etme• . 
Asıl doğrusu "resmi kabu1,, • 

• • 
Bugünden itibaren 
lstanbulda bira satışı 

inhisarlar I daresince yapılacağından 
Bayilerle Lokanta ve Gazino sahiplerin in siparişler i n i 

aşağıdaki adrese vermeleri icap eder 

" . 
inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğü 

KABATAŞ - Telefon: 43799 
Si parişler kamyon servisi ile temin olunacaktır 

Neşeli bir gece : 
Bu akşam Kadıköyünde 

Bay HAMZA OKKAN idaresınde 

l 
f 
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İstanbul asliye ikinci ticaret ma 
keme"inden: 

1;\lunct Mürtczanın sahip Ye s 
\'arisi bulunduğu Bchzat isimli 
törün Bandırma limanından rW.1 
:llarak lstanbula müteveccihen 
yir etmekte iken 28·7·939 gece:;i 
ıt on üç buçuk raddelerinde birde 
· ire poyraz fırtınasına tutulma ı 
dan dolayı hamulesinin bir kısmı 
irniıe atmasından sonra tanzim e 
ti~i deniz raporunun tasdikini tale 
etnıc.::i üzerine mahkemece rnuhak 
me günf olarak 11·8·939 tarihi 
ır-.ü~adif cuma günü saat 14 de tB 
yin kılınmı~ olduğundan yevmi nltl 
klırda bu hususta alakadar olanla' 
:-ın mahkemede bizzat bulunmalaJ'I 
veya bir vekil göndermeleri deniJ 
tır~ret kanununun 1065 inci mad· 
Je;,İ mucibince ilan olunur. 

1 Yatak, yemek ve ~alışma 
odalariyle salon takımlar 

velhasıl her ne\"l mobllyalaı 

a,·ızelcr \'e kristal takımla 
rı BAKER (eski Ha1den; 

mağazalarında teşhir edli 
mekte l'e her yerden ucu. 
fiyat ve müsait şarllarl 

satılmaktadır. 

• 
1 z o Ekzamanın ilacıdır. 

Bayan MUALlA ve 
Kemani SADı ' yi dinlev:niz. 

Yara ve çıbenlardııı kullanılır. Her eczanede kütu u 50 kuro~ur. 

Tornacı aranıyor 
Her m·Yi tezgahta çalı~abilir tecrübeli bir tornacı aranıyor. 

teklilerin Galatada Çinili Rıhtım hanı cİ\arında Muradiye hanının 
5 inci katında Fethiye şirketine a::ele müracaatları. 

JOZEF BALSı\:\10 2'3 

dür. 
Uç kızkarde~ birden devam 

ettiler: 
- İşte şimdi dcğrusunu bul· 

duk .• 
Kral dudaklarını ısırarak: 

- Öyle mi zannediyorsunuz? 
diye söylendi .. 

Adclayd cevap verdi : 
- Evet, Lüiz, yeni resmi 

kabullerden pek korkuyor ve 
ürküyordu .. 

Kral mükfılemeyi çabuk bitir· 
mek istiyordu: 

- Peki !Sonrası?. 

Sonrası, Lüiz, sarayda 
kontes Dübarrinin resmi kabu. 
L.inü en.dişe ile görüyordu. 

Kral cansıkıntısını açık~a 

gösterdi: 
- Birşey töylemek için böyle 

bir.Jereden su getirmek, her · 
kec;i üzmek, doğru değildir; hc
m<'n söylemeli. 

- Bunu söylemekte bu kadar 
teredüt di~im, hürmetimdendi. 
Fakat emir ve israrınız beni size 
bu hakikati söylemeğc mecbur 
etti. Kızkardeşimin manastıra 

çekilşndek hakiki sebebi arzet -
tim. 

Kral: 
- Aldanıyorsun! dedi. 

Uç kıırdet birden: 
- Efendimiz, biz kat'iyyen 

aldanmadı~ımıza, emini", diye 
cevap verdiler. 

- Uçünüz de ittifak etmişsi. 

niz .. Fesat ve fitneyi dışarıda 

değil, ailem arasında aramalı· 

yım !. Demek ki bu resmi kabul 
bunun için clamıyor? Demek ki 
ziyaret edilmek isteni:Jiği za· 
man madamlar dairelerinde bu. 
nun için bulunamıror? Dem::~~ 

ki bunun için bütün ricalara ra~
men mülakat kal..ıul edilmiyor. 

Kral yerinden kalktı, o za
mana k<:dar sakin olan gözleri 
kızlarının üzerine dehş::tli bir 
yrldırım attı. Bu iiç kız da ba· 
balarının hiddetine mukab::le 
edecek cesaret olmadrğrn:lan 

üçü de başlarını eğip yere bak
tılar. 

Kral söylendi: 
- Dörtten en iyisi gitti dedi· 

ğim vakit bana aldanıyorsun di. 
yordunuz, işte aldanmadığı~ 

meydana çıktı .. 
A:lelayd çekinerek: 
- Efendimiz, dedi.. Siz ,le 

bize adeta köpekler gibi mua· 
ır.elc ediyorsunuz. 

- Ben de öyle zannederim .. 
Kral bunları söyliyerek oda

dan fırlayıp çıktı. Fakat dah:ı 

dört adım uzaklaşma:ian evvel 
odada kalan kızlarının, kral ve 
kontes <:leyhinde yapılmış bir 
şarkıyı söylemeğe başladıklarını 

işitti. 

Kral hemen geri dönerc!c 
kızlarına şiddetle muamele et
mek fikrine düştü. 

Fakat, kendini zaptcı:lerek yo. 

\ htıuıbul dör düncü icra memLlf" 

luğundan : 939 • 2572 

1 Beyoğlu İstiklal caddesi Suri1 

ıe Pasaj 9 numarada Hazarol 
karısı Ohaneİ kızİ Nemzur "' 
~arabet karısı Hazaros kızı za· 

1 '.lele: 

V:ıhram Derncrsesyandan W 
.ikarz- eyldiğiniz 2500 liranı" 
t ... mini istifası için 14 şubat 339 
tarih ve 24 cild 82 sahifede ipO" 

1 
tek tesis edilen Boğaziçinde Ye
nimahallede eski birinci yeni Se' 

1 ~ir.ıc sokağında atik 10 cedit ıl 
nı.:nıaralı hanenin 2500 lira .,e 
14 rylül 339 tarihinden itibareıt 
rJzcie 9 faiz \'C yüzde 4 vekalet 
ücreti borcunu21:lan dolayı rcl:ı' 

l 
1in p&raya çevrilmesi yoliyle y~· 
!'ilan takip talebi üzerine adre•'
nize çıkarılan ödeme emri bili 
tebliğ iade edilmiş ve ikametgibl' 
nızın meçhul bulunduğundan W 
ra Hkimliğince ödeme emriniıt 
Jir ay müddetle ilanen ·tebliğiıı" 
<arar verilmiştir. 
işbu emrin tebliği tarihindtı1 

bir ay içinde borcu ödemeni' 
ve takip talebine karşı bir itira· 
zınız varsa tebliğ tarihinden itiba
r<' 1 bi ray için.de b~ itirazınızı i•' 
tida ile veya ı:ifahen icra daire' 
ine bildirip bir eda vesikası al"1'' 

rıız lazımdır. Bu müddet zarfınd• 
itı:-az etmez veya bir ay için.:le ,,ot 

•. • . h . )•''"it' : . oc;emczsenız re nın satı -·• 
ebl·ğ mal:amına kaim olmak ü:ı:eı 

J rr. ilan olunur. (19531) 


