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~O?!\•~ <.A..- A.) - Gece)arısı 

~lıyan ve istianai bir ehemmı~ et 
hl1z olan biıyUk 1t.r..Jyan manevra. 
1lıına 150 bin kişı iştirak etmek
tedir. 

llanevralarm ırevzuu, 1''ransa • ::n )apılan bir istila hareketine 
Ilı Po vadisinın müdafaasıdır. 
lapanya harbine iştirak etmiş o
~ İtalyan ordusunun genç şefle. 
l'iıaden general Ettore Bastico, bu 
tllaııevraıarı idare edecektir. 

1 
.. . 

Umumi kontrol ve harekatın ten-

~ ıeneral Alberto Pariani ve GL Dolmabahr'- açıklartndtı demirliyen lngiliz amiral gemisinin Yavuzdan görıinüşü • 

s::~::~:~::;;~i~:~-==~ lngı·ıı·z fı·ıosu bu sabah geldi ~r ordulan erkanı harbıye reııı. 
'rt general Halder ve Verth ile 

.....__ rvevamı4ünciideJ MnsaflrDerlmlz saat 9 da Kabataş önOerlnde 

· lngihz ve Fransız : 
donanmaları mü

messillerin in 
görüşmelerine 

i sahne oluvor 
p -

l' •ria, 2 (A. A.) - Gazetelerin 
f~fına göre askeri Fransız mah
; lerı İngıliı ve Fransız donan-

il •larının mumessılleri atasında 
On gU 
la nler zarfında Maltada yapı. 
tilin Sol'\İ"melcr<' biı) ük bir ch<'m 

let atrctm kt dırlcr . 
... Aynı mahfıll<'r~ ;;orc bu ı;örüş. ,• 
.. ,eler 0 ~ 
•tı ran ü. u kumandanı F ran- f 

&'enerali Du\·aı ile İngiliz konh 
•nııl'! ıı v il 1 

110 1 lı •il c ·u ısınd ı lııı -8 
• CrbelUttarıkta haşlı) ncak olan ~ goru 

"rneıerle alakadardır. 

buDunuyorlardı 

Amiral cuma günü taqgaTe ile 
Ankaraga gidecek 

Amiral Cuninğham , Türkiyeyi ziyaretinden ve Türk denizcileriyle 
tanışmaktan çok mütehassis ... 

.. -

'(l' azı.sı "4 iincüde) 

Bugün 

116 
Sayfadır 

Askeri heyetler 
Cuma günü Paristen 
Moskovaya hareket 

edecekler 
Paris, 1 (A. A.) - I~vaıı bildı. 

İ\01: 

Mo kova) a mu:mkC'rclerc gidecek 
, an Jngılız askeri he) C'ti ça~an
ıa günü Parisc t,cl<'CC'k ve pC'rşcm
ı ı;ıinü Fran ız .l kcri he,· lilc tc. 

masa gcçtıktC'n \C' bazı ihzari faa 
liycttc bulunduktan sonra ikı he) et 
cuma günü Paristı>n MMkova) a 
ı ırekct ~ec( ki ıdir. 

Parls, 1 (A. A.) - Başvekil Da. 
ladier, bugün, Moskova~ a gidecek 

(Devamı 4 ünc~e) 
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iDAM CEZALARI 
Ancak kanunun emrettiği 

şahıslar huzurunda yapılacak 
Ankara, 1 (Hususi) - Adliye j itidal içerisinde infazını arzu e . 

Vekaleti ölüm cezalarının nasıl den vazn kanun infaz sırasında 
infaz edileceği ve bu sırada kim. kimlerin hazır bulunması lazım 
lerin hazır bulunacağı hakkında geldiğini ve kimlerin bulunması. 
Cumhuriyet müddeiumumilikle - na müsaade olunabileceaini bu . o 
rine bir tamim göndermiştir. suretle maddede tadat ve tasrih 

lstanbul yaz gı7tılcrini yaşı~·o:. ~ıc~~· so11
1 

bir kaç giindiir, pek ,/r 5il·ayet edilecek derece değilse de plôjlar, rcsimlerimizde göri; 'liiğii gibı 
d~lup taşmaktadır. Hele son ıkı gımdur, meııtap dolayısilc ptôjlar geceleri de oldukça kalabalıktır. für bahçeleri t'e gazinolarda da kalaba 
lıga çok rastlanmaktadır. 

Adliye Vekilinin imzasını taşı. ettiği görülmektedir. 

yan pu tamimde ceza muhake • Geçenlerde !stanbulda bir ö _ 
meleri usulü kanununun 398 inci ilim 'cezası infaz olunurken ön _ 
maddesinde "ÖlUm cezası mah. ceden hüküm infazından haber 
keme heyetlerinden bir zat ile almış olan ga?.etecilerle bir halk 
Cumhuriyet müddeiumumisi, ta- kütlesinin infaz mahallinde hazır 
bip, 7..abıt katibi, ve hapisaneler bulundukları ve gazetecilerin 
idaresi memurlarından biri hazır mahkfımun son demlerine ait jest 
oldukla:rrı halde infaz olunacağı terinin fotoğraflarını çektikleri 
ve mahkumun mensup olduğu di. ve halkın da bu jestleri eğlence 
nin ruhani sıfatını haiz bir zat vesilesi ittihaz ederek güldükleri 
ile mahkumun müdafii dahi ce. öğrenilmiştir. Bundan böyle böy. 
zanm infazında. hazır bulunabi. le bir manzaranın tekerrürUne 
lecekleri,, hükmü izah edilmekte sctçekmek istiyorum. Bu sebeple 
ve bundan sonraki ölüm cezalan badema ölüm cezalarIJUn infazı 
için de şu direktifler verilmekte. sırasında yukarıda ismi geçen • 
dır: !erden maada sının seyir ve tema. 

' -.- . . • •. • : ı. ... ~ . · ti\ .. '... . ....... .~. ı.- • . 

300 Koyunla ıBiranın şi e ini 161 Yugoslavyanın 
çobanını • "' • Ankara elçisi 

Kabaran sular sürükleyip kurUŞQ lÇecegzz Bu sabahki ekspresle 
götürdü ve boğdu A k . 1 şehrJmıze ge.dı 

T h ·ı:. h k k nca gazınocu ann yeni fiatlara göre a rıuabn a i i blAnçosu .Sefir çocuğunun bastauğiyle 
henüz beHi değıl hazırlayacakları tar,felerde meşgul olduğunu söyhyor 

Tekirdağ 2 - Geçen cumartesi B ı d · · ı b · h ~~ t Bir ay kadar evvel Belgrada gıt· "Mahiyeti icabı bu cezanın her şa. maksadile infaz mahalline gir. 
türlü ,.heyecan ve gürültüden a - melerine müsaade olunmaması 
zade olarak mutlak bir Sük:Qn ve tamimen tebliğ olunur. 

günü yağan §iddetli ya&rmurlar yü· e 8 Jyenın zarar 1 lr ar0A0 0 ni;) olan dost \'e müttetık Yugos· 
zünden Işıklar ve Naip köylerinde d 

1 
• avyanın Ankara elçisi Dr. lira 

mühim tahribat olduğu hakkmdc mey an vermem ası az ımdır ;;umenkoviç zevcesi \·e çocuklarile 

CUMJIURIYET 
Dolfüsün beşinci ölüm yılı mnna

sebcme eski Avusturynda merasim 
) apıldıRı hnberini ele nlan Nadir Nn 
di, Jıu toprak parcnsının Almnnynya 
ıltihakile ıstırabının bilmiş olma
dığını kaydetmekte n demektedir 
l.f: 

"Aradan beş ısene geçli. Doıtfis fa· 
rafından beslenen ümidin bugün bir 
lıa)al olduğunu görOyoruz: Znvnllı 

Avusturya devleti, Avnıpnyı sar nn 
krizin gecmesfnl bekliycmedi; lı:emJI 
bıinycsini kemiren hastalığıı kurban 
olarak öldü, silll. 

Fnk:ıt devlelin 6Jmesi, davanın 
lıalletlilmesi mi demektir? 

Önümüzdeki hô.diseye dlkk tle IAi· 
Jclim: Beş sene evvel, yakalarımı kn· 
tıl damgası yapı§hrılarak idam edl· 
len adnmlıır bugün resmt makamlar 
t:ır fınd:ın birer kahraman diye anı
lırken, gene beş sene evvel, ölfimün· 
den t se\•inc duyulan bir BnljvekiJc 
şım

1

di, halk tnbakalan arasında içten 
gelrn h!ırmet ve sevgi nişaneleri sös· 
ıci·cnıer cıkıyor. 

Saint - Germaln'ln mahvettiği A· 
'u ıuryn :millcll, Almanya ile birleş 
ilkten sonrıı da ıstırabtan kurtulama· 
mı'Ştır.,, 

TAN 
\f.1Zckeriya Ilitlerin çıkmaza gir· 

digınden bahseden l>aşyazıısında, o· 
nun..cşimdlye kadar gösterdiği mu
' :ıffakh·clin hep blöfe karşı tara 
rın"aid:ınmasından ileri seldiAini fa· 
k t ;son vaziyetler dolayısile artık 
h!Ofiln sökemiyeceiUni anlamasile 
Jııı Iikte hakiki bir çıkmazda olduğu
ııu da anl:ıdığını ve şimdi bundan 
kuı ıulmanın çarelerini aradığını kay 
dcllikten sonra şunları söylemekle
di r: 

'\lman devlet adamı kendisine bir 
r,ıknr yol aramakla meşguldür. 

Bu çıkar yol da İngiliz Başvekili· 
nın ikide bir telkin elliği l>cynelmi· 
Jel bir sulh konferansıdır. Alın:ınyn 

huyle bir J.:onferamtıı davalarını sulh 
l olul in tııhakkuk ettirmek imkiinınıı 
malik olacaktır. Yalnız. konferansta 
kuvvetli olmak lfizımgeltliği icin Bit· 
lcı- silühlanmıyn son derece ku,•vctlc 
de'\'am etmektedir. İngiliz - Sovyel 
nlasmasından sonra Jlitlcrin höl le 

hır konferansa yanaşması ihtimali 
hıc ıe uzak del;lildir.,, 

\ 1:.'\t SADAH 
Hüseyin Cahil Yalçın, sinir lııırlıi 

adını ,·erdıği yazı.sında, silahlı harbe 
ce nrel güstereıni:renlcrin ortaya cı· 
kardıkları modern lınrpler orasında 
hır de sinir harbi bulunduğundan 

Jıııııun karşı tnrafı, üzerek, canından 
lııktırarnk All:ıh Allah dedirtirken 
s·rn111a yapamıyacaklıırı şeyi silahsız 
Japmaya verllen bir isim olduğunu 
so\ lıyerck, sinir h:ırbini görünüşüne 
.... allll bmft·duuwa ka.ıanaca~ı
• blldirmeltte rflnkft totaliter devlet 
it rın füulyane manasile sıfırı tfiket· 
ııış oldukl:ırını bildirdikten sonra 

soylc demektedir: 

vilayete haberler gelmi~tir. Jirlikte bu sabahki Semplon ekspre· 
lki köy civarındaki dereler ta~mı~ Ankara, 1 (Husu"i) - Bira ı bette indirmeleri lfızımgeldiği hal ile şehrimize gelmiştir. Elçi, Sırke· 

\C seller 300 koyun ile beraber bir fiyatlarının ne zaman Ye ne ka 1 de ancak kı men indirmek niyetin· .;i garında Yugo:ılav ba~konsolosu. 
çobanı sürükleyip götürmüştür. Su dar ucuzlı; acağı hakkında gc· de olduklarını, bu vaziyeti fır a t ,efaret \"e konsolo:ıluk erkanile ai· 
!ar çekildikten sonra koyunların ve rüşmek üzere giimrük \'e inhi· ilerek be~ on kuruş fazla kazan · ~er bazı zevat tarafından karşılan· 
çobanın cesetleri bulunmuştur. E- sarlar vekili Haif Karadeniz .nak istedikleri anlaşılıyor. ınr5 ve doğruca Yugoslav konsola~· 

"Bugün hakiki harp b::ışlnmadığ şek üzerinde köyüne dönmekte olan bugün öğleden sonra makamın Belediyenin, gazino ve diğer bb .ıanesine gitmi:Ştir. 
halde Almanya ve lıalyn !larp haya- 80 yaşlarında bir köylü de sellere da ziyaret ettim. orduğum sual· ,;atılan yerlerin tarireJerini, bu za ı Elçi memleketinde bulunduğu 
tının mahrumiyetlerine maruzdurlnr 
Duna nisbetıc sulh de\'letlcrinde b<ıt kapılnu~. Eşek boğulduğu halde ih· ler hakkında bana şu beyanatta br ~arlı harekete meydan vermirecel nüddet zarfında, ewelce burada 
geniş, rahat bir hayat vardır. Alman tiyar köylü, tesadiıfen bir ağacın lundu: )Ckilde tadil etmesi ,·e 5imdiden fa yaptığı temaslara dair hükumetine 
ve ttnlynn şefleri millellcrinin ıu dallarına takılmak suretile muhak· "- Bira fiyatları ağusto'un on ıliyete geçme i zaruridir. zahat \'ermi~ ve umumi \'aziyet do· 
hammfillcrine, f'cdnkiırlıklarına tok kak bir ölümden kurtulmuştur. besinden itibaren tenzil edilecek Tenzilat. bizi gazinoculara,fuzulı ayı$ıle takip edeceği hattı hareket 
güvenseler de mahrumiyete katlan· Birçok tarlalarda ekin demetleri tir. Bir şi~e bilar memleketin her 1rnzanç temini için değil, halka bu· etrafında direktif almıştır. 
mnnm bir haddi vardır. Alman '"t· ah l b ğl d k'0 tükl tir. Bir sise bira memleketin her 1 1 · B 'fb 1 l. · · • tınlyan milletleri bu acıyı çekiyor· m vo mus, a ar a u ·er yer- _ 1a tıcı ~az gün erınde birayı içe· u ı ı ara ge ı~ıne, sıyası maha· 
ıar. Almanynda ve ltrılynrla nlttrın nl lerinden sökülmü tür. ,, raber 16 kuru~a "atıla~~ın.a gö· )İlmek imkanım vermek maksadilc 1 ilde ehemmiyet \·erilmektedir. 
tıı bedbinlik, d~ IJJJ.,ık Tahrtıxmn llaklkl l> an o u ll n lZ b tenZIU\t iffi.Kl n..J.4 kuru pılmı ır. Duble bardakla bira n Dr Şumenkoviç, kcndisile ~· ra· 
toplanıyor, ~ığılı}or 'l:C ecnebilerin belli <leğildif. - ........ . ur. Tenzilat zamanının 15 a wu ~akta 7, hattft 6 kuru~a satılabile • .en gazetecilere beyanatta bulun· 
gözilnden kacamıyacak derecede pat· 0 tos olarak tayin edilmesi Ziraat cektir. Bunu $UCular bile satabile .nak istememiş Ye kısaca demiştir 
Jak veriyor. S .. , .. d isletmeleri kurumundan l nhisar- cekt'ır. ki: n - ı b. h · apanca go un e ~ u oy e ır ma nımıyct, öyle bü· !ara devredilen bira fabrika mı - '•.,.,;,.,,. ı. •. 1.1_....... ~) uyecek 
yük bir noksıındır ki en clahiynnt bir kaza 40 derecelik ucuz r:ılrı h .. ı:ı;;;,....ı_ \·eni hiçbir şe ' yoktur. propoganı:l:ı hunları tcUiri hususun İnhisarlar idaresince vazıyet cdı- tibaren piyasada bütün perakende· 
da hiçbir işe yaramıız. Alman ve ı Bir adam herkesin gözü !erek işlerini tanzim etmek v fi_ cilerde atı~ çıkarılmıştır. 25 san· 
lal)·an milletleri, bir tnrartan mihver önünde boğuldu yatm unailine müteallik mua • tilitrelik ı:;i'Scleri miidafaa vergisi da 
siyasetinin znferilc, ku\·,·ctilc anı meleJeri hazırlamak için muhtaç hil olduğu halde, 45 dereceliklerder. 
nurken diğer tarnrtan çektıkleri za İzmit - Geçen pazar günü Sapan olduğu vakti elde etmesi zarure. leŞ kuruş daha ucuzdur. 
ruret ,.o ıstırabı hlsseıliyorlar, ıııu ca gölünde yıkanmakta olan bir a· tinden ileri gelmiştir. Bira aynı 
knyese ynpıyorlar ve hcrgün ulh dam herkesin gözleri önünde boğul· KU\ vetli içkilerle mucadele ted· 
cephesinin inlıillilc ui'lrı,·acaiiından günde bu söylediğim fiyata sa • 1irlerinden olarak §arap fiyatları 

" ~ a muştur. Gölde tahlisiye Yesaiti ol- t ı kt o t iht b ·ı l" kendilerine b:ıhsedcn mihver cephe· 1 aca ır. ar e ayı er e ın. "ndirilecektir. Bundan ba~ka şara 
madığından zavallının imdadına d b 1 ·· k k f · ti b. ı sinin yaşayış tarını claha rahat göril· e u unan yu se ıya 1 ıra ar 1)ın i tihlfıkini kolavlaştırmak üze 

yorlar. Almanya He ltall n bugilııku gidilememiştir. Boğulanın hüviyeti dahi 16 kuruı:ıa satılacaktır. Ba. 
'..l re bir buçuk bardaklık miktar alar 

beyaz harbin tnhnıil cııisi şldtlellı anlaşılamamıştır. Buraya gezmeğe yilerin fiyat tenzilinden dolayı 
"üçük c:ise\erle de satı~ yapılaca1 • 

yükü uzun müddet kaldıracak knd:ıı gelenlerden biri olduğu anla5ılmak· zarar görmemeleri için o tarihte 
k tl . d l'llld" ı J' d ıı tır. Bunların her tarafta, içki satıl · uvve 1 eı; ır er. ıu ma < ım tadır. ellerinde kalacak olan bira mik. 
kunsızlığa karşı hiçbir tedbirin ra~ - rnıyan lokantalarda bile satı5ma m[ 
dası olamaz. Binaenaleyh bizler çok o tarı tesbit edilerek farkı kendile. aade edilecektir. 
daha rahat ve müreffeh bir vaziyet Elazığ • Keban köprüsü rine ödenecektir. ---o---
içinde sinir harbinin sonunu ıtiıııa. meraAimle açıldı - On beş ağustostan itibaren 
ile bekliyebiliriz.,, istihlak miktarı çoğalacağına na. 

Bekçiden rüşvet alan 

VAKiT 
Asım Us, sivrisinekle mücııdele se· 

!erberliüinden hahseclen yıızısındu, 
mficndeleue ) ıılııız ı·csıni memurla
rın s:ıyrellerinin kıHi gelmediğim, 

halkın da seferlıer olrnıısı icap ede· 
C(:ğini söyledikten sonra şuıılıırı mı 
\'e etmektedir: 

"İstanbul muhitinde si\Tisinekleı 
le mücadele meselesi hilhnssa liığını· 
!ar üzerinde daimi lıir clıkkııt ile mu 
rııknbeye ihliyac gösterir. Mna!esef 
ıuücııdelc faaliyeti altı, )etli sendi! 
bir iş olduğu halde birçok yerlerd · 
vazlfcd:ır olanl:ırın Jııılktnn kolaylı 

yerine zorluk görclüğünii ıııılıloruz. 

Mücudclc mcmurlurı lı.ız.111 e' lcrd 
l"ığım yerlerini bile li~rencnıi~orl ı r , 

hnzan bir evde bir iki değil, uç, döı 
l:ığım vnrdır. Bunların lıır kısmını 
abdesthanelerin mecralıırı ,·crılmiş· 
tir. Dl{ler kısmma bulaşık suları, y · 
hut hıımnm suları gider. Miıcodelı 
memurlarının bir C\'de vazifeleri ko 
la) lıkla ve mUes lr surette ) opııbıl· 

ıneleri için sivrisineklere kaynııl\ 
hizmetini gören bu yerlerin fc mı 
şekilde yapılması ve muracnat halin 
de memurlnrn sostcrılmesi liızımdır. 
Aksi halde C\"ıtelce birçok fedakar 
lıklnr ile yapılır ga) retler boşa gı· 
der. Yahut arzu edilen lam mu,·nffıı· 
ki)·ct neticesi nlııınmıız. 

JiüUlsa sivrisinek mucııdelcsi bıı 
halk serferberliiji ne rnıııt hir hare· 
ket halini :ılmndıkçn bıı zararlı mnh· 
lfık1:ırı bütnn bütün imhaya lmktın 

bulunamaz.,, 

Elazrğ, 1 (A.A.) - Elazığla zaran Ankara bira fabrikası bu POLiS 
Keban arasında yeni yapılan be. istihlaki karş:lıyacak bir halde 
tonarme Çıp köprüsü dördüncü midir? 

Dün tevkif edildi 
umumi müfettiş General Alpdo • _ Fabrikanm kapasitesi muh- Langa polis merkezi memurla-
ğan tarafından dün açılmıştır. rındn.n Şakir isminde biri bir bekçL 

temel istihlaki kar§ılıyacak hal -
Açılma töreninde Elazığdan, Ke. dedir. İstihlak tahminlerimizin 
handan ve köylerden gelen bin. fevkinde artacak olursa bunu 

den üç lira rüşvet almak suçu ile 
tevkif edilmiştir. 

lerce halk bulunmuştur. Bu mü. 
nasebetle söylenen nutuklarda. 
köprülerin ve yolların memleke -
timizin iktısadi ve umumi haya. 
tında yaptığı iyi tesirleri teba • 
rüz ettirilmiştir. 

Kebanda l\Iurat suyu üzerinde 
geçen sene yaptırılan 110 metre. 
lik diğer bir beton köprü ile Ela. 
zığdan Arapkir, Kemaliye ve Er -
zincana kadar bütün bUyük su • 
!ardan beton ve demir köprüler. 
den geçilerek gitmek mümkün oL 
muştur. Son Uç yıl içinde cum ~ 

huriyet hükumeti taraf mdan et • 
rafı Iurat ve Fırat nehirleri ile 
cvrili olıı.n Elazığ vilayetinde 
beş ve Tunceli vilayetinde on be. 
tonarme köprü yaptırılmış bu -
lunmaktadır. 

Orduda 
. . 
ıyı su 

Ordu, 1 (A. A.) - Bclcdlymizin 
15 kilometre mesafeden şehre ge
tirmiş bulunduğu Nn.zlf bey menba 
suyu tesfl!att ikmal ~llmts olan §C~ 
hir §Cbckesine verll~tir. 

karşılamak için icap eden tedbir. 
leri dahi derhal alacağız. 

- Uzak yerlere sevkedilecek 
bira fiyatlarında nisbi bir fiyat 
farkı mevcut olmıyacak mı? 

Şakir bir akşam Langa bckçilc • 
rinden Ömeri klübesindc uyurken 
yakalamış ve bu vaziyeti amirleri. 
ne rapor ederek kendisini koğdura
cnğrnı söyliyerek Ömerden üç lira 
almıştır. Hadise tahkikatına elko -

- Memleketin her tarafına yan ikinci sorgu hakimliği suçlu 
sevkedilecek şekilde tedbirler a - hakkında tevkif karart vermiş, fa. 
lınmıştır. Biz memleketin muhte. .ımt Şakir ortadan kaybolduğundan 
lıf yerlerinde muhtelif fiyatlarla bir türlü bulunamamıştır. Birkaç 
bira satmağı dÜ§Ünmedik. Uzak celsesi suçlunun bulunamaması yil
yerlere gidecek biraların nakliye zfinden boş geçen muhakemenin ni. 
masrafını yakın yerlere vuku bu. lıayet dünkü ceıseslne yakalanmış 
lacak sevkiyat için verdiğimiz az olan Şakir getirilmi§, ve sorguya 
para ile karşılıyacağız. Bu saye. çekildikten sonra tevkif edilmiştir. 
dedir ki memleketin her köşesi i- Şakir mahkemedeki sorgusunda 
çin aynı fiyatı t<:.sbit c) lemi§ bu. demi tir ki: 
tunu) Oruz .. , _ Be kçi vazifesiyle hiçbir vakit 

• ı;: • 

Hiıkfunetin bira fiyatlarını böyl 
yarı yanya indirmeğe karar 'erme 
si üzerine bazı gazinocuların bun 
dan halkın zararına olarak istifade 
etmek niyetinde olduklarını öğren· 
dik. 

meşgul olmazdı. Vazife sırasında ıso 
kaldan dolaşması llzımgelirken 

klübesinc gider, rahatça uyurdu. 
Bir gün kendisini klilbede uyur

ken yakaladım. Haber vermiyeyim, 
dıye yalvarmağa, sırtımı okşamağa 

başladı. Bu sırada cebime üç lirayı 
Bunların, şimdıki satır; fiyatlarını koymuş, karakolda buldular ... 

15 ağustostan itibaren, hükumetin Muhakeme şnhidlerin çağırılması 
kararına urgun olarak ayni ni • için başka güne bırakılmıştır, 

YugoJavyaya yaptığım son ceya· 
hat ailevi ve hususi mahiyettedir. 
Hasta olan çocuğumla meşgul oı· 
dum . ., 

Elçi, Balkan antantı \'e hatta An 
karaya ne vakit gideceği hakkında· 
d uallere karşı da "adece tebes· 
:ıiımle mukabele ederek beyanatta 
bulunmıyacağmı tekrarlamıştır. 

Kendisinin bir müddet ı;ehrimizde 
kaldıktan sonra Ankaraya gideceğı 
anla~ılmıştrr. 

---'o---
Zonguldak Valisi teftişten 

c.öndü 
Zonguldak, 1 (A. A.) - Vali 

Halit Aksoy, Ereğli ve Divrik ka • 
zalarını ve yol inşaatını tetkik ve 
teftişten dönmüştür. Yollarda genig 
bir çalışma vardır. Vilayetimiz bir 
taraftan Safranbolu - Araç yolu L 
le Kastamonu vilayetine ve diğtr 

taraftan Ereyli - DUzce yolu ile Bo 
lu vilayetine ve Adapazarı demir • 
yoluna bağlamaktadır. Bu yolların 
ou Uc; vilayetin müstakbel inkişa • 
fmda büyük ehemmiyeti vardır. 

--o-

Macar Matbuat müdürü 
Bu sabah şebrımıze geldi 

Macaristan hariciye nezareti 
matbuat müdürU M. Ullayn bu sa. 
bahki semplon cksprcsile şehrimi
ze gelmiştir. 

Evvelce şehrimizde başkonsolos 
olarak bulunmuş olan M. Ullayn 
memleketimizi çok yakından tanı -
yan bir Türk dostudur. 

Burada bir ay kadar kalarak 
muhtelif yerleri gezecektir. 

Terfi edecek zabitan 
Listenin hazırlanmasına 

başlandı 

Ankara, 2 - Milli Müdafaa vekiı
leti 30 Ağustosta terfi cdfleek ~a -
bitlere ait listeyi hazırlamağa bas· 
Irumştrr. 
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Jüriye aleyhtar olan 
avukatlar mütalea

l a rı nı anlatıyorlar 

mektup 
-" ,\ramak,. mecmuası 
salıibi Calıil 1"anyol'<l -

la UHTEHEl\1 me::.lektaşım, 
iYi Alı)ık olmadığım için midir. 
edır,? met.hedilme,·i seYmem. Da 
doğrusu, beni ~ethcden :;özlerı 

Uıler veya okurken sıkılırım. Sr 
1
Unak, hem utanmak, hem de ra· 
~t ız olmak değil midir? Mecmu· 
~zın dördüncü sayısında, beniır 

Avukat Muzaffer Göral, jüriye 
aleytar olduğunu tebarüz ettiren 
fikrini şöylece izah ediyor: 

- Jüri heyetlerinin kşekkü -
ilinde, maşeri vicdanı temsil gaye
sile hukuki ihtisas aranmadan yal-
mz bazı muayyen evsafı haiz in . 
sanların seçilmesi usulü, bu sis · 
temin sakat bir sistem olmasını in
taç edecek mahiyette tetkike şa • 
yandır. 

Bana kalırsa, evet veya hayır 

demek surctile hakimler heyetine 
bi• maznunun suçlu olup olmadı · 
~ını tayin edecek bu teşekkül mu. 
1.<ıkkak ki ihtisas sahibi olmalıdır. ikıında vazdıklarınızı okurkeı 

~gene öyl~ bir his duydum. Söyle 
ıkJ Jüri azaları hakimin yaptığı gi· 

erinizin bir kıc:mını doğru bul· Uın bi a:Jli hadiseyi etraflıca tetkik et· 
: hele beni döneklikle ittihan mek fırsat ve imkanlanndan da 

it~lere verdığiniz ceYap, hoşum; mahrumdurlar. Bu. böyle olunca, 
tı. I•'akat mühalfırradan kaı.·mı ors o esasen hakimin vazife ve salahi . 

Unuz: benim için ''büyük bir ··· · Uh .} et çerçevesinde mevcut olan ıurı 
•.. arrirdir,. di~·orsunuz. Bu cüm -~ J salahiyetini ondan alır. Hakimi 

•1. Okurken valnız mcdhedilmenir ~ 1 J yalnız kanunun maddelerindeki 
1 • haksız '-"anlıı:. hükümlcriı etd· ' J ~ ceza ölçülerini bu heyetin suçlu 

ll ığj sıkılmayı duydum. Sahte sayacağı şahsa tatbik etmek vazi-
~<;uz bir tevazua kalkmıvorum 1 yetine dÜ§Ürmek doğru o amaz. 
1 

1~ de bir kıymetim olduğum Bu ihtisas işi ön planda gözö • 
tıın; birtakım fikirleri kurc:ııa nünde bulundurmak ve hakim 

'tn, Onların vavıtma.:;ına hizmet et· · · • b · Ilı • · vaziyetile birlikte ıçnmaı iınye -
· Fakat büvük muharrir, fikirleı ar J nin olgunluk derecesini de nazarı 

~.atan, hiç olmazı;a onlara ebedi i ~i.!.ıara almakla varılacak netice ve 
~ ~rnez ifadelerini verebilen a· almacak kanaat benim noktai na· 
i ll'ıdır. Benim '"'\7.ılanmm bir ~k- zanma tevafuk eden ve kanaatime 
·~lOktur. Elli sene sonra bir merak· uyan nokta olacaktır ki bu da, 
~ .. ~&ünün gazetelerini karıc;tırır şimdilik jüri teşkilatının memle -

ketimizıde tatbikinden fayda yeri • 
ne zarar olacağı kanatidir. 

Avukat At)dülkadir Özgen 
de ayni fıkirde : 
Anketimize cevap veren avu · 

kaıi<sr arasında, gü:-ı.den güne jü • 
rir: aleyhtar bulunanlar çoğal · 
1':1akta, umumi arzu ve hava bu 
te~~ kkülün şim:Jilik adliyemizd~ 

kabulünü terviç etmeyen bir te -
G:-ıhüle meydana çıkmaktadır. 

Bu arada avukat Abdülkadiı 

Öz~en de jüriye aleyhtar olduğu· 
nu kısaca şöyle ifade etmektedir: 
"- Memleketimizde jüri usu - ı 

liınün ihdası kanaatimce lUzum • 
suzdur. Esasen jüri vasfını haiz 
şahısları bugün için memleketin 
her tarafm:la bulmağa imkan da 
göremiyorum. Eğer bu usule mu· 
racaat zarureti hasıl olursa evn· 
lemirde büyük şehirlerimizde il:( 
tecrübeler yapılmalıdır. Filhakik;ı 

bugün için bu usulün tatbikında 

imkansızlık veya güçlük görülece· 
ği gibi sakat bir netice elde edile-
ceğini de tahmin ediyorum.,, 

Bır aleyhtar daha 
Avukat Sırrı Celal, birkaç gün 

evvel bu ankette fikri intişar eden 
kardeşi asabiye mütehassısı Fahı i 
Celale zıd bir düşünce taşımakta.

1 -dır. 

Avukat. jüri teşkili lüzumunuı1 
bugünkü içtimai bünye ihtiyaçları 
C:ı~ında bulunduğunu aöyledikte, 

•. 1'•lttı yazılanına da göz gezdircc~k -----" llt s0nra karı; cşiııe cevap vererek şı. 
r"'· a onları. içinde isli_fade .. edile ni aranılmaz. bulunmaz. Aramak, ~ nıütal: :i ı.ürmektedir : 
ele ~surlar bulunan hır mu ,·:~ sanatte e kiye byan etmek demek 

Jısını sayacaktır. Sadece mus· - li ..... m, lüzum gördükçe eh 
~dl tir. livukuf ve ehli hibreye müracaat 
"~ ırakmıs. sekle eremcmi~ Da"a rnk !:iiyliveçckl~rim vardı· 
d 

d ·~ ıır ,.~ " c\mek vaziyetin.de bulunuyor. Bi 
ıı,_ a ama "büyük muharrir.. c· bilhassa bazı hayranlıklarınıza hav· . . . . 
.. ~~ kıymetleri. ... ve zihinleri ka· ret ettiğimi övlemck i terdim. Ye r~cnadle~yh, bır, 1:°kücrımhi~ deh 

01~1 
"- k ~ d' · · b "b" • . . • . c.n.a ıgını tetxı , te§ ıs ve tayın 
. "ma · olur. Ken mızı u gı ,: rim yok. Yalnız sunu bılmenızı ııste k .. d 1 ı.b dl' h 

ard k . " . • mcv ıın e o an tıv ı a ıye ava-
C'. an oru}un. :-im: mecmuanızda yalnız bcnı ala . . ·~· 

ı 11velelim sitcmlerinize. 1\'Iecmuanı kadar eden kı ıml""~ğ>ı, ~~ 1! suretıle ıstcdıgı malumatı ~l~e 
adını rrüzcl bulmu"tum· Ara- b'lh .. 1 . k .. ctn.c ıml<anlarını her zaman ıçın 

IJıaL :. • • sayfaları, ı assa şıır erı o U) o . . .. 
"·· Fakat sizin aradıg<ınıza kan; , .. .. .. d k b" hlızdır. Bundan da anlaşılıyor kı, 

ı!ııı;. • rum. Zaten uçuncu .:;ayı a çı an ı, . . 
'"' lırn. Bulmu"sunuz ye bulduğu· .. • ·ed d b h . O k'I .· bır kısım asabı ye doktorlarının "Uz! , hıka\ en e a c;cttım. te ı cıı . 'd. ·~· 'b' .. . . 

l memnunsunuz, iftihar edh·or- . ·.• .. ·1 . ff d" • ı....-1 • ıc. ıa ettıgı gı ı mucrımın suçu 
litı • açık~a SO\ emcmı a c ın ıx:gcn 1 • . h" h 1 h . . . . 

l'lt,,.Ufz. Bulduğunuz da yeni değil: mcdim \'C .onlar hakkında bir şey , .. brıgıl ru lı nda et. vled. ~a·n~ı ıç~ıma: 
" ınızın bedii hül-ümlc·'ine . taı;· .. ~ 1.. .. d' sc ep er a tı a ış e ıgını tayın e-

'ıbı . • ' • ' c;o\"lcmege uzum gormc ım. d k .. 1 k • 
~rı ve ittihamlmı ile - iı:tirak ro: · .. 1 <;Ce muessese er mevcut en ırn 

~o"" ' llurmct er. k b.l h k' 1 d ·· kk b" 
dı ·~~nuz. Bizde bir akademi olsay· Nımtltalı ATAÇ .. ~ .1 . ~ ım er e? . ~ure ep '.r 

'. llızc \'e arkadaşlarınıza derha' ıurının ıhdası adlı ıntızamı teşvır. 
~~~afatlar verirdi. Yazınızın bir H. - "Yarı Yol .. manzumesi hal-. adalet .tevziini takyit edecek mah'. 

•llldc: "ihtimal :\'. A. hoppa ol kında bir türlü anla~amıyoruz. Ber ycttedır. 
ltıa 1•1 onu da ''Bir günün r(munda Ben 1··· ·ye nazar·ı e 't'ba ·ı dı. J şıınıza \'e kendi inin se,·miş oi . ,. ·-· .. urı Y 1 1 rı " 
n~~ mevzulara el uzatışımıza si· arzu,,~·u d~. Haşım ~n e .~etıg~ne or· taraftar, tatbikat ne>ktasından d~ 
tl""-·ıct· d' Belk" nek dıyc go_termedım. Haşım an· tıar.amen aleyhtarım. Jürinin Şl' 

~ 1~· ... ıı ~ ır.. l\"Orsunuz. ı... .. . 
<: trnevı· k · d' a ı1oppa !aşılmaz, kapalı şıırler yazmak ı ·· vrya bu azadan teşkili bahsından 

1.ı • pc · c:evme ım am . 
Un, ~en 1 b" h 1 k yakı terdı ama muvaffak olamazdı. An· evvel bunun adli sistemimize ne 

ır · ç ere ıraz oppa 1 
• cak iki manzume i, ilk o!nıvuc;.ta an· d k d ld -~ · ız bu yaşta ağır başlı o!ursanız J creceye a ar uyar o ugunu ta· 

oı.~u~ ne yaparsınız? Benim sevmi~ !aşılmaz,, dedim. Vüzuh gibi vü· 7 i:ı ve tesbit zarureti vardır. Ka • 
\1 "u 1 1 f zuh~uzluk da 'herke in elinden gel· .ıaatimce adliyemizde buna lüzum 

~at " ın mt'vztı ara e uzatın; a· 
onı · d k d mez. Ha)m, l\tallarme gibi, Yey:• olmadıg·ı gibi memleketin muhte -

{ltıl ar üzerın e ço • urm:ıyın 
~tı~ıı aşın. Sizi elbette kendim gibi :\cn·al gibi symbolist de"il. Hcgni· lif kısımları gözönüne alınırsa m:.i~ 
ll)e ırn kanaatlerimle görmek Lte· '.!r gibi srmbolisttir. Şiiri açıktır. terek örf telakkilerinin ademi ml!v 

'llor - --· -- - --

Gençliğe yapılan hücumlar 
hakikat önünde .. 

Yazan: M. DALKILIÇ 

M 
A.\RİF ~iım-.mm, tııh!<ll c;ağı ;:;cn!:ll~ine nasıl bir ideal 'er

mek kararları aldığına henüz !'arih surette 'akıf bulun. 

muyoruz. 
:Fakat, iikdenberi, !iitk ıo;ık yeni yctl~cn n<'sllkrimb:l', bil· 

hassa tahsil ı;ağı genı;lij:imize kar~ ı ileri gı•rl, fakat ;idılct li ten.. 
kidlcr sa' rulduğunu derin bir tl'c ..... iirlc ;:iirmemek katil dı•;lldir. 
Hc•r ı.,tc oldııi;u gibi bu hahd.ı da lıl'mt•n her:..rs kendini saliıhi

yt'tll ~ifrm<'k hatasına dü mektcdir. 
Onun i!:inılir ki en yiiksek H' mütenenl .. alahi~'l'tlt'rin seri 

bir muha.-.,,alasını \C alnıa"'ı lit1.mı;;t>len )laarH Şiıra!ilında bu mcs<'• 
ıc~·e memleketin dün~anın bütün külfiir, tel.nlk, ekonomi n~ hayat 
lll<'!oielelcri ~i)ı.iiniine alınarak ııma:Q·t'n bir n~çhe nrilmi~ olduğu_ 

nu iimid etmek ı,,tıyoruı. 
Ilu~ÜD ~Cn!,'likf<' 

1 
bütün ıliin~·adald hnyat ePrcyanlarının oto• 

matik bir neti<'csi olan tabii hir ıldi.i':'lkliği, k!'nıll ı.ihni ltı~·atla. 
ri rlr. ;:;erldrn mahkiıın eıl<'nlerin t t>la~ına pabuç bırakacak klmıı;c 

y~ktur. ·- İ 
t'akat hu ılcği!iiikllkleri maarif makin<'ml!Jn ;r.n<;h;..<in ruhu.: 

1111 ne ctr.rc<'t'l e kadar disiplin altına alabilt-Cei~foi 'c bıı hıı.lan l 
n m<'\·elanlan nrının hnn~i karakterılr hkal tip insanına doğ- ! 
ru yoğurabilece~ini maarif titırası te.-.hit r.drbilmi, midir! • : 

Mrmlckcttcki \'C biitün tliinyadald hayat '!':utları lnkılablan. 
na. en iyi intibak c<lrbllccc-k bir tnh-.il n• trrhi;\·e sistemi bu;;\in, 
ııütlhcsl~, maarif makinembin ) nrııtacağı en yül•srk kr.ı:if olmak 

limm~elir. 
Maarif şl'ıra..<ıı bunu krşfctmlş mlıllr! 
Siz mııan·cn bir tah"'il n• terbiyr si .. teml ,·e ml'ml<'kefin ya

rınki ide.al insanını yoğura<'ak yaratl<'I !:'artları koydunuz mu ki 

A"ençlfüfrn muayy<'n nındman i-.tiyorsunuı! 
Gt>nçll~I han~I ölçülcrr. ~örr iilçiiyorsunıı:7. ! 
E' ine nazaransa bugünkü gençlik daha mlisp<'t lnkl~aflnr 

~östermişttr. 
Dün Türkl:re tahstl sMcml l'deblyatçıya gençlik nrmi!:tlr. 

Tt'rbh·e sistemi dini bir ahlak iistünde durmakta idi. 
nıı;;ünkü ~cnçllğin bir fen n! ff'knlk ;::ençliğine mr.y<'linı aşL , 

kar ,·c son derece ümitlidir. Dugilnkü ~rnçllğin fizik terbiyesi j 
daha müktmmf'lcUr, buglinkli ~ençllk sporla <'nerjlslnl lnkll}&f i 
cltirmiı:tir. nu~ünkü gençlik dini ahlaktan sıyrılnııı:tır. 1 

Bu~ünkü J:ençllk, herlıanı;I A vruııa milletinin ı:ençlllf ı1c,·I- ı 
~·<'!'! i ne kalclırılmaya tlaha bii~ iik lııtldatlarla ,.e hızlarla kayna~- ı 
ıııaldndır. 

Onu o kemal n lrtifaa kaldıracak enerji, ~uur n• teknik la. i 
: 

7.ınl. i 
Gt'nçliği clün~ cl<'iil, yarına ;::iire iilcmr~·I bilml'liyiz. 1 

····················-·············· .. ········································· .. -···-----

ltalyan ordusunun 
manevraları 
Yazan: SUAD DERVlŞ 

Gazetelerde okuduk. Yakında 1-
talyan ordusu Po vadisinde büyük 
bir manevra yapacak, bu manev
raya 400.0llO kişi iştirak edecek. 

miş. 

Alman crkanıharbiye reisi gcnt>. 
ral Halder ile mareşal Gôrinı; bu 
manevralarda hazır bulunacaklar-

mıs. 

Yine gazetelerde okuduğumuza 

göre Almanlar bu 'llanevralara bü
yUk ehemmiyet vermekteymişler. 
Çünkü bu manevralar ltalyaıı ordu
sun un kabiliyetini tecrübe için AL 
mıınlara ilk imkanı veriyormu . 

Bu satırları okurken, 1talyan 
ordusunun kudret, kahramanlık ve 
sal\·etinden bahseden bir zatın rad. 
yolıırda mıırıılar, alkıı:Iar ve daha 
bilmem ne gürU!tüleri içinde dinle
diğimiz nutuklarını hatırladık ve 
gayı iihtiyari gülümsemekten ken
dimizi alamadık. 

Bu ordu ki, pek yakın bir mazide 
memlekete koskoca bir Habe5istan, 
ve daha sonra da. bir Arnavutluk 
fethederek krallığının hudutlnrmı 
genişletmiş, imparatorluk kurmuş
tur. Nasıl olmuş da bu İtalyanın 
yakın dostu Almanlara kendi hak.. 
kıoda hiılii. sarih bir fikir ' 'ereme. 
miş bulunuyor .. 
Habeş tilkesinde eli mızraklı 

cengaverlere tayyarenin, tankın, 

en modem ve zehirli gazlcrin en 
tahribkarlariyle sald;rmış bu kah· 
raman ( !) ordunun o ülkeyi nncn'c 
uzun harbler ve büyük zayiatlarh 
aylarca yıprandıktan sonra istil:ı
~ a muvaffak olduğunu Alman N 

kanıharbiye şefleri unuttular mı? 
Eğer onu unuttularsa, Arnavut 

luk dağlanna çekilmiş iki buı;ul· 

Arnavut vatanperverinin elindekı 

silahı satvetll ve bahadır İtalyan 
ordusunun hala alamamış olduğunu 

da göremiyor mu? 

na da lüzum va hatta imkan ol • 
madığı pekala anlaşılır. 

Umumi tetkikler neticesinde 

Asker değiliz. Fakat işittiğimize, 

duyduğumuza göre bir ordunun 
teknik mükemmeliyeti ve bilgisinin 
çok büyük birer zafer amili olduğu • 
na inanıyoruz. Fakat bUtiln bu ve
sait tek başma harekete geçemez. 
Harekete g~mesi ve zafere ula§
ması için insana ihtiyacı vardır. 

Bunun için harbedecek insanlara: 

Kacı1.:öy sulh hakimi 
jüriyı lüzumsuz buluyor 

Yaz tatilinden istifade eden Ka-
dıköy sulh ceza hakimi Bay Reş:tt 
Göksal da bütün meslekdaşları, 

yani adliyeciler gibi jüriye aleyh· 
tar bulunmakta, bunun esbabı mu. 
cibcsini ide şöylece izah etmekte • 
<lir: 

- Jüri, belki garp memleketle
rinde müteamil bir adliye siste:ni 
şeklinde çalı§maktadır. Fakat bi· 
1im içtimai bünyemiz bu teşekkü· 
l'ı .._dli makaniımamıza eklemcğe 
ın:h:ait görülmemektedir. 

Bunun için derin ve etraflı bir 
esuabı mucibe taharrisine de Jü -
Zl~m yoktur. Bu. vaktile, inkılap · 
tao evvelki

1 

adli teşkilatımızda, is
ti11af ve cinayet mahkemelerine 
ilhak edilen mahalli eşraftan fahri 
azalarla denenmiş ve uygun gö -
ri.!imemiş bir sistemdir. 

münierit hakim usulüne doğru bir 
ce:cyan uya~dığı bu sırada jüriye 
tara!tarhk değil, bu mevzuu mü· 
nakzşa mevkiine çıkarmak bile 
kanaatimce doğru değildir. 

l::en şahsen hakimin salahiyet 

''e vazife şeklini gözönünde bu -
lundurarc.k jürinin lüzumsu:duğu· 
na Kani bulunmaktayım ... 

Anketimize cevap veren bir kı· 
sım avukatlar da bu muhalif fikir
lere rağmen jürinin lüzumuna şid
detle ihtiyaç olduğunu ileri sürmke 
te, bu arada mucip .sebeplerin başlı 
cc;ları meyanında yeni tatbik edi
len av:ıKatlık kanununun da bun:.ı 
tcı:.kil ı;uretile otomatik ıstıfayı te. 
:nin hus.ısunda iyi neticeler ala -
ccıgını beyan etmektedirler. Bu 
fikri umumiyetle terviç ve i.ddia 
eden avukatlarımızın beyanatım 

da esbabı mucibesile birlikte neş -
re devam ediyoruz. 

Naki BORA 

Faik değil müsavi kuvvetlerle çar
pı!jtığı düşmanlar karşısında yap. 
tıkları mücadelede zafere ulaşabil. 
meleri için doğru ve haklı, mukad
des ve bUyUk bir gaye için çarpı;:ı

tıklarını telkin etmek lazımdır. 
ltalyan ordusunun İtalyanın mefj

ru hududları dışında yapacağı her 
harbde, İtalyan ordtau efradının u. 
tanmadan silah kullanabpeceklerini 
ciüııünmek, maalesef bugUn ba§m. 
daki maceraperest bir zümrenin o
yuncağı haline gelmiıi olan bu eski 
ve kültürlü millet efradının hepsi
nin birer cşkiya hynetinde olduğu
nu iddia "etmektir. 

Ve müsamahası geniş medeni 
Türk milleti ise hiçbir millet hak. 
kında bu nevi pef,iin hükUmler ver. 
mek istemez. ğ. lll. Bayat, bilhas~a sanat, hiç de· vazihtir. - N. A. cudiyeti dolayısile bunun tatbikı_ 

lllcz b" • ""lllı.-.,ıl'-l~llllıııılllldl.,~ıı.ııııılllllllııılll.,ıl_,llllllll,_lllll~llıııl--"lllııılılllllllılllllı.111" tlıı ır manzarayı aksettırer. • 
Biz müstakbel bir harbde kendi 

topraklarını müdafaa etmek için 
değil ba~ka topraklan zabt ve isti
la etmek için döğüştürülccek insan 
kütlelerinin bü)·ük bahadırlıklar 

~österemiyeceklcri kanaatindeyiz. 

ht!~Un bir c;u değildir: bizden vr 
tt! b~ len başka oldul:;runuz nisbet· 
~}· ~ C:.Cy aramış ve gerçekten bir 

''J.t Ulınu._ olurc;unuz. 
~t .c'~karlar sayfa:;ı .. ndan bah· 
da~"tirn; ona dair söylediklerime 
Ct>k ~ı~sınız. Nasihat kabul ede· 
ı 't ~a ta olmanıza rağmen sizin de 

l!tıncn 1 1 • d- .. · \I! • o c U"tınuzu uşunmenv 

'-İ b '~den gençlere na ihat ettiğini 
'ha~ rncıni istiyorsunuz. Niçin na· 

na ıh IXlccek yaşta olasınız \"e niçİt' 
tıa hat. ede iniz. Bırakın bunları· 
il.;a~tı ne dinleyin, ne de edin. 

<li l° ,1 bu uysallık mahveder. Kcn· 
lı : Unuıdan gidin de i terse yan· 
}aııı ır Yol ol un ... Zaten sanatte 
ll)j). 

1 
Yol yoktur. Size na-=ihat et· 

heğ~ruın: na ihate itibar etmenizi 
~d nrnediğimi söylüyorum, işte c 1 
l~r ~· Kendinize üstatlar. ağabey· 
tatlık nı~or, izden g~nçlere de üc::· 
lıtı;:, j ~..,a~~ lik etmek i tiyorsu 
ı.... .. , ) ankar olun: e ki ve mües e, 
·~ıı h" .. 

Ukümlere i!;yan etmeden re· 

O tecrübe için ne zahmet!.. 

P ROFt~SOR Jlalclane l~mlnde bir ln. 
glliz iıllml batao lnl!;iliz tahtclba-

hlri ta~ faı;ının zahmetsiz bir ölümle can 
\C'rdlklerinl ispat l<;ln havasız bir üstünne 
içindı· uzun zaman kopalı otunnıı f<'<'rübe. 
~i ~aıımıı:! 

z.n ııllı in~illl. fıllml n~ diye bu zah
llll't lt•rf' ı;innl~~ lnsan hayrrt ediyor, dt'. 
~il mi'.' •. 

,\nlnsılan inı;llh'r<'tll' trnmYny ~·ok! ... 

"' "' 
Bir gö'ü yutan şeh i r! 

G .\ZtifELERİN )·a7.dıklarına ~fire 

1'ı•rlws fc>sisatma 4 terşlh havuzu 
daha ı:ıh e t'cliliyor. Uugiinkii tesisatın tl'min 
cttij:i,i suyu tamamiyl<' ~hre nrcbllmek 1. 
c·in Tcrkos ~ölü ile Kağıthııne arasında 1-
l,inci bir galeri yaııılma'iı lazımgeliyormuş. 

Hakikat, ~ıı tcrko!!ıın tstanbula bir 
türlü l.ifnyct <'deml'meslmlrkl hikmt't ne. 
ılir ~ 

Jlalbııki hu l~ln hlkmPti bn-.it olmak 

liuımgcllr: Mesele yalnı7. ~ıı sarfiyatı ol
sa Tcrkos gölünün bilh~ab kifayet etmP.SI 
kab eder. M<'sf'lc• hrrhalde !IU ırıarfl~·atın. 

da değil ... 

Anla~ılan Terkos :.:öfü halii s\it ıo.arli-

~·atına yeti1'<'miyor ! .. 

Belediye zabıtasının kontrolu .. 

B ı~umh·..: Sıhhi)·e miidürlüğü bel<'. 
diye zabıta!iiı talimatnamesinin bazı 

maddelt•rlnl tadil C'tmi-;. Talimatnam<'nln 
yarım kalan müzakerc•sine sf'hir mt'rli,,fnlıı 
lklncit<'ı:rlnde yapa<'ağı toplantıda de\ am 
<·ılllecekmi .... 

Beledi~ e zabıta talimatnamC'Si hakika
tf'n tadil edllnıcll. Madem ött'ki türlüsü ol_ 
rnuyor, bari belediye zabıtasının dlikkiın

la r tarafından kontrolu mıulü konsun ! .•• 

Arılarla evlenirdik ama .. 

B ll~ :tat ~azetclf'rdrn birimle arıların 
) a:ı:a~ 141la rına ait bir makale yazı

yor. Muharrir hu makalf'!i!lnde ~u garlb 
ltlcliadl\ bulunmakta: 

- Arı, ctlror, en miikC'mmel riya7.l~·<'cl 
kadar rl)·azl~·ecl. en yük.,ek mimardan da. 
ha )'aJıı<'ı, <'n ı~·I <'' ' kadınından daha maz
but n~ tf'mb:dlr! .. 

Arın ın hu m<'ıi)·<'tlrrl haklkat<'n mii_ 
l•t'mmrl, belld doğrudur da ... 

1'11lıaklka arı bilhassa en iyi e,· kadı

nından daha mazbut \ 'C temiz olablllr. 
•·akat, zannecl<•riı, t>n iyi t:\' kadını 

kndar !iiol\ama:ı !.. 

• • "' 
Neyse, gözümüz ayd ın !.. 

B ln ı:azetl'dc söyle bir serlt'' ha okı,. 
yunca sc,·inclik: 

- ROO lnı:lllz lirasına bir lahana ... 
Df'mek :ılatıırka lçkill sa:r. yl'rlerlnde 

yeni me1.e tarifeleri tatblka ba,ıandı! ... 
Alim 

Bizce bu nevi orduların kuvvci
maneviyeleri, bir f'\'i soymak eme
liyle pencereden içeri giren eli ı:ıL • 
!ahlı sakinin kuvveimane\iycsindcn 
farksız olacaktır. 

O şaki naınl, ev sahibi değil. sL 
!ahla. elinde bir sopa ile ustUnc 
saldırırsa pencereden dıımrı atla -
yıp kaçmaktan baııka hiçbir şey dı.1-
11Unme1.5e, böyle bir ordu da, isti
la etmek istedi6i yurdun, sahiblcri 
bir kıpırdayınca kaçacak, saklana . 
nak, barınacak kovuk aramaktan 
baı;ka bir kahramanlık gfü;tcremi • 

~·ecektir. 

Po vadisinde yapıları 'llane\Talr 
da Alman erkanıharbiyeıııinin ekse-
1:\nslan bir şey öğrenmefe ~a 
dursunlar, biz n~ er1tln1'ııu~, ne 
askC'riz, fakat yirminci asırda yaı;ı-

.(Lül /en sayfayı çeviriniz) 



Fransız 
mühim 

elçisinin 
beyanatı 

lngiliz filosu bu sabah geldi 
Dost ve müttefik 1ngilterenin 1 mandanlığa gitmiş ve saat on iki

Akdeniz donanması başkumanda • de valiyi makamında ziyaret et -
ru Amiral Sir A. D. Cuningham miştir. 

Vorspite safıharp gemisile bu sa- İngiliz amiralinin mihmandar • 

Hariciye ,·ekfileti erkanı 
faret müsteşan Tahsin, 
haıırlıklarile m~ul olmak 
şehrimize gönderilmi~tir. 

Fra.n.sız Büyük Elçisi .Massiglinin 
echrimizde bulunduğu malUındur. 

Muhterem sefir, mcslckdaı:,ılaı ımrz. 

dan Journal d'Oricnt muhabirine 
Fransız ve Türk münascbatı ve diln 
ya vnzil eti hakkında uu beyanatta 
bulunmuştur: 

faza etmek hususundaki azami men ıiki taraf için memnuniyete ııayıın 
faate iştirakinin en parlak bi~ deli. bir fiCıklde inkişaf etmektedir. On 
lidir. beş ~üne kadar müzakerelerin neti. 

Bu itilaf, Fransa için Türkiyede eeleneceğini ve yeni itilafın bir ay

mevcut olan an'anevi sempatiyi de Irk temdid müddetinin inkızasmdn 
gösterir. Biz bunu, layık olduğu mevkii tatbika konulacağını zanne. 

veçhile takdir ediyoruz. diyorum. 

bah limanımıza gelmiştir. lıklarına Deniz Harp Akademisi 
31,000 ton olan bu amiral ge • Kumandanı Albay Necati Özde -

misine 1870 tonluk Cossaen, Mao· mir, deniz önyüzbaşıst Canip ta • 

İngiliz gemilerinin liman 
yaretleri münasebctile ı.eh 

yapılacak merasim sinema o 
rü Remzi taraf mdan filme ri, Zulu, Nublan torpidolarından yin cdilmişlcıidir. Bundan başka 

mürekkep bir filo refakat etmek- Diğer misafir gemilerin kuman - caktır. 

tcdir. danlarına da birer irtibat subayı İngilizlerin Akdeniz dona 
Evvelce donanmamızın Maltay:ı verilmiştir. dan mı:şhur Malaya harp g 

yaptığı ziyareti böylece iade et - İngiliz Amirali ve maiyeti öğle bugün İzmir limanını ziyaret 
- Ankarayı ziyaret eden Fran

"- Türkiye ile akdettiğimiz son sız heyeti askeriyesi hnkkında mü. 
itilafın hükUmlcri, imzası akabinde taleanız? 

- Beynelmilel vaziyet hakkın

daki fikriniz? 
mektc olan İngiliz gemileri, sa • yemeğini Tepeb-a§ındaki sefaret .. tir. 
bahleyin saat yedi buçuğa doğru hane binasın.da, İngiliz sefirinin Inı;:ı:z gemilerinin ziyareti 

- Bu dakikada biraz daha "müs. d · d' ı · ı· d b 1 o Çekmece açıkların.da, onanma • davetlisi olarak yemı~ler ır. ayısııe ımaınmız a u una 
t.-ılbik cdllmeJc başlanmıştır. Bu 
dakikada itilii.f hükümleri normal 
seyır 'e inkiş:ıflannı takip etmck
tedır. Bütün dün~a bilir ki., bu iti
lllfm akdj, Türkiyenin h:ı.raretli 

sulh nrzusunun ve Akdeniz ile Av. 
nıpanm cenubu §arkisi.nde garp 
devletleriyle beraber, sulbü muhn-

Dr. F reud ağ ır 
hasta 

Londra, 2 (A. A.) - "Daily He
,rald , gazetesinin bildirdiğine göre 
ruı. lusUın sonra lngiltereye iltica 
eden ve ~dl i.ondra Hampstead. 
daki ika.m('tgahmda bulunan Dr. 
Freud, nğır surette hastadır. Son 
günler zarfında vahimleşen sıhhi 

yaziycti, etrafındakileri endişeye 

düşürmektedir. 

Yang ın 
Çocukların yakbkları kibritle 

tutuşan ev tamamen yandı 
Dun sa.at 17,30 da Knragümrük. 

tc Kariye mahallesinde !'"alfa soka
ı.ındıı l8 numnrah Mlhnlc ait ev çı
kan bir yangınla tamamen yanmış. 
tır. 

Ateş, Mihalin 10 yn§ındaki oğlu 
Simoil ile nrkadaşı yine ayni yaş
larda Scrk.isin evin ikinci kntmda 
kıbriUerlc oynamnl:ınndan çılonr;,. 

tır. Çocuklann yaktığı kibritlerden 
yC'rdeki halılar tut~muş ve ancak 
ev tamame>n yandıktan sonra yan
gın itfaiye tarafmdnn etrafa sirn -
yC't ('ttirilmeden söndUrUlebilmfştir. 

- Gen('ral Hutzingeıin ve mira
lay Rok'un lstnnbuldnn hareketle -
rinden rwvcl yaptıkları beyanatı 

tekrarla iktifa ederim. 

takar" görüyorum. Beni bedbin dü
şünmeğe sevkedecek ne bir işaret 

ve ne de bana Umid verecek bir 
şans görmüyorum. Bu vaziyetin ey
lfıle ka.dar böyle sUreceğini tahmin 

Poriste cereyan etmekte olan ediyorum. Ancak o zaman maalesef 
Türk - Fransız ticaret muahedesi imdi olduk.ı:a kanşık olan vaziyeti 
mliznkereleri normal bir surette ve daha vazıh ve açık görebileceğiz. 

Harp provası! 

mızdan Kocatepe ve Tınaztepe Vali Lutfi Kırdar bugün saat nanr.i:lmız, misafir amirali \( 
tcrpiıdoları tarafından karşılan · on altıda İngiliz Amiral gemisine yeller: buradan ayrlıdıktan 

mışlardır. gıderek amiralin ziyaretini iade e- tekr;;r Marmarada talimlere 
Bunu müteakip yoluna devam decektir. için Silivri açıklanna ğidecell 

eden lngiliz gemileri limanımızın İngiliz bahriyelileri öğleden son Istanbulu ziyaretten ve Ti.i 
bir mil açığına gelince, Vorspite ra şehrimize çıkarak gezmeğe baş nanması erkanile temastan 
amiral gemisinden 21 top atılmak lamışlar ve her tarafta büyük bir tehassis olan Ingiliz amirali il 
::ouretile şehrimiz selamlanmı~. sempati ile karşılanmışlardır. balarını şöyle ifade etmiştir· 

buna Selimiy:;:len aynı şekilde Vali bu akşam saat 20,30 da - Dost Türkiyeyi ziyaret f 
mukabele edilmiştir. Perapalasta Jngiliz amirali şerdi- nı buldloğum için çok rnemn 

İngiliz gemileri, programda ne şehir namına mükellef bir ziya- mesudum. Burada Türk don3 
tayin edilen zamandan yarım sa - fet verecek, bunu bir suare takip smm değerli kumandanlarilc 

( llaştaratı 1 ıncıdeJ Sekiz gün zarfında l 2 bin at evvel, dokuza doğru Kaba ta§ edecektir. maktan bi\yük bir şe,·inç do. 
Alman, Mncnr ve İspanyol askeri motör işliyecek açıklarına gelmi~lcrdir. Burada Yarın sabah saat onda İngiliz n -n. Ru güzel intıbaları ve d 
heyetleri manevralarda hazır bulu- Roma, 2 (A. A.) _ Aekeri mah- demirli bulunan Yavuz zırhhmızla donanması namına Taksim Cum - tez..'1!1; ılerini hiçbir zaman un 
nacaklardır. fillerde söylendiğine göre bu sene- donanmamızın diğer gemileri ta- huriyet abidesine çelenk konula - yaca~ım ... 

1ki gUndenbcri İtalyanın blitUn ki manevralar, İtalyan erkAnıharbL rafından karşılanmışlaıdır. cak, merasimde İstanbul kuman- Not 
şimal mıntakalarmda ve bilhassa yesine ~ok miktarda motörlil kıtala- iki tarafın gemilerinde bütün <lanı, bir İngiliz ve Türk askeri Birinci sayfıumzda, do t t 
Po vadisinde muhtelif cUzUtnmlar rm kullanılması neticesinde elde e- bahriyeliler güvertelerde selam kıtalan ve bahriyelileri hazır bu - filosunun llmv.nonızı ıi~ 
tahaşşüd etmektedir. Hayat bura. dilecek randman hııkkmda bir fikir vaziyeti almışlar ve Yavuz.elan 21 lunacaklardır. dair: resfmler ü~erinc bast 
lard:ı. a.Skeri bir mahiyet almı§tır. vermeğe matuftur. Tahşidatm ne selam topu atılmıştır. Yarın saat on üçte Amiral Şükür lngillzcc cünılcnln türkc;esl 11• 

Yolla.rd:m mütemadiyen trenler, şekilde >apılacağı, bu kıtalann mu- Bu sırada başta Amiral gemisi Okan tarafından misafir amiral şe· sudur: 
kamyonlar, toplar, piyade ve süva- ha.rcbe mrntakasma ne suretle sev. olduğu halde İngiliz gemileri di - refine Yanız zırhlı.mda bir ziyafet "Türk milleti dost ln~liı. 
ıi kollan geçerek Po vadisinde mu. kedilerek muharebeye iştirak etti- rek.lerine Türk bayrağını çekmiş • verilecektir. Saat 15 de de Türk ve letiain Akdeniz hekçllcrisl 
vakkaten yerleşecekleri noktalara rileeeği hakkında İtalyan erk!nı- terdir. İngiliz gemileri Yavuzun İngiliz gemi zabitleri hususi bir \~- limlar.J, 
doğru gitmektedirler. harbiyesi bir fikir edin!Xlek iste- yakininde Dolmabahçe açıkların - purla Boğazda bir gezinti yapacak· ------------

Sek.iz gUn devanı edecek olan .mektedlr. da demirlemişlerdir. !ardır. Saat 22 de lngili:ı sefaret· Sivrisineklerle 
manevraların mevzuu şudur: İngiliz amiraliyle maiyetlerinin hanesinde misafir amiral için bir mu·· cadef e u Bu hususta İtalyanlar tamamlle 

Alp geçitlerln~en inen d' şman t- ı-: ·ımt k tal 1 fi'"' t rü karaya çıkmaları irin Dolmabah - süvarc tertip olunacak ve kendisine Sıhhat Mu- du"ru·· alına" ... Lo•- t mo or "'ll ... n ş ı ar a ... ec • - "' " 
Torinoya doğru ilerliyerc... ....re "'C ve Tophane rıhtımlannda terti- lngiliz kolonisi mensupları takdim 

· boyi İsppany& harbi esnasında "' •t db• 1 · l t ve Granero geçidlerindcn Pıemon- bat alınmıştı. olunacaktır. • e ır erı an a ıyor 
,..._ ,_ d - yapmı~larsa da bu tecrübe pek kı- c.· ı· N" fi 

tc'a girmiş, Cenevre vG '-'"'nı:ı ag. O civar sahillerde binlerce halk A vı=ı dördüncü cuma günü saba· -:;iŞ 1 \'C ışanta,ı tara an 
1 • h sa ölçUdo yapılmıııtrr. Bu sefer, 1- · · ki 

larmda talyan istihknmlannı ta - toplanmı!ltı ·• büyük bir alaka "e hı mısafir amiral Y-ilköyden bir günlerde bir sivrismek a -talyan gazetelerine göre "sekiz gUn .. ~:i ..ı 
1 

r 
rib etmiştir. sevinrle ziyarctri Jngiliz gemile • ltı'-''-'are ile Ankaraya gidecektir. maruz kaldığın. dan ala.ka.~at'. 3 

• zarfında l2.000 motör ~liyecektir.,, " " J J ld h ti t~.:ıb ::t a 
Po ordusunun kı!ımı külliııı 0 zn.. rini seyrediyorlardı. Menldillerle Aı;ıKar:lda askeri rneraşip;ıle karşıla· yo a e cınmı~.·e. e. w 1 1r~cr. 

man mUdahalc ederek Alplara doğ- Tabii hava kuvvetleri harekatın • r x. k d \ 1ı \C 
selamlıyarak tezahürat yapıyor - nacaktır. Ankarapalasta kendilerine ısa arar vemıı~ ·r ır. a . 

ru harekete geçecek ve kııt'i neti. bütün safhalarında başlıca rolU oy- lardr. tahsis olunan dairede kısa bir istira diye reisi L\itfi Kırdar bu \'azn 
· A 1- ,...A~ 1 h ttında 70 kilo nıyacaklardır. b' 1 ı ı,. ..ı TY'I" ceyı s 1 

- ~a e a • Bu yüzden izdiham olduğundan hatten sonra Rivaseticumhur köskü ızzat ~CŞ.2~ 0 ı:n~ ... ·- ·:c:l 
metrelik bir cephede istihsal etme- ftalyan erkiinıharbiyesinin dok. . ne .~.d-ı aett"rı ma~susu imzala· hıye .mudur.u Alı Rı.zanm rcı , seyriseferi temin için zabıtaca aı.cı 0 ~ " au P 

ğe çalışacaktır. Bir taraftan da bu trinine göre bombardıman tayyare- tedbir alınarak bir kordon konul _ >a .~lc. müteakiben Genelkurmay de bır sıhhıye he~·etı bu mıntll 
orduyu icab ederse tak,iye etmek !erinin cephe yanldığı zaman bir - mus ve intizam temin edilmiştir. baş'rnnımız mare~al Fevzi Çakma· dolaşmış ve tetkıklerde bulu 
ilzere Po mmtakasmdan muhtelif çok ahvaldo orta derooedeld t.opqu Ankaradan verilen emir üzerine ğı, Müdafaa \ekili Naci Tmazı, Ha t.ur. 

1 OQİ Iİz kabİ ne Sİ erkanı cUzUtrunlar Alplara doğru ilerliye. kuvvetlerinin yerine muvaffakıyet- İngiliz gemilerinin şehrimizle mu- ridye ,·ekili Şükrü Saracoğlunu. zi· Sıhhiye mudürü 

d Cektl·r le ve bilyilk farklarla kaim olmalan · ı ,,.,.,ı· '"lı'r kı· · Tatıl devresinde lngiltere en · habere ihtiyacını karşıla~k mak- } arct cc!ecek. sonra bu zıyaret er "'' ıı • 
uzaklaşmıyorlar Mancvmlann UçüneU safhası, söy lılzıındır. sal:iile Dolmabahçc rıhtımına çar- kcrdiı:ine iade olunacaktır. .._ Vilfıyetin direktifleri üze 

lendlğine göre, zaferden istifade ha. rabuk muvakkat bir telefon sant. '. lareşal Fe\'zi Çakmak, misafir Belediye Sıhhat müdürü ile Be~ Londra, 1 (A. A.) - Her yıl Al "' " Belev 
pnrlli.mcnto azasının bUyUk bir kıs- reketidir. Yani kıtalar tekrar Alp- manya rah kurulmuş ve saat dokuzdan amiral şerefine bir öğle ziyafeti ve· lu ve Beşiktas hükümet ve 
mmın tatili yabsneı meml ketlerde !ara çıkarak garbe doğru ilerliye- Büyük harbi ilin edifinin itibaren gemilerle muhabereye baş recektir. Zi) afetten sonra İngiliz a· tabibleri bir toplantı yaptık. Al 
geçirmeleri muta.el olduğu halde, ceklerdir. 25 i nci yıhnı kutluluyor lanabilmiştir. mirali .. Cumhurreisimiz l smet İnö· mız tedbirlere nazaran yalnız ~ 
bu sene on be>ş gUn knd:ır Antibes- Yeni tipte olan Po ordusu 3 mo. Santralin başmda bir Türk ve nü tarafından kabul edilecek ve ak rırmtinde değil, ayni zamanda 

hh t törJU kolordu, 1 "zırhlı" kolordu, Bertin, 1 (A. A.) - Havas mu- b'ıı· İngı"lı'z bahriye silahendaz ne - "am saat 17 de gene a~keri mera- siktaş, Yeniköy, Hsküdar, Çaml 
de ikamet edecek olan sı a nazırı k habirl bildı'rlyor: .. Ç,e lk~ S de de mu'" 1 "kendi vesaı·tı'ne hın' dirilın•0,, o - ·1 İ nge o'-' \•e arı"er Elliot mUstesnıı. olmak Uzere biltun "" feri nöbet beklemektedir. simle uğurlanarak tayyare ı e s- J ~ ı 
nnzırlarm ya lngnterede veyahut lordu ve muhtelif piyade cüzUtam- Almanyanm ilB.nı harb edişinin Saat dokuzu on geçe İngiliz tanbula dönecektir. leye geçilecek bir ~ildedir. UJ: 
1Skoçyada knlacaklan kayda değer larmdan mUrekkebdir. Bunların a- 25 inci yıldönümü yarın Alman °~ baş konsolosu, deniz ve askeri a - Cuma günü İngiliz bahriyelileri !ardaki su birikintileri akıtıla 

d rasındn 30 "siyah gömlekliler,, ala. dusu tarafından kutlulanacaktır. • . · ·d k \"a,·uz futbol takımı 
1
·1e saat 17 do akıtılması mümkün olmıyan stı bir hadisedir. Kabino azasın an ta~eleri Vorpıtc gemısıne gı ere " 

eks('rlsi iki aylık tatil devresini, L yı bulunmaktadır. Akeam bUtlin Alman şehirlerin. Amiral Cuninghamı ziyaret et - Fenerbahçe stadında t>ir maç yapa· ra mazot dokülecektir. Sıhhat 
ı ·ı· h 1 ı de fener alayları olacaktır. Halk b' ·· b k ınurlanndan mürekkep bir hC) cnbmdıı hemen Londrayo. gelebil - ngı ız a va manevr a a r mişlerdir. caklardır. Bu maç ır musa a ·a s 

rl d bu tezahürlere i<>tirakc davet edil- , d 1 k ade do mahalle aralarında dolac;arak nıek için, kendi malikanele n e ge. Londra, 2 _ Salı gUnU tngilte. " Saat dokuz buçuı<ta on~nm:ı - r:ıalıiyetinde o mıyaca , s ce s· . ... tıd> 
çlreccıklcrdlr. te""de bliyUk bava manevraları meldedir. mızın kumanıdanı Amiral Şükrü tane bir karc;Jlaı;madan ibaret kala· l~ğımlarm kapahlması ıçın te 

. .... --<>- 1 ~ ~ k o be .. f d:J Parıamcıntonun Uıtil devresine başlıyacaktır. Şimdiye kadar yapıl- Okan. Yavuzdan bir motörl: in • caktır. yap~ca tır .. ~ ~ gun zarın 
girmesi h:ı.kkmdaki hilkıimet takrL mış olanların en mühinunini teşkil U ç an kale rekor kırdı giliz Amiral gemisine giderek in- 1 Iarr filo·u kwnandanı albay faalıyetten ıyı. netıceler alına 
rindcn kahin<'nin parıamentonun 3 "tlecek bu manevralara gece gUn Vaşington, 1 (A. A.) - "Uçan giliz amiralini ziyaret etmi~tir. ~lchmel Alı tarafından misafir ln· umuyorum. Dığer taraftan lst3~ 

' • .. d 1 h f 'ı;J t~rlnic\'Velde tekrar açılmasına kn düz 1000 dem fazla tayyare iştirak kale'' 15 buçuk ton yUkle yüksek. Türk donanması namına, yük • gilız bahrire zabitlerine ~loda deniz mmtakası m~ca e c eye 1 reı~ et 
tar verdiği anlaşılmaktadır. edecek ve bu manevrnlar esnasında lik rekorunu kırmıştır. Harbiye ne- sek micıafire "hoş geldiniz!., diyen I klubür.de bir öğle ziyafeti verilecek· bu hususta bır. rapor ~a~ırlamı. 

-o- tngiltcrcde hava hücumlanna kar- zareti, tayyarenin 2.500 metre yük Amiralimiz, İngiliz gemisinde çok •ir. Bu rapor bugün şehrımı~e ge! ~ 
Çetenin dağa 6ı vücuda getirilmiş olan hava ve selerek 2.000 metre ve 13 ton yUk. samimi ve parlak merasimle kar- Programa göre lngiliz gemileri olan Sıhhat \'e Muavenetı lçhf1'1 

kaldırdıg"' ı arap!ar kara mUdafaa tesisatı tecrUbe edi- le bir Sovyet tayyaresinde olan re §ılanmış. ziyaret on dakika sürml'ş beş ağu tos cumartesi günü öğleden y~ \Tek.aleti ~üstcşan Asıma t. 
ıccektir. koru kırdığını bildirmektedir. tür. Amiralimiz gemiye girerken ev\el ziyaret edilecektir. Ancak dım edılecektır.,, 

Cesetleri bır yol üzerin de 1 ------------------ ve çıkarken top atılmak suretifo gö ,terilen umumt alaka karşısında A k .. h tler 
bulundu ' ·-------• Tak.c;im: Mete Cadde..l -------. tazim ve selam resmi ifa c-'dilmiş- bu müddet kafi ge1mediğinden ge· S erı eye 

Kudüs, 1 (A. A.) - Bir çete ta-

1 
tir. mileri ziyaret müddeti arttırılma ı ( Baştarafı 1 irıcidt) 

rnf'mdan dağa kaldınlnn üç Ara- İ Z Z ET BahÇBSİnde Bunu müteakip İstanbul ku • hu usunda bu.gün oğleden sonra ye· olan Fransız a'!kerl heyeti .rttlf 
bm cesedi Kudüs - Ebron yolu Uzc- mandam General Halis Bıyıktay ni bir karar \'erİleceTri haber alın· general Doumenci kabul ctın1~ 
rinde bulunmu§tur. Kemani Necati Tok yay· ın İngiliz Amiralini ziyaret etmiş ve mı~tı~. Yarından itibaren ziyarete General Doumenc, bilahare :Mo!I~ 

Arabea Fnlestin gazetesi bu ka- aynı şekilde me!asim yapılmıştır. 1 haşlanma ı ihtimali vardır. vada görlişülecek meseleler uıe~ 
bil şiddet hareketlerini şiddetle tak. San'at hayatının 19 uncu yrldönümU bu akşam Kendisine karşı gösterilen dost- ı Cıımarte i günü saat on üçte de mühim bir teknik mUzakcrc~ 
bih ediyor ve hiçbir sebebi olmıyan mcmleketimi1Jn tanınmış musiki san'atklrları luk tezahürlerinden çok müte • ı Vorspite gemisinde Türk donanma istirıık "''iomi~tir 
buna benzer cinai teşebbUslerin A - tarafından kutlulanacakttr. bassis olan İngiliz amiraliYavuza ı kumandanı ~erefine bir ziyafet 
rab fıleminin yabancı memleketler. i giderek Türk donanması kuman- n·ri!:!ctktir. 
deki şöhretini tahrib etmekte oldu. Kıymetli okuyucu Bayan SAF YE danının ziyaret ini iade etmiş ve Ayni gün akşamı Tarabya<la Sii· 
ğunu bildiriyor. (Mutad saatlerden sonra) Panorama, BclvU, saat on biri çeyrek geçe mihman- m< ·:ıı':ı •a amiral Şükür Okan ta-

lnci ı;azinoları snz heyetleri !\llSffiU larlarile birlikte Tophane rıhtı . -afı -1 :· m:saıirler şerefine bir ve 
{lJ\t, SEMlnA ımm ıon::r, ÇAU KU~U ı,OTrtn·: ' e s . ATII.- .nından karaya çıkmıştır. la ziyafeti \'erilecek Ye miiteakibeı 
LA rc,·Usü ile KUçilk Çiftlik Parkının artistleri tarafından akrobatlk Burada askeri erkan tarafınıdan '1o[.ıziçin"!e bir cevelan yapılacak· 

numaralar •ır. 

İ ngiliz gemileri 6 ağusto:; paza
•,c;amı buradan ,\kd~nize hareket 

·:tecekler ve dQnar111amız tarafır 

lan uğurlanacaklardır. 

, cnı rutlyo nıevsimınin yalda~· 
m:ısı hasrbirle Bcyof:lundıı 

B A K E R 
ın:ıi::ıznl:ın miidüriyrtl, 

hüıün 1939 o;('nl'5İ 

ZENITH RADYOLARI 
Stoku üzcrınde tenııltıt ıcrıı"ırı9 

kıırnr '·ermiştir. Stn\..ıın tukrıt· 
nır.~indttn P\"Vl'I i"tirı..1C? rd•ı;, 
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Filmleri· tutuşari lrlf!UWrfıB@ir~fiit™lrtlllfdtWEI 
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sınema 
Meğer müsaadesiz çallşıyormuş 

sinemalar derhal kapatılacak Ruhsatnamesiz Macar - Rur1ıen hu-
1dudunda çarpış.rna 

Hudut muhafızları bütün gece 
ettiler teati kurşun 

Almanlar, Danzig işçi 
idam kararı 

lideri hakkında 
vermişler 

!CERDE: 
* Beledh;eye devredilecek olan 

Taksim kışiasın:ı 30700 lira kıymet 
konulmuştur. 

* DahiliY& -vekaleti 15 eyliilde ya• 
pıI:ıcak müsabaka imlihanındıt mtı• 
vaıf:ık olan beş kaymakamı Avnıpa• 
ya gönderecektir. 

Ortaköydeki ıil\etna ile yaralılardan biri 
Bilkret, l (A. A.) - Bugün neıı-ı l'ar ajansı, Macar. Rumen hu· T~lgratta, Danzig vatandnş. 

ı:edilen resınl bir tebliğ, Romlİ.tıyl\ dudunda yeni hlr hldise çıktı - \arıcın Derlin mal.kemesi tara. * Şehrimizde bulunan Çin he:retl 
ılun v:ıli ve belediye reisi Li.ıtfi Kır
dan 7.iyaret etmiştir. Yirmi ld§mın muhtelif surette 

}'aralanmasına şebep olan Orta 
köydeki yazlık sinema yangını 
hakkında tahkikata devam edil -
nıektedir. 

Bir ihmal 
• 8 Yatında!-<:i bir çocu6u 

O'üme sürükledı 

Evvelkı gun Edırnekapıda bn 
hadıse olmuş ve bir ailemn ıh.maı 
7·8 ya:;-lannda bır çocuğun olumu 
ne sebebiyet vrem~tir. 
Edirnekapıda Ne:>ıi)ah şultan ma 

•la.le~inde <:,:ınarh bo~tan sokağında 
oturan Efe Mehmedin oğlu l''aru}. 
tV\ clkı gün ak~ama doğru babası 
nm beygınni almış ve. sulamak iıze 
re cıvardaki çe~meye götlirmüştür. 

\,e~menin başında birçok küçük ço· 
ı.:..ıı.lar orun o~ namaktadırlar. 
Bunların içinde 7-8 yaşlarında o

lan Hüseyin oğlu Muammer isının
de biri su içen beygire yaklaşmı<:; 
ve e!inde!~i sopayı beygire vurmuş· 

t.\u:., eu darbe ile birdenbire hıt:s· 
lananna)' an da çocuğa dolrtı "btt 

çıfte atmış \e bu şiddetli çifteyı 
karnına yiyen çocuk baygın 
na de yere yu \ .:ıı 1.ııum~tıı:. 

Etraftan ) eti'.;Cnler çocuğu derha 
evine götürmüşler, evdekı aile::>İ de 
çocuğun \'Ücudunda harici bir yara . 
gorcm~d·klerinden i~ ehemmiyet 
vermiyerck doktora müracaat etme~ 
ğe lüzum görmemişlerdir. Halb~ı 
çocuk tekmenin şiddetile dahilen 
çok hırpalanmış ve bazı azaları ye
rinden kopmuştur. 

Bundan bihaber olan cahil insaıı· 
lar düne kadar beklemişler faka! 
çocuğun kendine gelemediğini g'.> 
rünce nihayet hadiseden 24 saa'. 
sonra Ali isminde bir hususi doktor 
c~lbetmişlerdir. Çocuğu muayene e
den bu doktor tehlikeli vaziyeti 
gürmüş ve derhal karakola giderek 
hadiseyi haber vermiştir. Bu suret· 
le bir müddet sonra ha5ta Şişlideki 
çocuk hac;tanesine kaldırılmış, yapı· 
lan muayenesinde hayatından ümit 
olmadığı anla~lmışt.ır. Doktorlar 
çocuğun babasından imza alaral~ 
ameliyat yapn1~lar fakat yavruyu 
kurtarmağa muvaffak olamamışlac .. 
dır. 

Muammer bir iki saat içinde t.ns· 
tanede ölmü~tür. Yapılan muayem. 
lerck hemen Mdise akabinde müoa· 
hale edilebilmiş olsaydı çocuğcr 
kurtarılabileceği anlaşılmıştır. 

Iüddeiumumilik bu hurusta tah· 
kikata başlamıştır. 

Vefa klUbünün kongresi 

\' efa İdman yurdundan: 

9·7-939 tarihinde toplanarak geri 
btrakılan kongremiz 5-S.930 cu • 
nıarteai günU sut 16 da Şehıade
başındakl yurd merkezlnde topla -
nacağtndan bUtün üyelerin te§.t'üle. 
ri rica olunur 

Ru.zıame: 
1 - Murakabe ~ tda ... "heyetle. 

l'I ..,..,..?!ft1!1 e.1mlml119. 

2 - Murakabe ve idare he,·etlc-. . . 

Sinemallln belediyeden müsaa • ile Macaristan a.ra!mda vahim bir 8;1 ve bir Macar hudut muhafızı (mr\an mahkum edilmesinin 
de. alınmadan açılmıJ olduğu anla- hudud hadisesi vukua geldiğin.i bil~ nm ·yaralandığını bildirmekte- 'ierbest ~ehlr statüsline a~ıktnn 
şılmıştır. Bu münasebetle belediye dinnektcdir, dir. açığa. muhalif olduğunu kaydc.y 
bi.ıtiın mmtakalara kati emirler Karpatlar altı Rusyası ile hudut Macar ajansına göre, Rumcr: lernektedlr. 
göndeı:miş ve ruhsatiyesiz açılmış leşkil eden :1'isŞa. neh.rin~ Romen askerleri sabah saat 7 yo kn· Danzig h.udut kontrolu 
olan bu nevi sinemaların derhal kıyısında ltaın Tecevıhıucde R6- d" r Ma"ar köprU muhafaza v ... ., - arşoYa. 1 (A.A.) - Gazeta 
kapatılmasını bildirmiştir. men ve Macar hudud D)Ubafızlan karakolunun bulunduğu Pccso Polskaya Berlinden bildirlldt . 

arasında dlln bütün gece kuraun te. mevkii istikametine sillh ye 
------------- ati edilmiştir. ğine gBre, Alman matbuatı, Dan 

Hadiııenin çık.nıa.sma sebeb. Ma .. ınakiı\Clitüfek ateşi açmışlardır. ıig buJııt kontrolunu temin 'JTALYAN LAR Macar ajansı diğer taraftan eden gUmrUk memurları ade-
~r makamlara tarafından· te§vik. Romenler\n bu meYkie doğru 
goren Macar sa?cılam.ın Karpatla.. dinin azaltılmasını ısrarla tek-

GümrUkleri mizdeki malta- raltı Rusyuuun 1ı(acarlştan tara - bir batarya da yerleştirmiş ol- rarlamaktadır. 
duklarını HA.ve eylemektedir. Al t l 1 i d"kl 

rlRI geri· çekiyorlar fından i§p.lini müteakip Romen :ıoa man gaze e er , ş m ı 
kamlan tarafında.n konulan yasağa vaziyetin mevcut anlaşmalarla 

ita1yan1ar son günlerde güm • rağmen Tissa üz<ırinde dün gece Almanya, Dauig statüsü- taarruz "te~kll ettiğini iddia e-
rüklerimize kadar gönıdcrdikleı-i nakliyat yapmak teşebbUslerini nü bozuyor diyorlar. Halbuki Leh mahfil· 
malları geri alır.ağa başlamışlar - tekrarla.n:ıalarıdlr. Varşova, 1 (A.A.) - Danzi~ lcrl bu iddiayı reddederek 9 
dır. Bu mallardan bey<mname ve - Romen hudut muhafızları şaJ de~ bildirilcliğlne göre, Danzig teşrinisani 1-9:!0 de Puiate im
rilmiyerek idhal edilmemiş olan - cılara ihtarda bulunmuşlar fa- ı,>.oliai btrka~ gUn evvel tev . zalanmış olan Polonya • Dan -
laı:ın geri iadesi için italyadan kat sııkılar buna rağmen Ma.. l<lf edilen 300 9uçludan bir zig anfaşması lle serbest şehir 
şehrimizdeki mümessilliklere veya car hudut mubafızlannın kur. kunnın1 dUn Berlhıe nakletmi~ gUmrUk tontrolunun Polonya· 
acentelere emirler gelmiştir. So!l şun ate,inln himayesinde sal. tlr. ya. vcrUmiş olduğunu blldiriyor 
bir iki gün içinde ıoo balye İtal • !arını sUrmekte devam cyleınt~ auıılardan tlçU ve ezcümle la 
yan malı ltalyaya gönderilmiştir. ıerdlr. Oanzlg lKl Uderl Otto-Yiller !da Varşova, 1 (A.A.) - Danzi • 

ltalyatarafından çekilen bu eş- Tebliğ, hAdisi'!de ölli ve yara- nı:ı mahk!ım olmuştur. &in Aı:oadda. firması gUmrUk 
yarım hemen hepsi manifaturadır. lı olup olmadığını ta•rih etme- ın:iiettı,lel'lne lşten el cektiril. 

Bunlann İtalyan ordusus ihti - mektedlr. Bu hAdlse UzerJne F m~l taklu:oda Polonya umum! 
yacına tahsis edilmek üzere geri 'l'issa Uzertllde sey:rtise~rln tatı ransız Başvekili lı:or:Jse.rliğiııe Danz;fg senatosu 
alındığı söylenmektedir. zlml i~ln :rapılml\kta olan Ro- t' ~tından dün Yerilen pro-

~;....;,_,o men .,. tac r g,örü!im ıcri ta.W Gene MI Hutzingeri tcst"yu muteakiı> senato tara. 
'Oenit~ yuvarlanan genç cdllmifti.r. kabul etti lınd2'1l Daazig glimrltk idaresi-
bog"' uld umu? kalpten Paris. 1 (.ı\.A.) - Havu a· ne verilen gUmrUkçUlerln ta-

Macarl.ara ~- nınma.ın blldlrilmektedlr. 

m·, a··ıdu"' •-"' .. jansı bildiriyor; Başvelr.11 B. Daladier. bugün Sen.ato tarafından tanınma.-
Vazi,-•t Mo.r.gla le.ahi (A.A.) - Ma... TUrklyeden dönen Jı,ransız as· yan dığerlerl (hııdutçu) demek 

edilecek kerl h~yEltlne riyaset . etmiş 0 _ olan Grenze ismini taşıyacak-
Evvelki gün Tarabyada bir gen lan orgeneral Hudzigeri kabul lardır • 

cin ölümü ve diğer: birinin de ağır Giresunda etmiştir. Danztgdeki Leh makamları 
O 

bu kararı nlıamsız addetmekte 
ca yaralanmasile neticelenen bir Fındık mabauliinün topl•- rc;eneral Hudziger, Tllrk hU -- k~ vo !.eh hUktimeti tarafından 
motosiklet kazası olduğunu dünkü ma11oa baflandı ıuetl v1:'l yUkselt askert ma- kabul edilemiyeccğinl bildir-
nüshamızda yazmıştık. Kazada ö. Giresun, 1 (A .A.) - Bugüıı vi- kaınlar~ lle yaptığı ıgörUş~eler mektedirler. 

Zira meıp.urlarına. verilecek 
isim, sall\biyet ve vazifeyi ta
yin etme hakkı yalnız Leh hü -
ktlmetine aittir. 

* Bütün kaymakamlar diln bele
diyede belediye reis muavini Rıfatm 
rcislığinde toplanarak muhtelif ışlor; 
iizcrinde görüşmüşlerdir. 

* Maarır vekili Hasan Ali Yücel 
l arın şehrimize gelecektir. 

* Tüccarlarla gümrükler idared 
arasında ihtilaflar çıkmasına sebe~ 
olan gümrük tarifeleı:i üzerinde tet• 
kikler yapılmaktadır. 

* Adliye tefli~ heyeti reisi Sezai 
Ankaradaıı lstanbula ıelmi~tir. 

* Adapazarı sulh bll:imi LOtfi1e 
Tamberk İstanbul sulh hlkiınlii!ine 
tayin edilmiştir. 

* Belediye muhasebe memurlan 
kursu dün açılmıştır. Kursa Si me
mur i~lirak etmiştir. 
DIŞARDA: 

*Oueipo de Llano dün akşam Bar 
sostan Madrite gelmiş ve Andaluıya-ı 
ya doğru yoluna devam etmiştir. Şabf 
si işleri için Sevillaya aidcccği b~ 
dirilmektedir. 
* Avam kamarasında harict slyl\

set hakkında yapılan müı:akere, Li 
berallerin hükünıet aleyhindek.i tak 
rirleriniQ 130 reye karP. 266 rey il• 
reddedilmesi suretile kapanmıştır. 
* Bazı pyialaı:ın tersine olarak 

otomobil yarışında yaralanan İsviçre 
li IIug ölmemiş~ir, sıhhi vaziyetinde 
hafif selah vardır. 

* Federal Reıcrv bankın bir teb 
liğine söre, Amerika~ a l ahrıl:ın YI 
hancı hesaplardaki altın ihtiyatı te 
muz ayı zarfında 170 milyon dola 
artmıştır. 

* Orta lsveçte Kösping cinnnd 
zengin bir ıaz menbaı bulunmuşturj 
Bu mıntakada petrol yataklan bulıi4 
nup bulanmadıtının anlaşılması içi 
sondaj yapılacaktır. 

Yerli mallar sergisi 
Dün en blabalık ginleri 

birini yaıadı 
Yerli Mallar Sergişi dün e~ 

!abalık gUnlerinden birini yqa;ao.ıg 
şehrimizde bulunan ecnebt aevwuw.ııııı 

!ar ve Yugoslav talebeleri de 
giyi gezmişlerdir, 

len Hobilin istiklal caddesinde !il.yetin her tarafmda yeni tmdık deki çok iyi netlcelel'l teyit 
Suriye apartmanında oturduğu mahsulUniln toplaıun&$Dı& ~ıuı • eylem.iş ve başvekil n. Daladier 

ve yaralanan Sabahattinin ide Gala ınıştır. Rekolteniu 43 bin to®an orgenefall bu nıesut neti<ıe • 
tasaray lisesi ikinci sınıf talebe . fazla. olacağı hakkmdaki talıı:otnıll lcrden dolayı tebrik etml~tir. 
!erinden olduğu anlaşılmıştır. tamamen; talıukuk edeceği umul. Orgeneral Hudziger çarşamba 

Belediye fen memuru Beşir ile maktadır. ;Unu Londraya gidecektir. Yugoslavya Hariciye Dün akşama. kadar sergiyi g 

Naziri 
lerin mikdarr 100 blni l;ıuln\~ 

beraber bir fen heyeti dün hidise ---o--
yerinde keşif yapmıştır. Hobili.-ı J B k·ı· Amiral Hortiye sabık 
cesedini muayene eden adliye dok a pon aşve 1 1 sefirimizin telgrafı 
toru Enver .~~a.n ölü~ün kati' lmplr8fOr8 VIZİJ8f hak· 
surette tesbıtı ıçın cesedm morga • • Budapeşte, l (A.A.}. - Ma-

lı.aldırılmasına lüzum görmüştür. kanda ızakat verdı car ajansı bildiriyor: 
Yaralı Sabahattin ifadesinde Tokyo, ı (A. A.) _ Domci: Türkiye Orta Elçisi Behiç 

şunları söylemiştir: Bu sabahki kabine toplantısmda, Erkin, Macaristandan ayrılma. 
"- Beraberce bir motosiklet B. Arita Amerika.nm 1911 tarihli sı münasebetiyle naip Horty'ye 

kiraladık. Tarabyaya kadar ben ticaret ve seyrüsefain muahedesini bir telgraf çekerek Macaristan. 
kullandım. Esasen ehliyetnamem uenonse etmesinde amil olan ahval da kaldığı uzun müddet zarfın. 
de vardı. Orada Habil benden rica hakkında izahat vermiş ve Ameri. da kendiai hakkında gösterilen 
etti. Direksiyona geçti. Bi:raz son- kanın dahilt vaziyetinden bahset- harrrhahhktan dolayı te!ekkür 
ra da kendimizi denizde buld.uk. miştir. etmiş ve Macari.stana mesut b\r 
Habilde esasen kalp hastalığı bu - Kabine toplantıamdan önce, da. istikbal temenni eylemi§tir. 
lwıduğu için ölmüştür. Midesin- biliye n.aıırı B. Kido, İngiliz aleyh- ---0--

de su bulunmaması da bunu gös. tarı tahrik&t uZerine Japonyada. a- 50 Çek Lehiatana iltica 
terir. Çünkil o da ben de yüzme sayiş ve barıım muh&fa2J1LSU11 temin , etti 
biliriz. Eğer kalp olmasaydı 0 da için alınacak tedbirler hakkında 
benim gibi yüz,.rek kurtulurdu. başvckille göriip:nUgtür. 

Adliye doktoru da hakikaten Başvekil Hlranw:na öğie<len son. 
denizden sııkarılan cesedin mide _ ra imparatorun nezdine S'iderek 
sin:lc su bulamamıstır. Bu vazi • kendisine dahili ve haricl va~lyet.in 
yettc Habilin daha ·denize düsme· inkigafı hakkında malümat vermi§

den öldüğü anlaşrhr.ı§ olmakt;<lır. tir. 

Kati vaziyet morgda belli ola -
caktır. lngiliz aleylıtan komite 

-o-- çalıııyor 
Kral Karol Şanghay, ı (A. A.) - Pekinden 

R .ı t k" . k k bildirildiğine gö~e. !ngilil firmala. 
o .JOS a • 1 giln alaca rında çal11&n <;ınli.lere, lnriliz a-

. Rıı,dos, ~ (A. A.) - Hususi yatı leyhtarı komiteden gelen bir tamixn 
ıle Akdenızde bir istirahat gezisi de işlerini terketmeleri bildiri,lnıck. 
yapma~ta ol:ın Romanya kralı Ka. tedir. Bunlardan bazıları polis mü
rol, velıaht prens Mihail ile bil'lik- 1 <lürlüğüııe çağrılarak ayni ihtara 
ı.. tamamile huımei mahiyette iki j maruz olmuşlar, diğerlerine de po_ 
g~n kalmak üzere buraya gelmiş- lis memurları tarafından ikametgah 

ür. lannda tebligat yapılmıştır. 

Var,ova, 1 (A.A.) - Po. 
lonya gazetelerinin yazdığına 
göre, dün 50 Çek Bohemyadan 
Polonyaya iltica etmiş ve Bo. 
hC;nyada hayat şartları taham. 
mülü imkansız bir ıekil aldığı 
için iade edilmemelerini Polon. 
ya makamlarından rica eyle. 
mişlerdir. 

Bir Sovyet tayyarecisi 
öldü 

Moskova, 1 (A.A.) - Hava 
komiserliği 27 temmuzda muh· 

temelen bir tecrübe esnasında 
uçmuş olan Pilot Aleksi'nin ö. 
lümünü resmen bildirmektedir. 
Aleksi 1937 de 1000 kilo safi 
yükle dünya yükselme rekoru. 
nu tesis eylemişti. 

Sergi komitesi ve alü.adarlar bl1 

Sefirimiz şerefine bir hassa alqamlan °ıau tula *. 1i1a1ı111 
• . mm önUne geçmek üzere aıercl 

zıyafet vardı bilinde vo haricinde.~ 
Belgrat, 1 (A.A.) - Hariciye !ardır: Yamı sabah An~ 

nazırı B. Markoviç ile refika- rimize gelecek olan ır..aarif v 
sı, Moskova büyUk elçillğlne Hasan Ali Yllcel de Oğledea. 
tayin edilmiş ol"n Türkiye el· sergiyi ziya.ret edecekth: 
çisi B. Ali Haydar Aktay ile re- o 
fi kası şerefine bugUn bir öğle s .. f • k f • 
ziyareti vermiş ve bu ılyafet- u şı r e 1 
te bir çok nazırlar, hariciye Yakında kurulınut Ye ı 
yüksek memurları ve Türkiye süt derdi hallediJaıif ola 
elçiliği erkAnı ha.zır bulunmuş. Bele®>e ~t mltqUr11 
tur. ve sUtçtllilk doçenti Ekrem 

D. Aktaytn Belgradı terkct - 4Un aQa.m .Anka.raya gitmif 
meet münasebetiyle bUtUn Yu· Orada ziraat v .. l\etjyle ••11111 
ı::;oslal' gazeteleri Türk diplo- yapacaldu ve tstan't>uluıı süt 
matına uzun makaleler tabsis dini kat'i bir hal ıe:tlQıe ballft 
etmekte ve Yugoslavya ile TUr caklardrr. 
kiye arasındaki dostluk müna- Kurulacak büyük ant ~ 
sobetlerlnin takviyesi bahsinde belediye 200 bin ve ailt mU.talı .. li 
yaptığı faaliyetin ehemmiyeti leri de 100 bin lira ile ~ 
ni tebarüz ettirmektedir. ceklerdir. Ziraat veWeü de 

Gazeteler, B. Aktaym Yugos te i§tirall edecektir. 
lavya ve Yugoslav milleti hak- Silt fabrikasm1 kurmak ~in 
kındaki sevgisini ve btltiln Yu- diden iki İngiliz, bir ltalyu 
goslav muhitlerinde uyandır - bir de Alman fimıaıı allkaa1LPU1lll'I 

dıg"ı sempatiyi de kaydetmekte milracaat e~tir. 
, .... lı"lyUk kral Aleksandrın A- ---.o---
tatUrktl ziyareti relsicu""'lhUr Şahttn J8ftİ vazifesi 
ismet lnö:µUntin Yugoslavya
.n ziyareti. ve saire gibi bUtUn 
ehemmiyetli hft.clişelerln hC'p 
Bay .8ktayın elcillği zamanın

da vukua geldiği hatırlatılmak
tadır. 

Berlin, 1 (A. A.) - D&en' 
şayialara göre Doktor Sllclıt 

kmda ihraeatm telü w 
matuf milhiı\l bir işle tanü 
cektir. Bu haber hen~ ~ 
eniit etmmıjştir. 
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IQ) l\:JI <dl ©l lk lb) © v <§}~o ifil o Ü~<§} ı 
~ <d1 ~ litl c§ı <d1 c§l lfifi) ~ lUI ~t lUI lr 
Cebinde bir kırmızı boyalı kurşun kalemiyle Amerikaya 

giderek nasıl milyonlar kazanmıştı ? • 
Amelclerlnln elleri tertemiz, çalışanlarının hı>p i beyaılar giyin. 

ml kocaman bir fabrika .•• 
12,000 memur, 45,000 depo, tonlarca pudra, koca krem dağları, 

,·nı;onlar dolu u koku ... Amerika bu fabrfüa ile yeni bir rekor kırmı~ 
oluyor. Dünyada en rok tm alet e yn ı yapan fnbrll,a rekoru. 

Bo fabrikayı lmran n<lam yarı tüccar, yarı artist bir Ru tur. Yr. 
eli ynljındııykcn Rusynda Lo~ "rhrinin soknklnrmıln c;ekcrlcmc 'e ııor
tnkal atıyordu. T:ıliin kcnılisine saklıulıA;'1 1 tikbahlen hiç 5üphelcn
mcden. 

Rusyndan Amerikaya glılerk<>n cebinde yalnız kırmızı boyalı bir 
kursun kalemı ,·arılı. 

Rus~ adan Amcrikaya giden bu tulam, Amerlk:ıda dudak bo~·a..,ı. 

nı fond etti. Yavaş yM a.5 dünyanın en bü~ ük turnlet eşyası fabrika. 

Ilu unın kntu bllha!!sa insan ılcri ... ini muayene iı:tn yaııılmrs bir 
mikro koptan ba kn bir ı.r.y deı;fldir. Hal<tıj;ı . ahayı be~ dcfa.biiyültür 
'c l üzün bütün bozuk ycrlC'ri ;örülür. l~c inulc mikro kopun karşı
sııııhı. gürdüğüniiz kadın >-iııema. yıldm :\fona Baridir. ı\merikanm bu. 
tün lncmn yıldızları birer birer mutlaka bu mikro koımn karşısında 
oturmu:;lardır. ralJrikanın 'e lkalar doc;yasıncln h<>r ~·ılılızın derisinin 
mll<rOtikopla mua.> cocı.lıulen çıl.:an ııcticeJ e dair bir fi~ \'ardır. 

Re.,fmclc gönlilğUnUz !:U\-nllar un ılolu ılcğilclir. Cu falırlk:ının 
ra i tokudur. ı~abrika .ı;ıiıı<lc 50.000 ı.utı.ı ~ nni 10 bin 
rı.r. 

sını kurdu. Tam bir .\mcrikalı gtbi ya~:mıağa l<oyul<lu. Maks 
i mindc olan hu adam ~ctrn "rnc iiltlüi;ü 'akit oğluna milyonları as:ı.n 
~en et hıraldı. Oğlu bu;;dn güt.ellik mü..,fnl11.eratı trfü,tünün tocfidir. 

tn-.an kullandığı eo;yaya bakar ıınrz bu esyanm şeklimlen yapıldı
~· fabrikanın mahirctinc intikal etmcğe ~alı:;ır. 

bir anahtarın ufak bir fabrll,n<ln yaıııldığını ..,anııız. Blt.c ~öre çak. 
ınak daha ~eni~ 'c tdcrriiath bir nıli~ escıle yaıııtmı:::tır. Otomobll:.e 
çok mua7.ı.am bir fabrika ister. I'nl.:at bir duılak boyası kalemini, bir 
krem çanağını, bir rimel kutu-.unıı ~ördii~iiniiz 'akit bunların binler. 
cc nmt>lcnin çalı hğı muauam fahriltaları1a ~·apıldığına bir tlirlü ihti
mal \'ereme~ iı. llntta burada rl'..,imlrrini ~iirılükten -.onnı hile bu mii. 
eı. ~Cl i haJ alinizde o iane::. ihtis:uııı ile canlandırmak t;üı; olacaktır. 

Bıı Jrnnnakansıı, maldncl<>r ıfö ... ~ibkrln ,.e pmlralnrm l<<'sarcUni 
'YeJ·a inccliğiJli Öl!:mek i~in kullaaıla . ı ha..,sa.<; aletleri imal ederler. 

J;u fahriJ.:a<la t"' :ılC't r~,·:ı-.r en '-on -;j..,fcın m:ıMnr!('r11' Japılır. 

~ilerin 'azifc i J alııız makinelerin ı:alı~ınasma nezarettir. • 

2 ACUSTOS - 1939 

Vücudum azan 
iki temeli 

ikisi de madeni, biri sod. 
yom vücudumuzdaki sulu kı

sımların temeli, öteki potasyom 
bütün nesiclerin ~emelidir. Mik 
tarca, ikisi de pek büyük değil, 
fakat onlar vücudumuzda bu
lunmayınca hayat kabil olmaz. 
haika madenlerden 
gibi, bunlar hayatın mayaları 

gibi değil, vücudumuzun terki
binin mühim birer unsurudur. 

Vücudun sulu kısımları 
için temel olan sodyom made_ 

ninden insan vücudunda 200 gram vardır. Bunun, şimdilik 

bildiğimize göre, en mühim vazifesi vücuttaki sulu kısım

ların kim yaca ekşilik ve alkalenlik müvazenesini temin et· 
mektir. Vücutta bu madenden kafi miktarda bulunmayınca 

kan ve onunla birlikte sulu kısımların hepsi ekşi olur. Ondan 
dolayı hayat devam edemez. Bu madenin bir işi ide Klor ile 
birleşerek gene kana ve bütün vücudumuza lüzumlu olan tu_ 
zu teşkil emektir. 

Her gün bize lüzumlu olan 15 - 20 gram kadar tuzdan 
başka, ayrıca 7, 8 gram kadar sodyom lazımdır. Bunun hep· 
sini gıdalar arasınl:la bulmak kabil olma<lığından en büyük 
kısmını yemeklerimize tuz katarak temin ederiz. Bununla be_ 
raber, tuz bize sadece sodyom veremediğinden gıdalarımızda 
da on.dan ayrıca almağa mecburuz. 

Etlerde, balıklarda, taze sebzelerin en çoğunda kanımı. 
za lüzumlu olan bu madenden pek az nisbette bulunur. Pila· 
vın pirincinde de pek ehemmiyetsiz miktarda .. Onun için ye. 
meklerimizde daima ekmek yeriz. Ekmeğin yüz gramı bize 
394 miligram sodyom verir. Krufasulyede daha çok: yüzde 
400 miligram .. 

Nesiçlerimizin temeli olan potasyom matleninden vücu· 
dumuzdaki miktar vakit vakit değişir, fakat gene iki 
gramın etrafında dolanır. Her gün ağırlığımızın her kilosu 
başına 6 santigram, demek ki 7 5 kilogram ağırlığında bir in· 
san için günde 4 gram potasyoma ihtiyaç vardır. 

Bunun da vücudumuzdaki en mühim işi nesiçlerde ekşi
lik ve alkalcnlik müvazenesini temin etmektir. Ondan baş
kaca da, çocukların büyümesi için lüzumludur. Vücudun 
lda kafi miktarda potasyom bulunmıyan çocuk büyüyemez. 

Bereket versin ki bu maden nebatattan gelen yiyecekle 
rimizin hepsinde bol bol buluruz. Ondan dolayı vücudda ek
şilik müvazenesini t.emin için çokça sebze ve yemiş yemeğl 

tavsiye ederler. 
Bu mevsimde cmi ter.dert ctt Yok potasyom veren cCtal•. 

dir: Yiiz raırunda l l 00 miligram. Fakat yeşil zeytin, her 
mevsimde yüzde 1526 miligram verir. Buğdaydakinin çoğu 

kepekte kaldığından ekmekte, ancak yüzde 200 miligram bu· 
lunur. Plavın pirinci bu bakımdan da _nafil,. 1.""1.t.-..... _.~ 

ecbzcıcr ı: ı>'ölcaôır. Patateste bol.. Yüzde 450 miligram .... 
Etlerde ve balıklarda sebzelerdekinden az. 

Demek ki etler bize tuz v onunla birlikte sodyom, sebze· 
lcrde potasyom getirerek vücudumuzun iki temelini sağlam. 
tarlar. Bu iki temelin arasında muvazene bulunması da pek 
mühimdir. Biri sağlam, öteki çurük olunca vücı.:ıd bir tarafa 
aksar. Ondan dolayı çok sebze, az veya hiç et yemiyenlcr çok 
tuz yemeğe mecbur olurlar. Sebzeler, ncsiçlcri, tuz da sulu 

kısımları sağlam yaparlar. 
Yakın zamanlarda meydana çıkan bir rivayete göre, 

potasycm fazla olunca büyük bir mahzuru olur. Bu maı:ien ço 
cukları büyütür. Fakat çocuk olmayanlarda fazla olunca ne· 
sicleri lüzumundan fazla büyiitcrek kanser yapar. Ondan tlo. 
layı kanserin çoğalmasını, çok potaslı olan, sun'i gübrelere 

atfederler. 
Fakat bu da kanser üzerine binbir rivayetten biri .. Zaten 

bizim memleketteki gibi tabii gübrelerle, yahut hiç gübresfa 
kendi kendine yetişen sebzeler.den kanser hasıl oldugun•.ı 

kimse iddia etmemiştir. 
~ • ' :. • : " •, .1 . ........ • l j •••. 4 

llıı kulular içindeki fU\nlct <'")'ası ~\i:r. ~irıni nıc•mlrlcct<' llır~ı; n. 
lunur. Jlrr nıcınlr.kf'le ihraç olnıınn t>ı;~ n o nwııılel.ı•t için ·' .ıpılmı-:· 
tır. ~m~·c ~iiıulcrilen pudra ile Arj;ıntinc giiıııkıilcu pudranın terki
bi bir tlc~ildir. 

Kocamnn b1r nn pctct..fne benzi) en hu nııınıara fR'hrlhRıln hlr gtln· 
de ynpd• padra lnmllannm pek n1. bir lrnmıının ~un ynnıı gelnu.•,.ilc 
.... elıuı.;t.1. KwhlJar aınltalij mal.ine ine Yerilmcdcn C\ \el iı:lcri
.ıln dolu olup olm::ı.dığı mna) ene cdllmel<tcdlr 

l\faf;aınnm altın ılcrtcrl bir buçııl< metre t111ınl11~ımtl:ı, hir metre 
eninde hir pan;ünwııclir. lln par:;üm •:ı ı;,.ooo clolarn sl;ortalı.lır. l<C'. 
simd<> Barbara Stam il•, parııiimenılrki ) ıldız iınzalnrınn b.miııi u;ı, c <'· 

derken goriılu) or. 1 Otuz hcş 'l<'ne ('\ \'l'l ;\fofo, Faldor bu maJ,inelcrlc ç~lı'lıyordu. nıı-
giin bu iptidai makineler fabrikanın mıızesindc aklaıııl or • 
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Rumen yelkencileri 
le son yarış dün yapıldı 

Benim görüşüme göre Beden terbiyesi yüksek istişare heyeti 

1 Numaralı spor 
düşmanları 

Bütçeqi hazırlıyor 
Tahsisat nasıl taksim edilmektedir 

~rborta Rumenler, Olimpiya Vole de biz kazandık] 
~ •li:ncn denizcilerile Moda De . ! olduğundan, yarışı tcrketmeğ~ Heplmlz.i hayrette bırakan, hepimizi yann:ı karsı ümlt,..lzliğe \C 

lr .l<lup yelkencileri arasındaki ı mecbur kalmıştıı. ı porumuzuıı nti i için ncrn1ldl.} c sc\ ke<len rh ıı~ eller ortalarda dola .• 

1

1 ların sonuncusu ıdün yapıl . İkinci gün yapılan Star Bot mağıı bat-ln.dı. 
~·r. yarışında neticeye itiraz eden Ru., E\·et sizlere hltab e<liyorum. Ey ortalarda idareci ~e~incrcl{ 
n •n yapılan Olimpiya Yolc ncnlcrin protestosu dün tetkik r.· klüb lrn.pılarmda dola an futbolcu dilencileri, her kıırann Jlüf nokta. 

k; .akas'.. sert bir ha.va içinde ~~lı:11iş. ve hakem. ~ey~ti Ru~e~i ı-.mdan istifade ederek mc•ıısnb olduğunuz te ek küle o~ uncu kandırma
.b mucadele hal ndc geç • oırıncı, Feyyazı ıkıncı olarak ılan ğn. ~ah!;ian süzıle i<lnrecllcr ... 

t t r Neticede Şeref birinci, Ru· etmiştir. Oltalarm11.a bir yem olarnl< taldığımz memuriyet valdlcrlyle, 
trı ,:nci, Nejad uçüncü olmuş · Uç gün devam eden yarışlar ne- sporeularrn önlerine ıhilctiiı::,-\ınUz cumhuri~ et liralariylo trmiz bir 
' ticesinde Star Botta Romenler, gençliğe nhl!'ıl•sızlık serumu zcrl,cdcrk<'n mcnsub olduğunuz klübt• 

·n son müsabak sı olan Stor Olimpiya Yole yarışında Türkler hizmet l'tmektcn rnlife\ellld bir zC\I\ ıluyuyorsunuz öyle mi? 
t ~"rı!t daha büyuk bir heye • birinci olmuşlardır. Sizlere hltab edi.} onım ! J~y 1 numaralı por dii mantarı 1 Eğer 

tçinde cereyan etmiştir. Neti- Rcmanya gemisinde dün bu mü • por kliiblcri arrnf dükkinı olacak n, 'c sizler de bu 1 in tellalları o
~ P-umen birinci, Feyyaz ikin· asebetlc bir ziyafet verilmiştir. lacaksanız, eğer porcu sıfatını taşıyanlar p:ıra mukabtllndc hünerle. 

it 'Urncn i.ıçüncü olmuştur. Bu Bugün de Romanya konsoloslu • rini gösteren <'.anbaz 'aiil etine dü eccklen.e, biz ne bir klüb l tll oruz, 

~ liarunun teknesinde an::a ğunda bir ziyafet verilecektir. ne de bir sporcu!.. 
Bin bir malırumll et lı:tnde kurulan ''C bugUn hepsi bir nırlık olan 

spor teşekküllerinin ha mdakllcr slzll'rc hltab ediyorum! Rekabet 1. 
cin, mü abaka tere, \'uku için sarfcdllen mesai gayrinhlfıki seklldo ya
ınlınaktadır. nugUn iz.in ynphklnnnızı, yann baskal:ın tla lıo lapa
cağt gibi ahliiklnn bozulan, kendilerini sizlere para. mukablllnde satan 

hakemin duası 
özde spor<'ular da yarın ba,c;ınır.a bir belô. olacaklardır. 

Eğer bu hareke1lcr klüh renkleri lcin yapılıyorsa, ahlaktan bo. 
1.ulmus bu özde sporcuların, ırtlarma gc!)ireceğlniz formanın rengi 

kirlenec.oktlr. 'tanrım! milyonlarca mesut ya 
~ insan ara mdan hem fut.bn: 
eıtıi olmak bedbahtlığına u;rat 
S nı:h onünde dize gelmiş yal 
orum, dualarımı kabul et! 

henüz mektepte hocaları 
h ıe muharebenın ilk yıkıcı ne 

ni anlattığı bir sırada, ak 
t.rı gunduzku nac;ihatleri unu 

' Ufacık bir topun pe!;inden ko 
· Anamızın, babamızın başımı 

I} e yiye edindığımiz on ku· · 

'atı ~il i:Uct~ d gc L.lt' .,..tan C>lch· 

• topu, iki taştan yapılmış bir 
<lrac:ından geçirmek için tür

hiıelere murac at ederdik~ 
~r, ak:.amlan, tekmeden işmi;ı 
ımızı, düşürüldüğümüz za· 

1\ Yırttığunız dizimizi güç halle 
eı·rdık. Yorganlarımız yara!ı 

1 Ufak azalarımızı örtuncc, bazı 

11e,ıh!r.u yapını.tın. Ve bütün bu 
ınC;:'1alelerden beni de geçirdin. 
. ert hareketlerim için beni de ceza· 

tamhı dm. llk cwcl. pabuçlarımı 
yırth~ım j in babama beni dövdür· 
l<.h Sonr.ıları mektep sıratannda 

top iç;n der i ihmal ettiğimden beni 
c:ımlta kalmakla cezalandırdın. 

'.Futbolcüler, izlere hltab edil orum 1 Ab'll tos ayında slzlere yapılan 
memuriyet ,·aidlcrl yalandır, bugün hükumetin kolduğu bir barem 
l<anunu ,·ardır ki her \atand~ı kendi ilmi \C bilgisi ni petJnde mUstc. 
fid etmektedir. Bu itibarla hlı;;.blr miic ese futbol oyorlanlara faz.la 
maas vererek kanun me\ zuatı haricine çıkamaz. 

l\lüc se atın basmıla bulunuı> futboJcü oJdnklnn için dairelerine 
memur kabul eden kliib muntC ibi iclare amirleri, izlere hitab edllO• 
rum! A!:ıkça sunu ihtar ediyorum ki yapılacak hareketleri admı adım 
takip ednek bu ,·adlde sporumuz alc.}hJo<', baljında bulunduğunuz mU
csscse aleyhine, fakat mensub olduğunu7. klüb lehine olmıık üzere ala.. 
eıığıİnz futbolciileri ı..tmlcrlyle, ılcliiiU) le t<>~lr etmekten t~ldnmlye. 
ceğiz ve bu \azlfcyl de Türk ~porunıı. bir hizmet olarak yapacağız. 

Spprumuıda çı anm ha ı futbol olduğu görülmeldedir. tlıcrlnc ilk 
vazı aıaıir zaman mUJdekl hlzmetlcrlnt1Mt dolayı takalr 'e memaa
niyctJC karşlladığunız futbol federnsyonu ba§kanı bay Zlla Ate&e ha
tırlatmak i t~rim kf, vereceği :kararlan teenni ile nrsln, fakat Urat. 
le icra etsin. 

Mchtobi hit.rrliktPn "-'>nra kötü İ· Bir tffrlib uğruna enplerlmlzln ahlikt ır acl edilemez, ;profesyo. 
dareci!er clind bcnid>ir. ·ulilil~ nc.l:tescldiUlleôJı..s;. prof~)9Mllcr :itin yapını· olduj;'U bir ekil, ilk 
Hne soktun! Bununla da ulanma· kurulduğu gün amatör olarak kurulan ,o her zamM amatörlük en 
dım ... ni1!:2ç kere bacağımı kırdır- aynlmıyaca{;'I t~baroz ettirilen Booen Terblycı.l G ~cı DJroktörlüğü 

dm; kar etmedi.. Yaşımın daha 25 ı;eklllcri lı;ine sığdınlamaz. Gömlek değistirir gibi klüb doğl tirmcnln 
olmasına rağmen, nihayet beni de önüne g~cccğtnl beJan eden Ray Ziya Ate" vazetmek istediği bu yeni 
tekaütler ara ına ı::oktun. Bu sefer r:ekllle klüb dcğlstlnnci;ri, yangmdıın mııl kaçınr gibi klüb deği~tlnne
de tckautlı>r arasır.da oynamağa ba~ ğr. de yol ~mıs oJuJor. 
. adım. }~ski bir hastalrl< olan klüb cle~i tirme Jıastalrğmı ortadan kaldır-

Bunun da kar etmediğini görün· mak istiyorsak, Genel Direktörlü,'iiıı kendi otorite ve dl&lpllnl demek 
ce, cezaların en büyüğünü verdın olan, klüb otorite ,.e dl lııllnl kurmak istiyor..ak bu isi clolambaı;lı yol. 
'c b::ni.. .. hakem yaptın! !ardan giderek ıfoğll, profesyonel teşekküllerde tatbik edlll'n usulleri 
Tanrını! Şimdi önünde diz çök· almakla değil, kliib eleği tinneği J.üklinden kaldırmakla yapabiliriz. 

mii~, ellerimi açmış şu buyuk ma· Senelerin ,·erdiği tccriibc 'e kanaate i tına.den kat'iyetıe söylü. 

;ın arif esinde sana yalvarıyorum. yorum! 
füitün gençliğim müddetince, bu Bunun i~in f('k yol odur: 
r.te\ kie yükscltinceyc kadar, bir çok Gerek bölge ıleğl Unnck surctilc \'C gerck-.c a~ ni biilgc dahilinde 
kabahat'er ış eJiın... doğru ... buna porcularm kliib dcğt tinnclni ancak ve ancak men ub olduklan klü
muk~bil S€n de bana cezaların en blin mu\'afnkntile kabildir. Ak i halde ı.lüb değistfrenler iki ene bek-

!emeğe mecburdurlar. 
Adil l'URDAKUI .. 

Ankarada Beden Terbiyesi mer 
kez ıstişare heyeti dün saat üçte 
Gen-:1 Ditektör Cemil Tanerin re· 
ısliğinde toplanarak Büyük Millet 
Meclisince kabul edilmiş olan Ge
nel Dırcktörlük bütçesine mevzu 
157 bin liralık tahsisatın şu şekil· 
de taksimini kabul etmiştir: 

Atletizm 23 bin, su sporları 23 
bin, futbol 19 bin, güreş 17 bin, bi 
siklet 9 bin, eskrim 8500, atıcılık 
4500, dağcılık 2500, tenis 900. 

Bu dokuz federasyona ait kabul 
edilen senelik programa göre at • 

lngiliz 
bahriyelileri ile 
lzmirde yapılacak futbol 

maçları 
İzmir, 1 (A.A.) - Yarın lima

nımıza gelmesi beklenen Malaya 
gen isinin futbol takımı ile İzmir 
muhtcliti arasında yapılacak olan 
iki maçtan birincisi 3 ağustos per
şembe ve ikincisi S ağustos cumar 

tesi günleri saat 1. ide Alsancak 
sttdıncla yapılacaktır. Malaya zırh 
lısı limanımızdan pazar günil ay -
rılac<ıktır. 

lstanbul - Ankara - lzmir 
Tenisçileri arasında 

bir turnuva 
İstanbul,ıAnkara, izmirin birinci 

SJnıf tenisçilerinin igtirakile 26 a· 
gustosta Tarabya tenis kortların • 

da bir turnuva tertibi tasavvur 
edilmektedir. Bu turnuvaya An -
karadan, !stanbuldan, izmirden 

dörder tenisçi iştirak edecek ve 
galibe büyük bir kupa verilecek -
tir. 

Aypca 2 eylülde İstanbulda An
kara · İstanbul tenisçileri bir kar. 
tılaşma yapacaktır. 

-0-

Klüp değiştirmek 
hususunda bir 

emir yok 
Gü.nlcrdenbcri dola.::an ri' ayetle

re göre, genel direktörlük \erdiği 

bir kararla bütün klUb deği~tirecek 
porculann Ağustos ayında bu isi 

) apabllcccklerl hakkında bir tali • 
matnamc hazırlam:ıkta)dı. 

l~aka.t bugüne kadar böl elero 
biiylo bir emir gelmediğine göre rl· 
vayetlerin lanlı olcluğu anla ıl. 

maktadır. 

letizmde mUteaddit kros ve grup 
müsabakaları, beynelmilel iki te
mas, Dekatlon ve Maraton yarıı
ları, Türkiye birincilikleri ve Bal
kan oyunları tasdik edilmıştir. 

Güreşte, Balkan ıampiyonası, 

sc.rbest güreş, Avrupa birinciliği. 
ne iştirak kabul edilmiş ve mmta
ka 'e Türkiye birinciliklerile Edir• 
nede yapılan Kırkpınar gUre§leri 
r~smen programa konmuştur. 

İstişare heyeti yann yine bUt -
seye mevzu 150 bin liralık mmta
'·al::ra muavenet maddesinin tevzi 
atile meşgul olacak ve müteakip 

içtirr.alarda Beden Terbiyesi Ge • 
nel Direktörlüğü teşkilat kanun 
pr:>je!!ini müzakere edecektir. 

Ayrıca Genel Direktörlükçe 
yapılmakta olan altı senelik umu • 
mi bir faaliyet raporunun da müna 
ka§a edileceği tahmin edilmekte
dir. 

St'n defa !stanbula davet edil -
miş olan Rumen atlet kafilesi rei. 

si, Genel Direktörlüğe gönderdiği 
biı' mektupta; Türk atletlerinin 

şayanı dikkat terakkileri ve Türk 
organizasyonunun mükemmeliyeti 

üzerinde ısrarla durmuş ve Genel 
Direktörlüğü tebrik ve keri:lilerine 

gösterilen hüsnü kabulden dolayı 
teşekkür etmiştir. 

Kürek yarışlarma lzmitli
lerde iştirak ediyor 
İstanbul su sporları ajanlığının 

tertip ettiği kürek teşvik müsaba
kalarının ikincisine İzmit mmtaka 

sı kürekçileri de iştirak edecekler
dir. 

İzmitlilerin müsabaka harici gi
receği yarı§lar pazar günü Yeni -
kapı sahillerinde yapılacaktır. 

-o-

Serbest güreş seçmeleri 
dun devam etti 

İstanbul serbest güreş seçme 
milsabakalarma dün Süleymaniye 
klübünde devam edilmiştir. 

76 güreşçinin iştirak etmesi u.. 
zun bir seçmeye lüzum gösterdi
ğinden müsabakalara per§embe ve 
cumartesi akşamları devam edile -
cektir. 

--0---

Bedii lstanbula geldi 
Fenerbahçe takmımm kaleclle _ 

rlnden Bedii tahsil için Amcrikayn 
gf tml!}U. Tahsilini bitiren genç ar -
tık lstanbula dönmUştUr. Bu sene 
idmanlara başlıyacaktır. 

1 • 
b.1hı kestiler .. Fakat mukaddermiş, 
~en an yürüdü ve ben bu büyük 
karşılaşmada hakem olarak sahaya 
.ıkacağım .. Sen iki gözüme dört gbz 
'mvveti, kulaklanma sağırlık reha· 
\eti ihsan eti Bütün se) ircilerc bi· 

dukı;~ içimi bir ürperme kaplıyor. 

\'e hemen avuçlarımı açıp sana yal· 
\•arıyorum ... Sen beni boksör fut· 
lOlcudan, a ahı bozuk oyuncudan 
koru .. Düdüğüm öttükçe onları ka· 
\'al sesi duymuş kuzu şekline sok .. 
:>yle yap ki yıllarca elleri bağlı kal 
mış canavarlar gibi üzerime aldır· 
masınlar. Şu yarınki maçı benim 
"çin olduğu gibi, memleket için de 
azım olan ~ekilde bitirt! 

• Nervin 1 

;:., \ınu almak gibi ibret derslerı 
~ "''n b• •~l'- • ı.>ız bundan da u !anmadık .. 
(!h~ sa.h1larda kazanmak yerine 
·un~. 

~tıip gı, :por yerme sava~1 ideal e 
tttık rr.e n l;ir top şeklinde tekme 

1\, b~Urduk Bizi l o!a getirmek i 

lıı~1 ttaklanmııı iğri buğrü, sırtı 
ın/~nbi.I ... huyumuzu sert. adale· 
~, t·1 duwumlu yaptın \e nihaye' 
ilJ~~a vuramaz, kosamaz bir ha 

~tici Un, gerç ya ımızda bizi c;a 
lı tttin, tr.\aut yaptınl 

ı~.z::ımanlarmda biribirile uğra 
·ııt\·a ·ı ukl .ı •n , ~ cı ı e çırpman çoc aı 

"<l bulur.an b:mi de futbol 

müthişini verdin ... Beni bugünkü t::ıra!lık, bütün gazetecilere yumu· 
karşılaşma gibi mühim ·bir maça .ak birer huy bahset! Bunun başka 
hnkem konacak bir mertebeye eri§· ;aresi yok; çünkü ben ne kadar hüs 

tir<lin. Şimdiye kadar çok ıstırap nüniyet ille idare etsem muhakkak 
çcktım .. Bundan bir ince görü~ yü· çatılacak bir taraf bulursunuz hay· 
zündeıı seyircilerden kilometrelerce Ji diyelim ki ek eriya haklıdırlar. 

uzun }"U~mlar duydum .. Pek yerin· T::ınnm~ Bunların hep inin hıç 
de bır ceza yüzünden oyunculardan 1)ir ehemmiyeti yok .. Alt tarafı bir 
tonların küh.ir yedim .. lJ aklı karar- cı>,: ;:> ,·erirsin geçer gider .. Asıl en 
lanmdan sonra ertesi günü gazetc· ı beni kôtü dilden ziyade ağır elden 
"·rde ütunlar dolusu tenkid yağmu ':onıl 
\!na tutuldum ... En sevdiğim kim 5ahaya çıkacağımı dü.ündilkçc. 
eler. sözde yanlı~ verdiğim bir hü j :,ıci gibi dislerime, parlak gozlerim 

küm yüzünden, benimle selamı sa· a:. ~ada bakıyor bu fani azayı gör 

Yok eğer 22 oyuncudan her biri· 
ne bu güzel huyu \'ermeyeceksen. 
yah arının sana Tanrım ... takımlar 
dan birini sahaya çıkarttırma ... 
Gençliğime yazıktır ... 

... en dualarımı kabul et Yarabbul· 

:lemin.!,, 
Aslı gibidir: 
Tevfik VNSI 

SiNiR ACRILARI - BAYGINLIK 

ASABI öKSUROKLER - UYKUSUZLUK 

ÇARPINTI - BAŞ DöNMESt 

VE SiNiRDEN iLERi GELEN 

BOTUN RAHATSIZLIKLARI 

Nervin 
DlNDIRlR 

Sıhhat Vekaletinin 3.6-936 tarih ve 5 13 numaralı ruhsatını 
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Yeni bir f aarcuz karşısındavı 
Almanya, Tuna ve Balkan 
memleketleri üzerinde iktisadı 

bir h3kimiyet tesis-etmeli istiyo 
O, düşündüğü ıkfisadi bloku 
kurduğu takdirde; Tuna ve Balkan 

devletlerinin yardımıyle, açhğa 
karşı mücadele edebilecektir 

Almanya, dünya üzerinde haki. dan evvel başlamış olmalarından • 
miyet tesis etmek gayesiyle yü- dı. 1935 ve 1936 daki baskınları
ri.imiye başladığı andan itibaren, nın sebebi buldur. "Demokrasi
lngilterenin ve dostlarının veya !erin,, 1938 eylülündeki gerile 
müttefiklerinin ona karşı hazır- ~eleri, 1939 martındaki susma -
ladıkları silahların başlıcası ablo. ları da bundandır. 
ka olduğunu gördü. Fakat şimdi artık her şey de -

Bununla beraber, Almanya gi- gişti. Fransa ile İngiltere silah _ 
riştiği ilk altı teşebbüsü kolaylık- landılar, Lehistan bugün geçen 
la tahakkuk ettirmistir. sene Çekoslovakyanın bulunduğu 

Renin işgali, AV-:ısturyanın il_, d~reced~ bir tehdit altınd~. ~~ğil -
hakı ,Sudet arazisinin, Çekyanın dır. Peşınden İtalyayı surukle -
işgalleri Memelin ilhakı Slovak- yen Almanya, onun için, hayat 
yanın hlmaye altına alı~ması. sahasını tehditle ilhak siyasetin. 

Müttefiki İtalya da _ her ne den başka vasıta ile genişletmiye 

kadar daha az kolaylıkla olsa l:ia _ mecburdur. 

Habeşistanın ve Arnavutuğun iş- Almanyanın en büyük 
gali gibi iki teşebbüsünü tahak - .zaferi 
l:ı..:k ettirdi. Almanya Rende, Avusturya.da 

Fakat ondan sonra, iki Mihver ve Çekoslovakyada muvaffak o
devlctinin önüne bir duvar çık. turken bundan ıdaha mühim bir 

1\lnıany11, tt.tısaıli bal•m"ulnn llalyayı kenı11'4nc Jllıal.: efmt5 hulıımıyor 
ki bu iya i adamlarca Jlitlcrin en büyük :ıaf<•ri tclal•ki olumaldadır 
Borclnki resimlerde 1tnlyan Jlmnnlanndan Triycstc 'c Cenonl g-örü-

, _/ 

tı;1 iş düşünüyordu ki bu da, Habe-
Hakikatte, on1arın bu arazileri, şi!tanı ve Arnavutluğu ilhak c. 

ellerine geçirmeleri sadece silah- den İtalyayı iktısadi bakımdan 

Ianmıya İngiltercden ve Fransa- kendisine ilhak etmekti .. Jüyor. 

HARP OLURSA , 

Süveyş kanalı ,,,, 

ne olacak? 

Bugün, hakikaten, siyasi ba-
linwdan tal anın All'llan a n 

_bağlı olma.dığı kabul edilebilirse 
de iktısa:li bakımdan hiç öyle de
ğildir. İtalya, Alman sanayiinin 
zirai bir parçası olmuştur ve bun
dtın, Almanyanın 1nhltatın<larr:Da~ 

ka hi~bir yolda kurtulamaz. 
Alm:ınyanan ı 933 den beri ka· 

zandığı zaferlerin belki en mühim 
mi budur. 

ltalya, Süveyş kanahnın veya işlet
mesinin Akdeniz devletlerine ait 
olmasını istiyor 

V a~aı ırı : HENRI GUERN1 'T 

Hakikatte 43 milyonluk bir nü· 
fus Almanyanın elinde .. Buna Bal 
kanlarda mühim bir mevkii olan 
Arnavutluğu, doğrudan ıdoğruya 

hem İngiliz topraklarını, hem 
Fransanın Afrikada arazisini teh_ 
dit eden Libyayı şarki Akdeni::
de mühim bir üs olan Oniki adala-

Harp olursa Süvcyş kanalı ne olacak?. 
. İtalyanın kanal hakkındaki emelleri haki

katte nelerdir? 
Birinci suale iki cevap vermek lazım: Biı i 

hukuki vaziyeti, biri fiili vaziyeti. .. 
Hukuki baKımdan, 1888 Öe imzalanan İs. 

tanbul muahedesi mucibince, "Süvcy§ kanali, 
gerek harp zamanında, gerek sulh zamanında, 
hiçbir xn11et farkı gözetmeden, harp ve tica
caret gemilerine açık ve geçide .daima serbest 
olacaktır. Kanal asta abloka edilemez.,, 

Gerek harp zamanında, gerek sulh zama -
nında, daima serbest ve açık.. Bundan daha 
kafi bir kayıt olamaz .. 

Fakat fiilen böyle mi olacak? • 
Belki, Habeşistan harbi esnasında kanal 

fiilen de açıktı diye cevap verenler olur. 
Doğru, fakat lngiltere, kanalm açık bu

lundurulması fikrinde değildi. Buna Fransa ra. 
zı olmadı. 

İngiliz hük(ımcti, kanalın ya asker, cep
hane, silah götüren biıtiın gemilere cloğruda:ı 

dogruya kapanmasını, yahut ta, bunların geç
mesine mani olacak bir te:lbir olarak, üç misli 
geçiş resmi alınmasını teklif etmişti. 

1'::Ski Fran:w; nazırlarından 

meclisin bu kararına, hayret etmemek ."~"'lb'
lir. Çünkü Fransız hükümeti o tarihte bir te
lifçi siyaset kullanıyordu. 

Bir taraftan Cenevrede zecri ttlibirleri ka
bul ederek İtalyaya karşı ceı;he alırken, bir 
taraftan da bunun tatbikini gayrimümkün kıla. 

rak ona müzahir davranıyordu. 

Fransanın o zamanki bu t.ci taraflı siyaseti 
ne kadar fena oldu, bunu ne kadar tenkit etsek 
yeridir. O 'iiyaset, bir müddet için, Fransanm 
İngiltere ile olan münasebatını soğutmuş, İtal

yayı .darıltmış, dünyanın büyüle bir kısmında 

Fransaya karşı olan sevgiyi azaltmıştı. 
Fakat, eğer tabir caizse, İngiltere o tarihte 

ihtilfifa• seyirci idi. Ya eğer kcnöisi harp eder 
vaziyette olsaydı, ne yapaıl:lı acaba?. 

Hiç şüphesiz, hadiseler kağıt üzerinde ya
zılı olanlardan daha kuvvetlidfr. Resmen "ka
nalın hamisi., bir devlet olan ve ordusu ile de 
kanalın fiilen hakimi bulunan İngilterenin Sü. 
veyşc en ufak bir düşman filosunu, asker veya 
tayyare kuvvetini yaklaştırmasına imkan yok 
gibi geliyor .. Her hangi bir 'düşman kuvveti 
kanalı eline geçirmek veya saJ:lece onu hakimi
yeti altına almak veya zarara uğratmak istediği 

anda, İngiltere için bliyük l.ıir tehlike başgös

termis demektir • 

• rr, Sicilya kanaliyle esasen kesil
miş olan Hindistan yolunu kesebi. 
lccek, ve Mısırı ve Magadişcdan 

ingilterenin ikinci imparatorluk, 
yolu olan Kap yolunu tehdit eı:le· 

tilecek olan Habeşistanr da ilave 
edin. 

i~te, bu suretle f talyada mu
vaffak olan Almanya bu usulü 
Lehistana da, Tuna havzasına da, 
Balkanlara da tatbik etmek isti
yor. 

Almanyanın iktısadi planı 
Almanyada ilkbahar aylarına 

kadar bakın vaziyeti nasıl görü_ 
yorlardı: 

Almanya Danzigi alacak ve Le
histan, İngiltere ile Fransanın yar 
dımına pek güvenemiyeceği içi:ı. 

yerinden bile kıpır:iayamıyacak .. 

1 

Bir kere Danzig alınıp Almanya
yaya ilhak clundu. mu, Lehista
nın Gdyniayı da müdafaası artık 
nıiımkün değildir. 

O zaman Almanya koridor me_ 
sc <"sini ortaya atacak. Koridor da 
l,e~disine bir otomobil yclu alsJ 
ve Gdynianın gayri askerileştiril
ır.eEini temin etse bile Lehistanın 

- .. " • T ' .J ' 

anlaşma ve bir ademi müdahale 
rııisakı perdesi altında da Lehis
~a·ıa tatbik o:lilecek. 

Ayni zaman.da, İtalyanın, hatta 
uclki Lehistanın da yardımı ile, 
Almanya bir sıra ticari ve iktısa 
di anlaşma maskesi altında da, 
bütün Tuna havzasına ve Balkan_ 
lan tam hakimiyeti altına alacak, 
·ıc hatta bu hakimiyeti Türkiye
yc, yani Yakın Şark kapılarına 

kadar ilerleyecek .. 

Birbiri arkasına mağhi
biyetler 
Bu planın Lehistanda suya 

cİÜ§mesi çok bariz bir şekilde oklu 
ve Hitler bunun üzerine Alman _ 
Leh muahc.::lesini bozdu. Albay 
Beck de Hitlerin bu hareketine 
Mayısta, meclıste söylecliği nu
tukla cevap verdi ve, İngiltere

den, Fransada kuvvetli bir temi
nat almış olan Lehistan Danzig 
meselesinde de bir adım gerilem.e_ 

di. 
Diğer taraftan, Türkiye, Fran

sa ile olan ihtilafını hallederek, 
İngiliz - Fransız blokunda kat'i 
bir şekilcle yer aldı. Yunannstan da 
C') le .. Romanya. Almanya ile olan 
ithalat ve ihracatından dolayı, 

çarpışmak, kendisi için pek müi 
kiil olan iktısadi srıhada, lıoyun 

eğer igibi oldu, fakat siyasi saha_ 
ela Alman nüfuzun:ian kurtuldu . 
Almanya.da ve ltalyada prens Pol 
üzerine yapılan bütün şiddetli taz 
yiklere rağmen Yugoslavya da 

Bunların ikisi de Milletler Cemiyeti miı.a
kı mucibince hukuken kabildi. Zira, misak, Mil_ 
lctlcr Cemiyetine dahil memle~eticrc tecavüze 
karşı müs~et tedbirler tatbiki hakkını verme!.
tcdir . 

Binaenaleyh, Ingiltere kanalın giri~ini, çı
kışını muhafaza etmeye, iizerindcn tayyare uç_ 
masına manı olmıya, yani kanalı kapamıya 

mecbur olacaktır. 

•;l::nizlc al~kasmı kesmiyc muvaf- '.>oyun eğmedi. 

Fakat, Milletler Cemiyetinin italyayr mü
t~aviz olarak tanıyacagı güı'!.den bir gün ev
vel, kanal dare meclisi, yaptığı aylık toplantrda. 
lıu iki teklifi de kufi !.ıir suı ette n.Gcletti • 

Süveyş kanalının idare meclisindeki aza • 
nm 'ekseriyeti Fransrzdır. Bunu hatırlarsak, 

• * • 
Gelelim ikinci suale: Si.ıveyş ~:analı hakkın

da İtalyanın emelleri hakikatte nelerdir?. 
(/Jrl'flmı H ii neiiıfr J. 

fak olacak. ,\im;ınya ve J\lmanyanın mu;:ı-

Ondan sonra ıla Lehistan ı\1- vini olan İtalya, bunun üzerine 
:nan limanlarının hakimiyeti içine anla:dılar ki artık tehdit kar et
•· ~/a Alman kontrolü altına gire_ rriyccek. fktısadi plfin iizerinrle 
• k. l'l'..:5 den 1939 ;ı kadar hal- c er:rnı miizakerelere girişmiye lta 
:;•atla bir ittifak maskesi altında r.:ır verı:lilcr ve bu işe de Dr. Şah~ 
yapılmı§ olan şcıyler iktısadi bir memur edildi. 

Bir ikhsadi konferans• 
doğru 
Fakat, ihzari ir konfrr' 

şcırnnae bTie o sa, u teşcbbüf 
ne Lehistanda muvaffak olabib 
di, ne de Türkiyedc .. Fakat ~1 
caristanda, Yugoslavyada, f
m::nyada, Bulgaristanda, hll1 

Yunanistanda muvaffak olmak 
rimali varı:iı, çünkü Çekya, sı0 

.. a:<ya ve Arnavutluk tabii Alr1'1 

ya ve ltcıiya ile beraber .. 
Hülasa. büyük bir iktısadi ıco 

ferans fikri ileri atıldı. Mill' 
devletlerinin idaresi altındaki 
i<onfera:ısta, Almanya ile hali 
iyi bir iktısadi münasebette 1' 
lunar: ve ticaret muahedeleri ya 
:nak Uzere müzakerelere girİ~ 
mek istiyen memleketler davet 
.:!ilecekti. 

Bu mt•mleketlerin başında Bş 
kan devletleri geliyordu. Mesel 
esasml:la, Almanya ile İtalya~ 
bilhassa Almanyanın, hayat sa' 
hasmı genişletmckti.. Konferf•~ 
sı toplamak vazifesi Dr. Şahta "' 
rilmisti. 

Bi; kaç gün evvel bu habef 
neşreden Agence Radio şunla! 
ilave ediyordu. 

''Yeni iktısadi bloka girecek " 
lan devletler biribirlerine her 5~ 
hada en fazla müzahir memle1' 
hakkını tanıyaccldardır. .. 

"Bundanbaşka, takas usulü11iifl 
ve üçüzlü ticaret usulünün lcabıl' 
lü de düş:inülmektcl:iir. Bu s0~ 
usule göre. anlıışmaya dahil rnef11' 
lcketler.den biri. bir digerind'11

1
' . __ ı 

kendisine lazım olmıyan bır n

alıp bunu bir uçuncu memleket' 
vererek ondan kendisine lazım o· 
Iani alabilecektir. 

''Bu suretle takas usulü cart 0~ 
mıyan memleketlerle <le bir ıılıf 
\'eriş usulü tesis edilmi~ olacıı1'' 
tır.,, 

Bu bloka kim girecek ? 

Şt\phesiı Alınaııya bu iktııı::.ıJ; 
nizama bütün küçük ve orta c\t 1 
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Sinema nasıl 
icat olundu? 

ınemanın mucidi de, her kaşif gibi, 
şöhrete · erişmeden, sefalet 

içerisinde ölmpştür 
Sinemacılığa dogrudan doğruil Yeya bilvasıta yarayacak keşif 

~tde bulunan insanların ekseri
:• liyık cldukları şöhrete erişme
! en sefalet içerisinde can vermiş 
trdir, 

. Bunlardan Ogüst Löprens'in 
''c hayatı bir faciadır .• 
~ Beyaz perde üzerinde heyecan· 

."e yeni bir macera seyrettiği • 
ltıız Yakit gayri ihtiyari haykırı-
tız "A .. l ı f k b man ne guze şey .. ,, a at 
,11 taktdir cümlesini söylerken 

111lcrnanın her şeyi h?yattan aldı
tını unuturuz. Sinema hayatın 
~l~k bir gölgesinden başka birşey 
,ccıldir. Asıl güzel olan hayattır. 
llrıun böyle olduğunu göster • 
~it için 16 eylUl 1890 senesinde 
~trnanın nasıl icat olunduğunu 
tırlamak kifayet eder. 

~ 'lıu tarihte Lui eme Ogusten 
Prens isminde bir adam yaşı 
du. Bu zat 24 ağustos 1841 de 

c dogdu. 
'lıabası süvari zabiti idi. Sık
ıarnizon degiştirdiği için og 

da babasiyle şehir şehir dolaşı
du .. Bu sebeple Burg lisesinde 
layan orta tahsili Pariste Sen 
· lisesinde bitti. 
Ogusten, tahsili sırasında fo
ra( ı icat eden Daıeriıı oturdu-

llk sinema ma'·incsi 

ğu Bri köyünün civarındaki bir 
şehir1de de okumuştu. İki aile sık 
sık biribirleriyle temas ediyorlar
dı. Dagerin sözleri ve fotoğrafı. 

Ogü~ten üzerinde çok müessir ol
muştu . 

Ogüsten lise tahsilini bitirdik 
ten sonra üniversite tahsili yap 
mak için Almanyaya gitti. Layp 
zig ve Bon üniversitelerinde kirr. 
ya okudu. Sakin, makul bir talc: 
be olarak tanındı. 

Tahsilini yapıp geldikten so: 
ra bir arkadaşiylc beraber bi 
makine atölyesi açtı. 1869 da ev 
lendi. Evlendikten sonra ingilt 
reye giderek yerleşti. Fakat İr 
gilterede uzun müddet kalama 

(f)eıonmı t'ı """" lr 

ı{üçük Sınema Haberlerı 

* Fransız vekiller heyctı sınerna 
.i'.mlerini icat eden Luı Lümiycrc 
.... ejiyon d,Onör nic;anının büyük 
,aW::ini 'ermeğc karar vermıı;tır. 

Bu müna ebetle kaşifi Bonclol ci
' ;mnda çekildıği ko) de görmeğe 

~iden bir gazeteciye Lümiyer: 

- Şimdi milli müdafaaya taal -
ılı!~ eder bir ı~~ıf üzerinde çalışı -
) orum! d~miştir . 

... tuniyer, bu köye "kabartma film 
ıa'~kındaki tecrubelerin:: d~' anı et 
mek maksadile çekılmişti. Fak::ı. 

.:ıhanın bir harp tehlike:silc karşı · 

. aştığı şu anlarda sinemaya ait iş -
!erle uğraşmaktan a 'atan müda -
faa ına rarıyacak kc<:iflcrlc me-: . 
gul olmağı daha U) gun bulmuştur 

* Bu haftanın en mühim hava 
Jı..Jerinden birisi jan Fcnm·ann ~ t 
11 çe' irece~i film cledikodu ... uclm 
\rti t son gunlerdc Cezairdc hiı 
ilm çevirerek bunda Cezairin halh 

'll ı cıllarından istifade edeceğin 

ırkada .. ıarına söylemi ti. 

Fakat bir kaç gün içersincle fik
rıni değiştiren arti<:t, hir 1tayar 
~i rketiyle Sardunun meşhur T oc: · 
,a pi~ e iniı· •\ irın k iı·iıı bir nmka 
\C1c imzalanır tı. Fılm Homada i 
talyanca re Iran ızca olarak çevri

c omklariTc beraber lcccktir. 

ZAR AH 

Resimler: 
Vsllc: Zarah, "Magda,, filminde 

şnrkı soylityor. Ortada: Mngda 
filminde Magda ı•e kiiçiik karele· 
şi. Aşağıda: "Macar Giizcli,, fil· 
111indcn bir snh11c; tayyarrci ola 
mobilinde, Zarah arabasında gidi. 
) ordu. Biribirlerini gordiilcr n 
dcrlıal seriştiler. 

ReJıSôr 'e senarist Turjanskinin 
güzel bir filmi var: "Macar güze
li, Bu filmde 'baş rolü Zarah Le 
ander O) nuyor, 'e güzel , n~li. iç 
ten seven, fakat hercai görünen, 
her tanıştığı erkeği baştan çıkaran 
bir kadın rolünü çok güzel canlan
dırıyor. 

Zarah Leander"in "Macar Gül.e
li,, filmindeki adr llonadır. Alim 
bir adamın karısıdır. Kocası ~h

retini temin eden biyolojik tetkik
lerle uğraşıyor. E\lencli henüz bir 
sene o:duğu halde genç kadın koca 
sı tarafından terkedilmiş gibidir. 
Kocas. güzel kansından zi} ade ü
zc:inde ilmi tetkıkler yaptığı ba .. 
lık!:..nna vurgundur. lşte bu srra • 
larda llona, Tibor Vari isminde 
bir genç ta)}areci ile \.."lnI!;Ir ve o
na aşık olur. Kocasından serbest 
ka:mak müscıadesini almadan ev • 
vel ona Tril isminde bir 'be tek~n 
sevdiği hi~ini verir. Kadın tal:lk -
tan sonra asıl sevdiği erkek ile ev
lenmek ve mesut olmak tasavvu • 
rundadır. 

~· :ırah Leander bu yeni filminde 
esl~iden çevirdiği "llk kadın,, ve 
"Kadınlar cehennemi,, filmlerinden 
çok farkhdır. 

Zarah Lcanderin sc i çok tatlı -
dır. Güzel yıldız bu filminde de 
çok hissi melodit tcrenmim edecek 
tir. Filmin fransızca dublajı )·apı· 
lırk~'l güzel Zarah e ini \Crmiye
cek ·se de ş..ırkılan fransızca ola -
rak okuy<.i:aktır. 

lsveçli yıldız bir taraftan "Ma -
car güzeli,. filmini çe\ irirken di .. 
ğer taraftan da ''Magd'.l,. isimli 
ba;ka bir film çevirmektedir. 

Yıldız bu filmde Bah 'e Glukun 
be telerinden a1 ıı:mış güzel parça
!ar terennüm edecektir. Magda, 
~üderman'm bir romanından alın
mış güze1 bir filmdir. Magda 
.(ki şohreti dünyayı tutmuş bir 

(Devamı 14 üncüde)A 

Digana Durbin'in m(!ktep haqatz 

Diyan na Ihı rlwn'in iki ı>mm 

Amerika, kanuna çok riayet eden bir mC'mle
ltcllir. "Üç modern genç kız,, filminin parlnk ~ ıl

drzı Diyaııa Durbenin her gün üç sant 11.!kt<'bc 
gittiğini öğl'cndiğiniz vakit herhnlde hayl'et cd -
ccksiniz. lo'akat bu hakikattir. Çünkü AmC'rıkada 
kanunun eml'i gayet kat'idir, S 0 k,z )aşından on se. 
kiz yaşına kadar olan her fcr<l gür.de en az üç sa. 
at mcktebde buluıımağa mecbul'dur. Yaşı küçük 
yıldızlar da bu kanun hükümlerine tabidir. 

Bunun içindir ki Amerikada her stüdyonun 
bir mektebi vardır. Bu mektebin hocasına stüdyo 
maaş verir. Ve öğretmen mahalli r.ıaaıif idaresi ta
r.ıfıntlan tayin olunur. 

Bu hocaların vnzif<'si ekseriyı. gtıçtür. Yıldız

lar hocalariylc i)i gecinmezlcr. Ona lfızımrclen 

hiirmctt<' kusu r f'df'rlf' r, 
Diyana ntirb<'n de senelrrcC' lislers .Mari Vt'Sl

ln idarr. ettiği dcrshanf'yc dc\'am ctmi~tir. Eu dcıs. 
hane duvarları açık rC'ngc boyanmış bir odadır. Sr. 
ralar ve muallim kürsiisü krem rC'n~indedir. Fig-ü
raıı yahut yıldız, kız Ve) a eı k«.'k t llPhdPr) nrı) anll 
otururlar. 

Bu mf'kt~bdc d('ıS ııarkıyla baıılnr. Gençlik 
ııarkıları hC'p bir ağızdan soyler.ir. Diyananm gU-

zel sesi dcı hal kcndisinı göstcrır. İkınci ders ede• 
biynttıl'. Şckspirin eserleri okunur, izah olunur, güg 
ve az kullanılan kelimeler kara tnhta)a yazılır, Ta. 
lehe bu kC'limelerin manasını lügat kitabında. ara. 
) ıp bulmağa mecburdur . 

Üçüncü ders fransızcadır. Fra·.ıızca dersinde 
gramer okunmaz, fiiller ezberlenmez. Her talebe 
biıkaç cümleyi okur, hoca tashıh eder. Di)ananm 
fransızca dersi) le arnsı i)i dC'ğıldır. Fransızca der
sinden sonra okunan riyaziyeden ho !anmaz. Sık 

sık ceza alır. 
Misteı'S Mnri Vest, Los Ar.jt'losun ('n iyi ho. 

ealnrınd:m sa) ılır. Serttir, nz numarn verir, fakat 
i) i ) ill'<:>kli vC' adıldir. Talebelerini biribirinden a.. 
yırd etmez. Şirlcy Templ'e yaptı~ı muamele günde 
iki dolar kazanan bir figiiran talebeye yaplığt mua. 
mdcnin n\nidir. 

Sonra y('mck tatili gelir. 1ki) C' kadar mekteb
dc mutlak bir istirahat Yardır. 

Diynnn bir seneden fazla znmandanberi M.üı.. 

t<'~ Vc-stln d rs1ı n sine dc-vam etmPktc>dir, İlk za
m ıılardn yıldızı d0rshanenin di .. ipl:nine uydm-k 
güç olmuştu. H tta HistC'rs V"st gene talebesini 
bircok dt'fa azarlamak mecburiyetinde kalmı lir. 

• 
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Çeviren : iLHAN TANAR 
"Okuyacağınız hJkii.ye, 1840 da 

Sitllynda doğup 1922 de ölen 
Ciovnnl Yergıı isminde m ~hur 
bir ltnlyan muharririn eseridir. 
Bu küçük hlkfıye. bestekar lıtas
ca~Jni'nln ayni l imdeki güzel o. 
ııem..,mnı men:uu olduktan sonra 
hüyiiJ. bir r:ıührct kazruımıştır.0 

nhmnda dört tane, ~vet tam dört tircrek: 

T uridu, askerden döndükten 
sonra, her p:ızar günü, res. 

mi üniformarmı giyip serpuşunu 
101 k ınm üstiln" dü3ürcrek büyük 
'lleydanda piyasa. ctmeğe çıkardı. 

'.{iJiseye giden genç kızlar, belleri
ıe kadnr inen renkli şallıının ucu 
le ağızlarını örterek \'eya evlerinin 
içekli balkonuna füz.ilerek ona göz 
urparlardı. Bütün kızların dikkatL 
,ç hayranlığını keneli üzerinde top 
adığı için köyU:ı gençleriyle arnsı 
yi değildi. Delikanlılar sokakta o
a. rıuıgeldikçe, hain hain süzüp se. 
am yermeden geçerlerdi. Harbden 
löncrkı-n yabancı bir memleketten 
ıislü bir pipo almıştı. Bu pipoyu 
ğzının bir köşesine yerlC§tirir, bs.. 
ağım, tekme atacakmış gibi hızla 
avnya kaldırarak, çizmesinin llze
inde tııtuştnrdui;'11 kibritle tütünü 
akardı. Bütün kızların aklını a. 
tn, uykulnrmı kaçıran bu gösteriş-
ta.vırlar, lıcseketler Sinyor Ange. 

,nun km Lolaya hiç tesir etmez. 
i. Ne C\'inin balkonunda, ne klllse
e, ne de sokakta. göıiinmllyordu, 
lınkU Lolıı, Turidu hnrbdcyken, 

• 
ır 

ıd 

tane katırı olan zengin bir arabacı 
ile n~anlanm~tı. 

Turidu, köye dönüp de meseleyi 
haber alınca, hemen gidip araba. 
cıyı öldurmek istemiş, fakat bir iki 
gün düşündükten sonra b5yle bir 
hareketin kendisini Lolndan büs
bütUn unklaştmıcağını idrak ede. 
rek mzgE'~mişti. Kendisine ihanet 
eden Laladan intilrnm almak için, 
geceleri genç kızın p nce~inin nl. 
tında hakaretamiz şarkılar 80) lil -
yor, derdıni bütUn mahalleye duyu. 
ruyordu. 

Bu maceranın nere} e varacağı 

halkn da mernh olmu tu: 
- Turidunun hic i ) ok mu lıu. 

zum?,. diyorlardı. Eş.ini kaybctmlı 

kırlangıç ibi Lo'anın rrncercsinin 
altında biltnn gece ötU)or .• 

Nihayet bir g\jn. genç kızla, deli. 
kanlı killsc l olunda kan;ılaştıhr 
Lola gayet laka} tlI; ne kızardı, ne 
benzi attı. 

Turidu ise, pek hey('canlıydı: 
- Sizi görmek ne sııadet, Lola ! 
Diye haykırdı. 1 

- O, siz mis.iniz, Turidu, · geçen 
ay askerden döndüğünU duymuş • 
tum. 

Turldu sarardı: 
- Ben bnşka şeyler de duydum 

Arabacı Alfio ile nieanlandığın doğ 
ru mu? 

Lola, baı;mdaki kırmızı mendilin 
iki ucunu çenesinin altında birleş-

". 

Satan tahtelbahirde hava
sızhktan ölenler 

Katiyen ı stırap çekmemişlerdi r 
Profesar kendi üzerinde yaptığı bir tecrübeyi de 

ileri sürüyor 

- Allah isterse! 
Dedi. 
- Ya, Allah isterse, öyle mi'! 

Benim, tUrlU tehlikelerden kurtu • 
lup, harbden döndüğüm gün, bu 
kara haberle karşılaşmayı Allah mı 
ıstedi, Sinyorlna Lola? 

SözUnU bitirince, genç kızın ceva
bını beklemeden yUrUmeğe başladı. 

Loltı bir mUddct sessizce onu 
takip etti. Sonra etrafına bakına
rak sokuldu: 

- Beni dinle, Tuıido, böyle dar. 
gın alTılmıyalım. Görenler ne der? 
Sokak ortnsmda kavga mı edece. 

iz? • 
Turidu, genç kızın yüzüne bak • 
adan cevab verili: 
- Hakkın var, dedikoduya sebe

biyet vermek doğru olmaz, çünkü 
pek yakında ahırında dört katırı o. 
l:ın nrab:lcı Alfio ile evleneceksin. 
Znvalh anam, ben askerdeyken bL 
ricik kntınrnızı da satmağn mec -
bur olmuştu. Onun için, siz nrtık, 

mehtablı gecelerde bnlkonunuzdan 
arkıp benimle saatlerce konuştu • 
~un uzu, vedalaştığımız akşam, ba
na, boynumdan biç çıkıırmadığon 

u kırmızı mcnclilı verdiğinizi hatır. 
lnmak istemez misiniz? Haksızsınız 
]emiyorum. Size sadece son defa 

olarak Allahaısmarladık diyeceğim. 

Arnbneıya lıcr rnslbyıc;mcl , c1i Jcrini ıl ı~ı gır.ırdatnrnk: "l\nnnı 
ııaı;:nrn gibi lnkl rm m ultm: ata. !illi?,, dil onlu. 

resini açıyor, n\'luda kendi ine a§k şeref ve itib:ırınIZı nrttırncak hare. 

L OLA, arabacı Alfio ile evlen. 'd tiğım yerden dönmezsem, 
::t:ı.kkmda daha hayırlı olur. dl ve dilğünü takip eden 

şarkılnrı söyliycn Turı u ile S!lat - kctleı·dc bulundu. 
lcrce konuşuyordu. Arnbncı Al!io, knlbinı~ bir hançer 

Pazar gUnU yeni evinin balkonuna T rld ~ 1 · · ı· d ki •t 
AlCio hançerini alıp, evden çı • 

karken, Lola Meryem ananın res • 
minin önline diz çökerek. <Ave Mn
ria) hır okuyor. başmtı gelecek fc. 

u u, soz erını c ın e gı ann aplanmış gibi birden sarardı: 
çıkıp parmakhklnra yaslnnarak, ko-

ahengine uydurarak: _ Bnna bak Snntıı, nöylediklerin 
casının verdiği bilezlltlerlc yUzUk • _ Sel)! çılgın gibi seviyorum, 
' H ~ en •.:--'-'==ı· ..-an ta, iycır u. eC" rl m .. ~r·-...-.-,.,,.... ..... ,.,. • ...,,...., 

Ttirfdtt •gündc- birkaç defa Lola - uyku girmıyor. İ§tihıım himndı. ke e peşinen &ğ ryor u. 

nın "evinin önünden geçiyordu. Ağ. Çirkin kız hdlfı. 15üphcliydi: 
zında piposu, elleri cebinde lakayt _ İnanmam! 

bir tavır tnkınarnk rnsladığı kızlara _ Bir prens olsaydım da ninle 
J!öz atmnsına rağmen için i~in ken. evlenseydim! 
clisini yediğini anlamak güç değil- 1 - nanmıım! 
di. 

"Neden nrnbacı Alfionun bu ka. 
dar çok p:ırası var?,, diye dilşUnU
yordu. "Neden kadınlar dniınn pa. 
rayı aşka tercih ediyorlar? Neden 
Lola, ben geçerken bir defa bile 
penceresinden ba§ını uzatmıyor?,; 
Arabacıya her raslayışında, diş • 

erini sıkıp gıcırdntarnk: 
- Knrmı sen!n gözlerinin öniln

'e ayartıp paçavra gibi ayaklnnnın 
!tına atncağnn ... Ne ahliı.ksız bir 

:.:ız nldıi;'lnt göstereccğiın. 

Diye ahdediyordu. 

Alfionun evinin karşısında, çir. 

- Seni, nefis bir pasta gibi bir 
lokmada yeyiverceeğir.ı geliyor. 

- İnanmam. 
Fakat Santa nrtık inanıyor ve o 

zamana kadar scvllmemiş çirkin 
varlığının bil tün hırsı ile Turiduya 
aşık oluyor. 

Bu aşka inan:ın sadece Snnta 
değil, Lola da in:ııııyor. Evinin tam 
karşısında cc re yan eden bu macera 
onu fena halde asabileştiriyor, Es. 
ki seygilisinin bir baııka kıza aşk 

türküleri söylediğini, serenatlar 
yaptığını görüp, iı::itip de sinirlen -
memek, ne de olsa mür.kiil mcse. 
leydi doğrusu! .. Loln, bUtUn gece, 
penceresinde bir sardunya salrsı • 

b:ı§lnma! 

- Hayır ağlamıyorum. Ben ağla DÜELLOYA başlamadan ev~ ~{il 
vel, Turidu Alfionun yanı-

mağı unuttum artık... Hatıl e\'VeL .m gitti: 
ki gece, Tuıiduyu zevcenizin pence. 
rc~inden içeri girerken gördUğilm I - Kcn~imin kabah~Ui, senin 
znman bile ağlamadım. hnkh oldugunu kabul edıyonım. Bu 

- Pek ala, görlirlcr onlar. Beni sebebden senin hançerinle ölmcği 
iknz ettiğin için pek çok tesekkür düşilnüyordum. Fakat, bu gece hiç 
ederim. uyku uyumıyan anamın kanlı yor. 

gun gözlerini gördükten sonra, se· 
ni bir köpek gibi gebertmek için 

A P...ABACI Alfio, Turidunun 
e\•ine girdiği zaman, genç 

adam annesiyle beraber yemek yi
yordu. Alfioyu görünce benzi attı, 

çatalı tabağın kenarına bırakarak 

ayağa kalktı: 

- Size ne gibi bir hizmette bu. 
lunabilirim, sinyor Alfio? 

bütün gayretimle çaltşmağa ahdet. 
tim. 

Alfio omuzlarını silkti: 

- Daha i~i. Sen de benim gibi 
heyecanla vurursun. 

b bir kızı olan bir bağcı otururdu. 
\ıriclu, ne yaptı, etti, bağcının yn-

11nda bir iş buldu. Bir müddet bağ. sının arkasına gizlenerek, yUzil a
Jn çalışıp ustasına kendisini sev - snblyetten kah kıpkırmızı, kiı.h s:ıp 

1 Jirdikten sonra eve sokuldu. Bağ- sarı bir halde yeni scvgllil~rin 5ar. 
cının çirkin kızı Sanla ile ı,;ok ala. kılarım dinlerken, hemen ortayn çı
kadar oluyordu. kıp ikisini ele tokallamak hatUi öl • 

- Mühim bir şey değil, seni çok 
tnn görmemiştim. O bildiğin mese
'eye dair konul,!mağa geldinı. 

Gayet soğukkanlıydı. Gülümsü • 
:;ordu bile .. Delikanlıya doğru cğL 
terek ilave etti: 

Düello başladı. İkisi de, öldür
mek hırsıyla. hc~·ecanhydılar. VU -
cutları kan içindeydi. Fakat hafif 
bir yara ile düelloyu terkctmiyecclc 
kadar kendilerinden geçmişlerdi. 

Alfio birden bir çığlık kopardı: 
- Ah Turiclu, sen beni sahiden 

lildUnnek niyetindesin. 
- Yarın gUn doğmadan, seni ka- Sol omuzundan kan fL5kırıyordu. rofcsor Tlaldan (saldaki pipolu zat) arka:Jaşlarile konuşurken. 

Teli ' tahtclbahiri lngiltercde bir 
'Crubc sıra mda, balalı epey olu
Jr. 'üze yakın insanın feci ölü
tllc biten bu facianın tahkikatı 

an devam etmektedir • 

saa~ kaldım. Baş~mda bir ağırlık 
hissediyordum. \'e ya,·aş yavaş dal 
gmlık geliyordu. 

4 saat, yani kendimden tamamen 
geçinceye kadar bu hal de,·am etti. 

Teli in kurtarma işile meşgul o- Nihayet beni baygın bir halde kur
,nlar ara. mda bulunan Haldan is· tardılar. Sizi temin ederim ki hi~ 
tinde bir profesör, tahkikat ~ıra- bir ıstırab duymadım. Ve tahtelba 
mda ortaya bir iddia atmı~tır. Pro· hircle batan arkada5lar da duyma-
~sör: mışlardır. Ve öylece ölmilş1erclir. 

Kazazedelerin aileleri biraz 
-nü terih o! unlar .. Çünkü za\"allı· Profesör sözlerini bitirince, dinle 

4 ar ...,hiç olmazsa Uırab çekmeden yiciler ara mda bulunan kurbanlaı 
,ımü1:lerclir. Bunu bizzat yaptığım dan birinin kansı ya\a~a yerinder; 
:ecrunele:-c i~tinaden öylüyorum. kalkmı~ \e profesore sokularak göz 

Profesör bundan sonra yaptığı !erinden >·aş boşanarak onun elle-
tecnıbeyi '=öyle anlatmıştır. rine 1:arılmı~tır. 

- \rkada~ımla beraber bir çelik 1 Bu ~ırada fa~onda birçok hıçkı-
odamn içine kapandım. Dı)ardan inklar dayulm:ığa ba lamı~tır. 

d ha\a girip çıkmıyordu. Burada U ı Birçok muteha ı ·lar profec;or 

11 saat kaldım. l5 inci saatte odanın Haldannın h:ıkh olduğunu ta ,,dik 

1 t.vası çekilmez bir hale g~ldi. Ve iletmekte ve hava31zlıktan boftu!anla· 
bu srrada arkad:ış!anm dayanama- nn J!\tırab çel:mc:iiğini kabul et 
yıp dı~n çıktılar. Ben daha dört mcktcdirlcr. 

sabanın cenub kapısında bekliye - _ Seni köpek gtbi geberteceğim, 
Santa, önceleri delikanlının kom- dürmek arzusuyla kıvranıyordu. 

plimanlanna inanmıyor: Nihayet bir gün, Turidu sokak _ 
- Bu güzel sözleri niçin Lolayn tan geçerken, Lola dayanamayıp 

ceğim. Şahidlerini alıp gelirsin. Alfio, anamın ağladığını görmemek 
Biribirieriyle düello etmeği ka - için seni öldüreceğim. 

!ml edenler öpüşürlerdi. Turidu yU. _ Gözünü aç, ben de clleriıni 
zilnU arabacıya doğru uzattı ve baş arkamda kavuşturmıyacağım. 

değil de bana söylUyorsunuz ! seslendi: 

Diye soruyordu. - Ne o, Turidu, eski nrkadnşla-

ka hiçbir ııey konuşmadan ayrıl - Alfio sol eliyle yarnsmı bastım • 
- Lola sizin pabuçlannızı giydir. ra selam yok mu? 

meğe bile layık değildir. Ne gUzel 
dılar. rak yere eğildi. Dirseği neredeyse 

saçlarınız var Santn! Turidu jçini çekti: o gece, yatacağı zaman, Turidu yere değecekti. Hançerini kaldır -
- Rica ederim, ellerinizi çekiniz - Size selitm vermek ne 11::ıddi. :ınnesine sokuldu: dı ve yerden aldığı bir avuç top. 

Turidu. Niçin benimle cğlenlyorsu. mize ! "- Hatırlıyor musun, anne, ben rnğı birden Turidunun gözlerine 
nuz? - Evimin yeri malfım. Denimle <ıskere giderken sana ne demiştim? attı: 

- Sizi gözlerimle yediğimi far- göıii§mek istiycn evime gelir. Beni bir daha asin gönniyecekmiş 

ketmiyor musunuz, S::ıntn? 1 Bu ceva.bm üzerine, Tııridıı I..o • libi doya doya Cip anne! 
- Keşki bir lokma kalmayıncaya lanın evine o kadar sık girip cıkma "Hatırladın mı? 

kadar yeseniz de ben de kurtulsam! ğa başladı ki, bu sefer ele çirkin "Ben yarın sabah erkenden yine 
Fakat şimdi gevezeliği bırakın da Santa kuşkulandı. Delikanlı lle ko- uzun bir yolculuğa f<ıkıyonım. Beni 
bana biraz çalı çırpı toplayıverin. nu!)mamağa. surnt etmeğe başladı . yinP. o seferki gibi öp anne! 

- Sen <'mrettikten sonra biltlln Fakat kısknnr.lık bir mikrob gibi Ana oğul blrib!rlcrine sarıldılar. 
ormanı kökünden r.5ker. gcıtiririm. kanına girmL',Sti. İntikam almak is. Ertcısi sabah, gUn doğmadan, 
Santa ! Zengin olsa) dım, kendime tiyordu. Arnb:ıcr Alfio. bir hafta. - hançerini beline asarak yola çıktı. 

tıpkı e::ınn benziycn bir eş arar _ lık kısa bir seyahat dönUşU, tenha Ayni sabah. kocasının alaca ka-
ciım. bir yolda Sanl:tı ile karşıla.,tı. ranlılttn kalkıp gi);ndiğini gören 

T t.;RlDU ile Santnnm mace
raları k6y halkının ağzında 

tlolaş:yordu. Delikanlının sürekli 
iltifatlarma lnanmağa hn~lıyan çir_ 

kin Santa geceleri odasının pcncc. 

Bağcının <:irkin kızı, Lol:ının ko • Lola: 
::~ının elindeki paketl .. rc b::ıkar:ı.k: 

- O. df'di, bunların hrpı::i Lolr.yn 
lted!n~ mi? 

Pek is:ıb" t 

çünkil siz burada 
c'r" <>'"l ·~. f' lfio 

yo!•!ccn zevceniz 

- Aman yarabbi. bu saatte ne. 
rC'ye gidlyon;un? Ne var? 

Diye haykırdı. 
Arnbaı:ı horrıurdrndı: 

- Uza~a gitmiyorum, fakat git-

Turidu: 
- Ah, yandım anacığım. diye 

haykırdı. Gözleri kapalı olduğu hal• 
de geri geri kaçmak istedi, muvaf
fak olamadı, Alfio Uzerlne hUcuın 

ederek hançerini evvela midesine, 
sonra gırtlağına sapladı. 

Turidu bir iki ndım sendeledi. :E. 
llni kalbine götürdU ve olduğu yer· 
le yıkıldı. Dudakları bir ııey söylr
ınek istiyormuş gibi kımıldıyordu· 
..,..akat ağzından köpürerek fıgkırnn 
'tan, son bir defa "anacığım,. de -
meslne bile fn-sJ.t vermedi. 
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AsA.ed~k 

lngiliz - Japon deniz kuvvetleri 
arasında mukayese 
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YAZAN L.: Busch 36 Yıhnı vahşiler arasmda gaç : rm '. ş bir Alman seyyahı 

Birdenbire üzerime bir ağaç yıkılmış gibi bir 
~ili:· Japon ilıtilôfı, bir anlaş-ı Rus filosunun bu mağlubiyetı 1 Uzak şark seyahati altı haftadan 
J/e nilıayctc erdi ı·c iki devlet a· 3altıktan kalkıp ta Japon denizinr "azla sürer, fakat !ngiliz filosu ilk 
~daki gerginlik şimdilik kısmen •adar yol katetmesinden ileri geli·, ~lteşi açmadan evvel en az üç ay 

Oldu. Bununla beraber, lngiliz yordu. Rus Filosunun dünyanın ya· ~eçecektir. Su meselei herkesi dehşete düşür· Ft:-,:tt<. tekbir .ağaç gölgesi olına-ı 1ir maharetle ellerimi ve ayakları· 0

Pon kuvvetleri arasındaki mu· rı::.ını dolaşmak demek olan bu rol· 1ngilterenin Akdeniz filosuna ta· müştü. Çünkü :msuzluğun korkunç :iığı için çarnaçar güne~in altmd. nı ağa; liflerile bağlaym?rmiş, şim
\~~ her zaman için . kıymetim ;ulu~u tarihte_ yalnız !'\_ap~l~·onurı :namil~ uı~k şarkta vazife .'"eril~- Juğunl.!, bahusus Afrika güne:ı ,·erlere oturarak ;-.;uız dinlendik. dı ba~ucunda koca di<;li ağziyle sı-

büyük ~ir ağırlık hissettim 

aza etnıcl\tcdir. Zıra, uzak ,ro~ko\·a seferıne benzetılebılır. mez. Sıya:o.ı scbcblerden dola) ı lngı· altında hepimiz ayn ayrı pekala bi- Fakat yürürken hiç olmazsa bir rı1maktaydi. 
denizlerine ltdkim iki büyiil: Bugün aradan otuz dört sene geç liz filosunun yalnız bir kısmı rer· liyorc!uk. ız rüzgarlanıyo::-duk. Oturunca ade- Ba~ımı çevirnce bütün diğer arka· 

tı.ve dev/eli olmak itibarile in- nis bulunuyor. Fakat acaba vazi- erinden ayrılabilir. O;ıun için bu meymenetsiz surnt· a kafataslanmız içinde beynimiz da~ıa~m da ayni ')ekilde sessiz sada· 
r;.e ile Japonyanm, billıassa dr.- )'et gene ayni değil mi? \"akia ara· Onun için, !ngilterenin uzak şark lı l.Jlıınga !•Il<i\·:.ızunun arkasrndar ·,aynamağa ba~Jadı. ~ız ba~lanmış olduklarını ve hayrct-

,u' Ve/feri daima askerlik ba- :la Bü,·ük Ilarb oldu \'e bunun ne filo~una ancak Amerika yardım e· yürürken herkes heyecandaydı. Açık denizlerde. kızgın güne~lerc !erinden afal afal bakıp seslerini bi· 
erin<fe ataİwyl.a takip ııe ta/ılı .ice.-i ~!arak bazı deniz anla~malar. dehi!ir. Fakat Amerikada İngiltere · Daha yarım saat yürümüştük k: 1ııı::mı.:; \'ÜCutlanmız o:masavdı ora· le çıkarmadıklanıu deh~tle gör-
Fan bir mf'scledir. "aıJılrit. Diğ:-r taraftan, deniz mu· le ayni rnziyette bulunuyor. Ame- :ıepimizin vücutlarındaki incecik .::ıkta burun!:. .... ıızc!an kanl~r bo~a- dım. 
ıraya İıillôsaten naklcttiğimıı ;areDelerinde birçok u~ul değişti \'t ~ikan filosu ~ark ve garp sahillerini gömlek ve kısa pantalorlar terderı narak ölece~imize hiç -;üphe olamaz Zenciler tarafından ~on derece bi-

l bıı >nevzuıt tahlil elmektedfr ıirçok reni dü;manlar w müttefik nüdafaa'!z bırakamaz. Bırakacak sırsıklam bir hale gelmişlerdi. Yüz· i Jı. Kız<ın güneş oturmam,,ıa _k tap düştüğümüz bir anda cümlemiz 
ır Alnıan gazetesinde ( lllustri- er ortaya çıktı. olursa bir düşman filosu, Amerikan lerimizden fınôk büyüklüğünde ter ı raber ba\'ıltıcı bir hal ald:ğı ıçın e~ir alınmı~tık. tık defa Hansm bağ 8

latt'ta) çıktığı için daha faz· Fakat Japonya ile A\'rupa arasn ~emileri dönüp gelinceye kadar bir ter fışkırıyordu. l "vvela b~n avai'T1. kalkarak: !arı ara:-;ında kınanarak bana $t"S" ''1kaı e ıaya.,dır. Şü ph es fa Al laki me..afe kısalmadı ra ! Japon taraf tan Boston, bir taraf tan Ne,-· Gariptir ki en çok dayanıksızlık : -_ kkadaşl~r t biraz daha oturur iendi;ti ni duydum: 
h gozttes; mziyeti kendi lelıkrı- ,-anın gittikçe uzak şarka ye Büyük rork üzerine ateş açabilir. Zira, Ja· gösteren güra içimizde yegône Afri .ak kalkarn.,·acı<"-! Bir gayret ede- _ Kaptan bu ne felaket! diyor· 
rrınektedir. Bununla beraber, Jkyanu-.a hakim olan vaziyeti '.k :x>nya Amerikalılar için de uzun, kalı olan Bubaydı. !im! ~u su\'a ula~ahm, haydi! diye du. 

~lıl • Japon kuvvetleri11in tola· m meseleye bir daha büyük bir e· ;ok uzun bir yoldur. Koca gövdeli zenci ahlayup puh· .p3i~i kaldırdım. Eğer benden çe· Vallahi kendimi belimdeki bom· 
ht<ırat gözüyle talı/ili de askerlik ıemmiyet Yerdirmişti. Onun için Arneri~alı!a~ da ~uha· !ayıp duruyordu. '(inmeseler ,.e bizi suya ~ötürece~i- balarla berha\'a olmak için };ı.ldınp 
>nından öğrenilmesi faydalı bıı Japonyanın yayı!makda olduğL ·ebeye ancak gemılennın bır kı..:- Ilans duyduğu bitaphktan son de .i!n'rli olm::ı::a hep..;inin birden çulla yere atacağım! 

'olacaktır ·erlerde l1erkecten fazla İngı'ltere· nrnr tal•si<> edebilirler, dig-erleri ı:;a h'dd ti · d k k · tl trıuııga\•ı bı'randa · 
~ • J rece ı c enıyor u. nara a ·sı ~ura ı . . _ Sakın ha! Hans! delirdin mı? ~lirıe~in 'ılk: ı~ıkları. Japon deni- ·.ı·n meııfaatlerı' ,·arclır. Çı'nde, Ja '1illerin müdafaaı:;ı için, oldukları s· a lılr durdu sık sıl· nefe<ı. al- ı acaklarına zerre kadar süp ıı ~ , ır ra " , " ~ parça ay • ' · ~ diye bağırdın. Sabırlı o ... ke, r~u~ima· boğazı üzerinde!' xın askerlerinin istilasından şonreı yerde kalmaya mecburdur. dı. Kı'avuz Ulungaya: hem \'Oktu. 

5elirk,, k bo 1 k aç! - k .. h d' 1 k' · ti 1ngı'ltere ı'le Amerika muharebeue · k Her.ı.:e<> bı'r ba~ .. l:a ku"frederel' tek· Buba mecalsiz bir halde bir taraf lk .. n ·ıs.-ı y u, ·ır ~ ı mço · mu en ıs er, ma ·ını:s er n . . . J _ Daha ne kadar gideceğız, ·a· .. J , • • b 
bak><Iı bir adam, Japon a:ni .icaret mümc<siJ\eri <idiyor ve men-, 'ncak pek az mıktarda bır geını tah ra domuz? diye küfürle karışık bir car YO!a düzüldük. ta su, su, su .. diye hayatınd~ f ütün 

~el'lli inin köprüsünde aynkt<> eketin sanayilcşmec:i ve ticari hiı ::is edebileceklerine göre, Japonya sual sordu. Klmsede mecal kalmadığı ye ka- öğrendiği lisanlardan birer e a su-
hı\'orct · · · · ı Irk · 1 d t e faı"k olacaktı d ı la ı da ,.u"- "."'n adım SÖ\.·lüyordu. 1 • u. .ekilde işletılme$ı ıçın ıazır · gn :m ara a e Ç • Ahlayıp puflamakta olan Bub~ ·umızdaki son "-U ama r '"" kaPorı imparatorluk filosunun ·üyorlar. Şüphesiz sade 2dedtçe faik olmak Hansın sualini herife tekrar etti . .:udıımuıdan <\tzmış bulundu~u iı;in 

'iek amirali To\'.!;o 1nı:tiliz bahr' Tabii bu, ne lngilizlerin menfaeı harpte galebeyi temine kafi değildir. u
1
unga: 'ıdeta ağır ateşli bir hümma içinde 

l'lı~~ktcbinde yedi sene bo~una o· .i için, ne de Amerikalıların. Fakat Japonyanın lehine, 11ngilt:~~ _Bir şey kalmadı! Bir bu kadar ·mi~iz gibi. sersem sersem ve ı;ı;ayet 
t· ltıı~tı. Topları hazırdı, gemici' Vaziyet böyle olduğuna göre. aca le Amerikanın aleyhine o an ı :1 :iaha gideceğiz'. demez mi? ığır yürüyorduk. Bu min\'al üzere 

•e;; harp n1e,·kı'ler"ınde ı"dı' ,.e bü· )a nctı·cede sı·ıa·ı1a m:;rar•aat oluna· 110.ı~~ .. daha ,-ar: Muharebeye tahsıs - . - b' çe~·rek saat kadar daha "Ürüue· 
"" "" ' Sus"zluğunu gidermek içın agzın· ır J · J J ~fi'.? Hu..,ıarı bozguna uğratma~ ..:ak mı? ol•.l'1an !nı?:ili~ ve Amerikan gemile· la tütün çiğnemekten sersemlemiş. )İldik. 

l9 ~Ucuma geçmeyi bekliyordu. o zaman, 1905 de olduğu gibi. A' ·i de lıedeflerıne vasıl olamıyacak- nüthiş sıcaktan ve susuzluktan bl- o aralık birdenbire önümüze ağaç a~ senesinin 1 mayıs sabahın· rupadan Japonyaya gitmeK bir filo 
1 ardır. tap bir hale gelmis olan Hans heri- ıklı bir yol çıktı. Ağaçları görünce 

1 ıraı Torro durmı1s, bir sene e' ,·çı'n çok uzun bı"r ~·ol n'udur, de:!i İngilterenin de, Amerikanın da u· d 'ndı'k I-Ierke<:.ı·n ı'lk i-
l{ " • , ' " fin bu cevabım işitince: or erece sevı · · 1 U !ar üzerindeki galibiyeti.;· nidir mesele:-i gene ortaya çıkıyc; :ak şarkta bahri üsleri var: !ngilte· _Yedi sinsileni akbabalar lokma ~i ağaçların altına bitap bir halde 10 ıhlitıUYordu. ]:>us sahı'lleri ile Ja- "C bu bu··~·ük· de,·letlerı'n bahrı·,···e·:·.·n· renin Sinrrapurda, Amerikanın Ho· 

1 
· h 'fi -· "k erı"lmek oldu 

r., ' ' J ' - b lokma etsin, bre eşek ö üsu erı . yuzu ·oyun ' · ın ana Yatan toprakları arasında h, ... J:ı·.1.- .... ten du"~.u"ı1du"rt'ivor. noluluda. Bunlar, muhtemel düşma d ı a· · n· ~eı·ı"lde uza· ~ "· "'' "' , Diye muht~em bir gemici küfrü Ben e .:en ımı ay ı ~ " 1 
' ,,~ıl "en·ı..-,l·ıktek'ı bog~azlard.a ".' ~-enı· I1a· rp usulleri ve gcmilerir na Y~kın birer üs kabul ediliyor. d m· tı"m 

"" " "' I • sa\'urarak yere çöktü. Herkese de nıp kalmaktan mene eme 1 ~ • ~ duran filonun kurc;unı ıw ,ürati T:::u5ima yolunu kıı;;alttı mı? Fakat bu "yakın,, dedikleri ~ey ha- ~d t y 

Crıh - l klık 1 5· 1·" •• aret ederek: Hİ" kim<;e konuşamıyor, a e a agaç a- ·•e baktıkça Rus filosunuı 3ü,_·ük Britam_·a ile Amerikan birle :dkatte binlerce mi uza· tır. ın ~ ~ . 
t 1 - Azizler a"kma biraz mola vere lann hafif ı:;erince olan gölgelerim e. · rthurdan çıkı~ını Ye sorn ik devletleri Japom.·a\·a taarruz Japur Yokohamadan 3500 mil, Ho· • 

1 2'!.... " ·ı k d !im!.. Şt• katır ayağı suratlı yam- ..,u gibi dudaklarile emmeye ça ışı· "
11

11 lnnırıcıc 'N1ançur) a limanla :ıderlersc muyaffak olabilirler mi? .10luludan da 4000 mı uza ta ır. -

t: kaçı~mı görür ~ibi oluyordu. Bu suallere Yerilecek cevap çok İngiltere ile Amerikanın kontrolü yam bizi güneşte gebertecek! diye yo~d~;alık birdenbire üzerime bir 
v, u'Yanın Baltık filo<:.unun. uzur nu"h'ımdı'r. Çu"nku" uzak ~. rktaki ;ltında Japonyaya daha yakın bah· t-ağırdı. d b"' "k 

ağaç yıkılmış gibi üstüm e uyu ı- C!Yahatle Avrupa sularınd:w be,_·az ,.e,_·a sarı ırk hakimiyeti bu· ri üsler var. Bunların başlıcaları o-

Kıl::ı\'UZ Ulur:;a:,-ı da bağlamış

lard;. O sırada ağaçların arasından 
başında gayet büyük yabani ku5 
tüyleri olan, ..;on derece uzun boy· 
lu ve karga burunlu bir zenci, etra
fınt::ı ellerinde kargılar tutan birçok 
adamlar arasında, bize doğru gc+ 
ıne:·e başladı. 

1\fohakkak ki gayet sert bakışlı \'t 
mağrur yürümekte olan bu adan 
bu zenci!erin reisiydi. 

Gelir,, bizim yanımızda durdu 
Hepimize 1wrkunç nazarlar atf ett• 
Sonra inlemekte olan Bu baya 'bi. 

tekme vurdu ve bağıra bağıra bı • 
şeyler söyledi. 

Herifin ne söylediğini anlamı 
yorduk. Galiba Buba da anlamı· 

yordu ki iki üç defa tekme yediği q· ' d · k "hf ı )'Ok- bir ağrılık his.c:ettim. l\'o~tok sularına kadar geldiğı· ıa ba.<rrJıdır. !arak Hongkong Ye Filipin adaların ri gön ermesıne pe - ı ıma 
haı...- "' d k Sıcaktan ve bitaplıktan kapadı· 'n ,1' ver almı~tı. Filonun bir kı--m• İnrrı'lı· z filosu Japom,·ava taarruza Jaki :..fanila !'ayılabilir. Bura a ·ö tur. S S Su 
lle · " ı l' k t · "T' !ım gözlerimi açınca kollarımın ar· - u.. u.. .. . tıızden \'e Sü,·eyş kanalında" ·cçcce.<Yi zaman I90!·5 de Ruslarn, mür \"C cephane stok etmeleri müm· ngi ız as er en ıpperay uzun. . 

u erek , . ., ı k b' l d' b'r mar~ kama büki.ildü-.ırünü \"e yıldırım gi-
1 

Deyip duruyor, bir. c.e'·.ap ve_rmı· 

halde yalnız: 

i!ı' ıı. · gelmi5ti. Kalanları da. Ja· 'rntettifri kadar bir '.·ol katetmiye· '•ündür. Fakat buraları deniz ve ıa· ço · uzun ır yo ... ,, ıye ı ~ " d h 
~ hı ., ı 1 ·ı· bah · t' hi süratle kıskıvrak ba~landığımı yordu. O vakit reis ıçımız e sıya ... llın ln~iliz doc;tlarınm Süvey~ ·ek. İngiliz filo"u Sü\'eyş kanalın· ,·adan heran için tehlike altında- ~öyler er. ngı ız rıre nezare ı· .. d" 

0 iç ·•alını k .. · A.f 'k3 ::ı nin buradaki kelimeyi değiştirme.;i ~ördüm. Basımı çe\'irincc kar~ımda ı:larak bir de Ulungayı gor u~ · r. t d ·apaması uzerıne, · rı · :lan geçer ye g-elirken yoldaki muh ır. d ki d d · h·ıl ı.. cuna rritti Ona da bagıra· 
e , ]• ?1a•.rnaya mecbur olmu~tur. :elif lngiliz bahriye üslerinden ge· Japonyanın 3000 tayyaresi var. ,·e ''Yokohama uzun, çok uzun hir ~ayet iri, du a ·arın a ernır < • nun ·~aşu ,., · . 

ı<ı f'l h k b'l 3000 ı d · 1. d r Sonra bu kalar sarkan bir zenci buldum. He· rak bir şeyler söyledı. l·n ti • 
1 

o. 20 bin deniz millik ay miler alarak tak\'i\·c edilir. Ifalbu- ln~ilterenin de buna mu ·a ı . yq_ ... ., emesı azım ı · • d 

e e J d 1 ·1 t' d bel'li rif ben vüzükoyun yatarken ağaç- Ulunganın reis(!! ayni dil en ce-t, ı r•'. !'.eza bir yoldan sonra, cenu- 'd Ruslar daha uzun bir yol katet· tayyare çıkarmasına ve Avrupa ar. uzun yo un nı laye ın e onu " - _, 

\-ltı d n • d "d.. ·· 1 kızı da ların arka<\mdan birdenbire fırlayıp \'ap verdiğini gördüm. \(ı t .enizlerinde hirle~miş '. ·e \ ıa. niı:.ler \'e takviye onlar için me\'- uzak şarka, sonra Singapur an ce-

1 

yen unyanrn en guze ,, 
ok ı d · 1 k (fil t · t Blait) üzerime çullanmı5, Ye harikulade kı~ a d·ı~ru fayrab etmış.er ı. :ut de~ildi. nubi Çin yoluyla şimale kara as -.e- yo •... us rıer e 

1·\Jlan kıtalara \'ardım ~·etistire· e. . . J • 

·1 rını, Yarı ölü askerlere yiyecek 
Utec"kl · · · k ti · · ftkv . ~ en nı, denız ·m·ye crını 

~ı~e edeceklerini ye bu tak,·iye 

~ki 0'.
1 ı\rthuru tekrar kurtarabile· 

~tın· .. . . 
l·'ak 1 umıt edıyorlardı. 

if ~ 
1 

at aıniral Togo, hafif sis taba-
ek Vi ;~1 

.. arkasından, ,·aziyeti daha 
e Oruyordu. 20 hin mil uzaktan 

ı r 11 
bir filo ... Gemileri muhakkak 

ll'ı:ığ1 ·b-k u !\'ete hazrrlavan uzun. 
n Uıun b_. · 

ı~nk ır yoldu bu... -· 
ı. n at, dü~ünülecck zaman de~ıl 
ih ~ıs filo ... unun boğazlara ya~da~ · 

' J a!x-ri gelmi..:ti. 
aPon r·ı ~ -l1a 11 l oc;u ilk ateş açtıgı za· 

r. Hu<;lar dört mil mesafedeydi· 

~llıh 
hı. 8 at('!)c çok ani \'e sert olmuş· 
~u 1 ır saat muharebe:ien sonra 

ann · · ti 111 . on safları fıtıl bir vazıyete 
n Ya u". kuınandanı ölüm dcrecesiı 

1 k raıannw:tı. ı\ko;;am olup karan 
~·"'~0kluğü zaman bütün filo ricaı 

"ll!\tı 

trte·: .. .. 
l'ntıh . 1 gun of!: evin Ru ·!arın dert 

rıt-ı· · ' • 
~. :: ıle beş ganbotu ve bes kru· 

Otu 0] . 
d~ 1) ,:yanusun dalgaları ıçın-

,, ... ~~'Yordu. Bunların ,·anında sa ' u . 
27 ç Hus ganbotu \'ardı. 
~e btna\'ı · 1905 deniz muharebe-.i 

fle J u 51ırcttc nihayetlendi; netice· 

1 al)onıar büyuk Okyanu-.un g;ar· 
ııa h·ı. · 

ıı h: ~l\:'.11 oldular ve bugün dr 

Onların biri birlerinin dilinden an· 
laması, hiç de hoşuma gi~~i ise 
de hiç olmazsa aramızda bınm": bu 
heriflerin dilinden anlaması bem te
selli etti. Hemen Han~ seslendim: 

_ Har.s! Vur kafanla şu yamnda 
vay<rara eden Buba domuzuna! 
İz;;di·?i toplasın! Diri diri ölecek 
cto..'ll·,ız lıerif! Aklı başına gelsin de 
'.:U ·1ur.e:a herifin ne görüştüğünü 

ii:i.renı:in. 

IIans derhal yanıbaşırıda ofla· 
,·an Bu!:.ıanm böğrüne bir kafa ya
pı~+..ırdı. Ve müthiş küfürler sanır~
rak benim sözlerimi ona tekrar cttı. 

O yakit Bubanm yarı can acıc:ı, ya 
rı rlıri d:ri yenilmek korkusilc baı';· 
lan içinde başını kaldırdığım gör· 

<lum. 
(Devamı var) 

Vakit Kitapevi 
Dün ve yarın tercü

me küll iyatı 

No. 
31 

32 

31 -40' 4 cü serı 
Rasin ktilliyalı iV 
Metafizik 

33 lskender 
34 Kadın ve !Osyalizm 
35 Demokrit 

Kr. 
60 
(0 
60 

(' er. akıınıyeti muhafaza ctm::ktc· 
36 Dinler tarihi 

100 
25 

125 
40 

100 
16 
~ 

l\au . 
l;ıPo netıce a1ına•1 o muharebede 
l"rcr nlar Yalnız 1 lG tclcfa'l ,·crmi---

1 
1 

halbuki Hu-.!ardan ölen i000 
•
1Ydi. 

). 

n 

37 Filozofi ve sanat 
38 Etika 
39 Heraklit 
•O Ruhl mucizeler 
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Faz llı 
RAHMi VAGIZ 

düşüren Diksen Marma
28 - Yazan : 

Sana madam Lö~ôrün piyanoda 
en son çaldıgı parçaların himlerini 
çalınış sıra ına göre SÖ) ledıın. 130~ 
'akıtlerinde şifreyi çozme.ğe çalış 

raya doğru uçtu özebilirscn ben buna şaşarım am" 
tecrübeden hır şey kaybetmeyiz ya!
ı.:::er bunu çozebılırs"k Hi haziran 
mı:; gece i en Korcntcnhleri me 
gul L>tjen ;eyin ne olduğunu o-;.en 
piz. 

Antuan Redo, tecrUbesiı:, toy Fransız filo ku.. 

ı una gulmil , kendi kudretinden emin bir 
u Tuı k tay) arcsine haddini bildirmek için 

fıl u ı F ı ın p ine takılmı!J, hileli hava ko\a
lama ın n n tlc ıni tahmin edemeden Selimiye 
onwrin kadar boylece gelmişti. Scllmiyeden Saray 
bumund n, Yıldız ve abidei hürriyetten atılan top_ 
1 rın mermılcri arasında mağrur bir takibe yol \·c_ 
r n Antu:ın Rcdo birdenbire kaı;ah çetin kartalın 

bri) çel.dşl karşısında afallamış, baka kalmıııtı. 
F zıl bir dıkilişle 100 mctı:-e kadar ) ükseldı, 

ti d vtil ı k lfıpingi t!mamlar tamaml&maz, 
V nizammdu p ıni takip eden filonun 100 metre 
ü c>rind n ı kim m vkide tüfeğini kullanacak va-

a) t aldı. 

Antunn Redo hali anlamadığı bu manevraya 
na ıl k rşt koyacağını hesablarken RVII nin Fa1:1. 
lm cll ri)lc lnkırdıyan makinclitüfeği ateşe tutulan 
Fra ız hava filosunu çil yavrus~ gibi dağıttı. Her 
hırı bır istikamete fırhyan tayyarelerden hangisi. 
ni tak p edeceğini bir anda. kestiremi) en Fazıl, Dik
sonun bUtUn fılosu ile ka?'§rsına dikildiğini hayret 

'c d h tle gördü. 
AynJ irlifnda. kar§ıl8.§an bir filo ile tek TUtk 

ı tUfcklcrini i§lcttilcr, 7 tayyarchln 14 tnaltL 
ınd n çıkan huzme R.VIII nin etrafınôa ölUm 

ruz • rl rı) le UÇU tu. Kuyruk üstündeki iniş takı
mı 10 kur unun 10 deliği ile yaralandı. Fazıl te~ 
u u er k bu sıkıcı ve tehlikeli vaziyetten kur
tulm gı tas rladı. Tatbika geçti, derhal üçer üçer 
kad m i iki hatta ayrılan düşman filosu, ateşle. 

rini Fazılın üzerine tesbit ettiler... Biraz cwel 
Dık nun gccirdıği tehlike ve krlz sırası timdi yıl
maz Türk kartalına gelmişU. Fazu soğuk terler dö. 
kcr<'k birn~ evvel elinden yakasmı kurtaran kur -
naz du man fılo kumandanının kendislni kİı.ndırdı-

ı m n vravı t krarlamağn kalkıştı. Pikeye geçti. 
ı d ru U • ldll, 
lkı halt ı Ilı tlUşman tanatesl de kendlslle 

ırlikte pikeye geçtiler. Fazıl bu usta hava kar. . 
t 11 rmrn clind n o'day kolay ~·akasmı kurtaramı-

cagını pek lilô. kestitmişti. Bu manevranın da 
f 'da vermediğini görünce yeni bir gabriye çekti, 
p i . ra bütün düşman filosu~ la ber4ber lupinge 
g ti, dön te ayni vaziyeti muhafaza ettiklerine 

~ rk n kendi altında kalan ve lOplngl ta. 

li tur ıni boşnittı. Diksonun filosunda. bulunan 
mulazim JI nry Vood gabriyc çekerken motörUn 
ek çalı mn a başladığını görmUıı. yarı irtifada gab

rl~ ) c nıhayet vcrm[ff, arkatıaşlariylc birlikte Ilı. 
pıngi t mamlamamıı;tr. 1ı;te, TUtk kartalının aşağı

d k lan. ona mahk(ım vaziyete dUşl'rt tayyare 
muı·r.ım H nry Vood'un tayyaresiydi. Genç, tll)'SÜZ 

ıl rında, salhanenin Jı:a) alıklanna dUş
lu, p:ır 1 ndı. 

]ıf 1 im Vood oradaki kıı~lanm n~betçl neferi 

tarafından tutuldu. Korlrndan 15dU pntlıyan ve bir 
tarafına bir şeyciklt'ı obtıı~ an lngillz ııaotu tstan. 
bulda düşüri:ilen ilk lngilız tay~ artslnin ilk hava c
slii)di. Dikson, bir arkadaşlarını kll)'bcdiş karııı

sında hUeumu arttırdı, Fazı\ mUliızim V1loda hUcum 
ederken lrtifaını bfüıbUtUn kaybctmış, aC:nmakıllı 

mahküm "ı(zlyete dU!jmüştu. 
Artık y-aprlacak bir ~ey ) oktu. BUtün hızıyla 

kaçmağu kalkıştı. nu sırada :.ırôı sıra işliyen ı2 

ağıt makineli tUkğin bir kurşunu sol omuzuna ar_ 
kadan dokundu, Fazıl ) nra yerine l'lini attı. avu
cuna. bulaşan kan ile vn:ılyeU anladı. Havada faz_ 
la durmğa imkln kalmadığı cihetle ~ere dö~r\ı eU
zUldU ... Seyirciler 'l'Urlt kartalının suıtutuna e!Cf 
sesleriyle karşılık \'Crirk<'n, bir kıııtttı halk bunu 
dU'.;!man tayyaresi z:ınncd::rck hııykın~ ötdu ı 

- \·aran gelen iki! .. 
Fazılı düşür<'n Dlkeon nrlık buralarda dur

mağı muvafık görm<:'di, Frnmıız tilosuyla bırlilHe 
bogaz istikametinde Hnrmarauı. doğru uçtu. 

Ycı::ilköyde kendi kum:ı.ndaı\lıırmrn tnuvaffakı_ 

yet.il savaşını heycrn.nla dürblinlerindc SC)'rcdcn 

pilotlar hal kırıştılar: 
- Yüzbaş ı Fazıl iniyor! 
RVII arkasında h"yaz dum'.ıncnn bir iz brralrn

rak Moda sahillerine ka~ dı, kumlu'ttn 'ere indi. U
c:uş takımını zcdeliy<'rcl: oturdu. · Etrnftnn koau· 
~anlar, polis, kanun nl'ferleri, otomobil getirdiler. 
Agır yaralı bulunan ve baygınlık Et" ircn Fazılı al

dılar, Haydarpaşa hastan sine kaldırdılar. 
üstteğmen Avni, fılo kumnndenı Fatılın dü. 

şU ünU görUnce kims yi a·nı mcmi?, 
aUnmış, makinıstc haykıı mıştı: 

.... - Haydi çalıştır bakalım ... 
- Efendim, kumanoan bey ... 

tayyaresine 

- Sus, emrimi ynp. Burnda yüzlJ:ı "1 tazıldan 

sonra kıdem itibariyle en hüyU!c rUtbcli benim. E
mir v e kumanda lmrr.an<lnnıı\ cli,irtUğü şu sırada 
bend dtr. Mtl r z 'kumandanı ı a • e . ana 'tm-

Gune~ do'"rmal, uzereydı. Hafü bi 
b etrafı kaplamağa ba lamı~tı 

Kom pars homurdandı: 
- Bana bir kaine daha .. Bir çe\ 

rey sa::ıte ka·lar sen uyuyacJ'<"ın a· 
ma ben bu menhll s~hrin altım do 
la~mal1a başlı) acagım. 

ıv 

{17 hazira11191:>) 

Alman1ar bir yerde ta'ıarrira 

:apmakta u tattırla:-. Tahlıl kdbı· 
liy:?tleri, en ehemmi~·ct iz şe~ l~r. 

Jikkat has alan, teskilat ı m~zi)·et 
!eri ,.e ayni zamanda guhinç go ün 
mekt~n korl,marnalan 'era bum· 
anlamamları bu sahada tam mana 
ıle ge:i.miştir. en Korentcn mah 

zenlerinin ara tırılma~ı bunun biı 

nümu:ıc i oldu. 
}7 haziranda safak 'akti, ssızcL 

getir:.1en bir a ker kordonu, mahze
nin il Hi•ıd ki biıtiın e\ !erin bulun· 
duğu ı::aha dahiline zabitler clahil 
herke in girrn" ıne mani oldu. ~n· 
b::.l"ın ı:::.at bec;inde Ştroberg, Harın, 

Kcvnpars \ e tim it kumandasında 
dört kıta. her; feklinde olan mah· 
zenlerin niha)'et tamlları olduğu 

tahmin etlilen ı,ı ımlanna arni za· 
manda girdil~r. Bu kıtalarda ili hh 
neferlerden baaka kazma küre!(, is· 
tihkam ı,amrn, ottclaj likt teri bulu· 

Ayni . ıı;. mm tla jnndnrma 'e ilah 
rcdiyorum. Haydi, cnlı§tır. 

RVI. makiniıtin uğraşmnsile çalı§lı, Avni, Fo- lı a ker'er de e\ lere glretek, kaçan 
kerle göklere atıldı, Dlkson çoktan 1stanbuldan lan ylıl.Rlama.c üzere mahzen kapı 
uzaklaşmış, Gelibolu) a doğru uçmağa koyulmuştu. lannda c 1,Une· c baılnmı !ardı. 
A vninin uçuşu sad~ Fnzıltn au tUğU nô?tt:ıyı, uçu" llk b kı~•:.ı J<ompar ın ihtıbaı 
tnkımlart parçalanmış RVII. nin bir yana yaslanan p~k nıkhinahe oldu. Halkın e\lt'rinc: 
enkazını görmekten ba ka bir ~eye yarnmadı... etken ç kilın·'~ri ın ::i>uriy ti aye· 

1.~ • "' sinde c. ı,erletin toplanma ı g'z'ı kal 

Operatör Mustr.f:ı S•ıdi, ameliyat maııaııında m?~a benzh·ortlu. h il halk şaşır 
) atan, göğsündeki ) aradan hnrır bir kan sıun has. ını~ kal mı tı. 'abah'c) in erken so· 
tayı nıuaycne ederken mırıldandı: k:ı.~a çıknma:lıkları ıçih artık geç 

- tliç ümidim :. ok nm:ı, haknltm.. kall.niaAa nlı mış olan halk kapı'a 
Atılstaniar Jııvandılar. hııstnnın Utetinc bö) ar. -n ındiri!"n tlip~ık darl.rlcrıle ti) an

öttü kapatıldı. 20 dııklkA ııllrc-n zor\u bir rundl~ at- iU"lt ı. Tc:a~ 'c endi ... gü ktcrılcr 
tan sonra Sudi clındPki pcn~ln ucundıı dul'iln kur- olu) ordu Bu hal zabite {· • .,,it '~rtll. 
şunu kUvete attı: Kompar , g ceki yorgun:ı ğunu 

- Oldu; dedi, oh ... Bu fasıl muvaffakıyetle ·ınutara!, kendi ,ini tamam ile a' h ır 
bitti... YB§ıya.cağını kuvvetle Umid ediyorum. ına kaptırdı. Ara tı. m:ı i .ine baJd 

Ameliyathanede bir mnbed sukutu \'e bir ma· 1u, olduğU lkınci mahzen. yollar 
kine intiıamı hakimdi. r '.>'ttOr Mustafa Sudi elle. "ll~mutUnun 5yledıği gılıı, t:ım 15 
rini )"lkarken, hasta lastik tekeı lC'kli ameliyat ma_ ı m tre derinlikte} di. Cale inin onu· 
s:ısına alınarak koğu :ı golUruldü. :ı kaJar ~U.U luler. Ke m ta taı 

GUnUn kahramanı. çôtin Türk kartalına busuc::i 'Jır dU\ ar onlerini k. pı) o. öu. Gayet 
bir oda ayrllrnıg, buradaki yntaı;a baygın bir halde •1k1~atle yapılan ônd:ıj'ar up'1c: 
ta"ınmt§lı. ı IJN amı tJfJr ı t>lr necile 'ermedi. 

- 40 ...... 
A5kerler, Komparsa yatakların· 

dan kaldırarak rarı çıplak adamla. 
getırlyorlardı. Zabit bunlara, malı· 
zenler ara mdaki tuğladan yapılmıc 
dı arlardaki in an geçmesine mu 
sait deliklerin neden açrldığını sert 
bir lı anla sordu. Gelenlcrın içind~ 
en az heyecanlı olan, l)ır ihti)a 
.liğ rle:-ı üzerinde nufuz ahıb 

Türtiniıyordu. \ crdı ";i ce\ apta kon· 
ularının tayyare hucu.mları ıı a 
m::la kendi mahzeninde top!anmag 
liyat ettıklerini so;: ledi. 

Kompar~: 

- Peki ama. dedi, senin mahze, 
Jte: ilerden d?ha emin bir yer go 

2 AOUSTOS - 1~39 

de idi. Razı yerleri yıkılan 
tarla kı!;men kapanmıştı. :Be~ 
'e bir Kom pars dı\ arlara 5" 

;--tmyordu. Fakat hiç umurtı 
'rİ bulamadılar. 

Taharrıyat böylece altı 
hi. Bu müddet zarfında ro 
ir ümide, bir ümit i, 1ı e d ı 
~ ba~ladıldarının b~ınci 
naliyt'tini arttırdı. Takribi o 

;>apaz Gayyardıh e\ ının 
rn gclmi~leı"di. Yukan çıkarak 
ı. Yeraltı galeri i c' in cpcr u 
:an, tah~esi papazkn c' ine kttd 
tınan bü) ük bir c' in a'tınd:Hl 

. ortiu. 
ürımüror; bi aki ... Bu son ümidini de ka} bett 
İhtiyar i tifin; · .,dı: unra Kompars artık yel d 
- Hald,111rz 'ar. Fakat kom~u :ıdamlannı takip 

arım ma:idi dü.ünce ve scb~blerl, ır şey )Bpmatlı. 

'nnim ma lZ"tle gelmıyorlar kı. Ô~l~ üzeri Ştro~rg ite .. 
'c1

•• •• - an1annôa bir arnda bulun ,nı;>'a-ile birleştiler. Onlar da fi 
nak i tctlıkleri için boylc yapıyor- pars gibi hı~ir gızli a ;kcr b'.l 
nr. Bizzat \lhıan a ı~crlcrınin bil" ıw;;lardı. Biraz sonra Ha) tı1 
tt!hlike anlarında ~eü.ıtabH1erin idi. o bıtkaç kı i ) akal 
·.aptla~ak bö;:lc harc!ict ettiklerin ~ömpats ~cvin'dı, fakat bu C' 

t~blf dikkat etmı lnizdir. ızun .;ilrmcdi. Ha} m hiddet ı 

Kompars CC\tıp 'ermeli. acına !rnpılmı.tt. Yaka1adık\i\ 
lenmişti. Fakat yapılacak bir ı:e. a ında en c;uçlu olanları Alnı'\ 
·o·c~u Otıünc getirilen adamlarn ar~ı ak ilık etlen bir li e hlc!:ıt' 
~ıtmelerinı ~Ü} ledı. \ asati yaş1arı mahzen kapağını bir Almaı 
~llıyi ço:, g~kin olan Fran ızlar. '<erinin ba.ma hızla kapatan J\ 
merdivenlerı yaş' atından umulmı yac;ta bir külhanbe} i idı. Arac:I 
yacak bir acele ile çıkıp gittılcr. )O\'lecc bit Alman ask rının ) 

Mülazım ümit iılige düşmeden, 1a~masilc \C tam bır mU\affak 
pusla-.ını Çikarıp istikamet tayin ızlikL nctice1cnh1° _ti. 
cde:-ek buyuk meydan cıhetinôe dı· Dort zabit a keri dağıttılar ,e 
varı delme~ devam etli. G~tir!len :·"':~~ ın~rkez '.um ndanlı"'ıtı 
aletlere muracaa\c hemen hiç IG· ~ • re!c k J1onelin kar ma çıJ, 
zum hasrı olma::lı. Onların b:ı.stadık· ro:ı ~"der tol onlar daha ağı 1 
iarı iş zaten kı m~n ) apılmı~. dıvar bir şey söylcm~k iıin bir re nıı 
!ar r}dinc .. ek mah.,enler ar3 tnda ir· fakiyet itliği anladı. omuz il ,t 
tibat temin cdılnıi ti. Sa'H~fi\. bJı:a ~adan çchrelermden i tel rn 
:nlım~ bırkaç 1\a ı ınc :ı ,~~- ~af uzatlı. Fon Ştro 0 rg bunl 
erdi ve bir il,i kazma} a darana.tnı· ek s~sle okudu: 
)Ordu. 

Gakn yedi ~ekiz metre genişliğin· (Devaıru var) 

V K IT K iTA!iEV .. 

0'~n VJ yarın tercün1a kUlliya~ ı 
11 - JQ Krnıph !< UçUncU seri 

Numar11 Kurut 29 Kapitali.tın blıhtanı 

21 Huırnmdar mıllct 

22 Yem ılmi dhnı~ct 
23 r.lcvcudu knlm:dı 

21 Gün ün ik tısac!i işle: r1 

2~ Cuırıhuriyet 

26 TNcUnent• toıu 

27 Deti" .. ll'r 
28 ı a:.ıko:ı 

50 30 Slamb:ı 

'j~ 

60 Bu serinin rıetı 6 15 kur\lf 
&O Hepeitıi alanlal'a % 20 ısJıO 

ıoO yapılır Ktlan 4.92 kuruıun 1 

75 kuruşu peşin &lınarak mtit 

30 ıl a.> da bırer lira Menmek 
Uc taUlte bRğlanır, 

Nı 11at: Evlenecek her kız kendi kendine a· 
ğır sorar. Tecrübesizlik eseri ola· 
rak bu soruları nişanlı ma da sorarsa ma • 
zur oriılmelidir. 

Butu:-ı bu rnutaleaları bir turlü ciddi o-
MASAL Ç O CUKLA 1 - Behire, görüyorsun ya. dedi. D 

cel~: · ni bana anlatmak ne kadar hı. 
ukit böyle yap o'maz mı? 

Behire: 
l r C:ınlcm i:stemı~ en Nıhat tekrar 
ka ahalarla ~uldu. 

~ a a ım genç kızın tecrübeli olma· 
mı e a n ı temem. Ben her i.te tecril· 

b ı ı t ~rub liye tercih e'1erim. Bilhassa 
akta. 

Anlıyorum. Nıhat, ben sizinle çÔk 
am mı konu u}orum. Sizden de ayni sa· 
m'mı)etı beklerim. Sö}leyiniz bana .. Si· 
ıin de a~kta tecrübeleriniz yok mu? 

- Ha}ır .. 
- Hapr mı? a öteki kadınlar? 

Hangi otcki kadınlar? 
B nırnle tanı~madan eV'. el evdiklerı 

n'z? 
Onla dan bah etmek doğru dc;ildır. 

Ç n iı m d mkı eni onlara tercih eltim. 

O lı ide ' ı mC\zuubah degıl 
B tu o admlardan ayrıldı ınız ı 

c n ı t abd )muyor mu unuı? 
Ha ır. 

Beh re bu kadar ı rar cttığı ıçin mah 
cuptu. tç ·i inde .;affet okuan ela gözlen 

le .. ıhad:ı baktı. 
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Nakleden · MUZAFFER ESEN 
- Benden evvel tam,Ştığınıt bütUn kız• 

larla münasebetinlzı kestıniz ıni? 
- Tamamile .. H attA seni tanımadan 

evvel . 
- Bcnı tanımadan evvel mi? 

E' c~ seni tanımadan evvel.. Zaten 
namuslu bir adamın vazifesi bunu böylt 
Y3?m:tktır. 

Behire gülme~ çalışıyor, hışanlı ırıa 

te 0 kkür eunek, yahut hiç olmazsa mih· 
nettaıhk ifade eden tatlı bir bakı la bak
mak i tıyordu. Fakat saramu. dudakları 
elıncic olmadan kederli bir glilü5le buıu 
lul or. Fakat artck tatlı bir Söt ':>Oylt'mtk 
l~zumunu hi:.settığı ıçin: 

Bu sözlcrıniz beni çok SC\ indırdi, 

rldı. ·zc bu ualleri 90rmak 'e bul t· 
mln edicı cevaplan almAk lx!nım içın bır 
ihtiyaç idi. 

ı 1ıhat, alaylı bir bakışla genç kıza ba· 

karak dü§ündü: 
Ne hassa mahlu d kendi ile evlencc"· 

Aımi brılyor. B unun mana ı hayatım~a 

bırınci derecedeki yeti tutacağrdı r. Fa 
kat bununla iktıfa e:lemıyorl,, 

1 ihlt hal~ Behite:un çok cıddi SÖZ roy· 
lt!d•ğlt'lt ımına..-nıyordu. B inaenaleyh la 
tife etmekte devam etti; 

nemek benden 3ı.iphe ettin öyle mı 
Behire? Doğru u bunu sana yakı t ıraına· 

dım. 

·e yapayım Nihat. delic" hır f ıktr 
ama bıt d~fa aplanmı, bulundum. 

Du f ıkırlor çokta:ıbcrı zıhninı ı gal 
N1ı)Oı" tnu? 

Hayır ç"ı!-.ta 1h ~i d • ) .. T ~mın de 
co:·lci•m ya .. Dun a .am lafib ı. 

Ş.ı hal'lc wma t i evdt otu dun, hıı; 
hır ye.re çıkmadın da bu fena au4:.ince!cr 
onun i:in kalbine girdi. 

- Ha~ ır, evde oturma:lım. BürUkde 
re) e gittim. :Neclaya da uğradım. 

Benden ~tiphe edilecek ,eyleri ııana 
Necla mı anlattı? 

-. Hayır, Fakat akşam üzeri ''apur· 
dan indikten onra kapkara dUşilflceler 

kafamı doldurdu. 

- Çocuk<ıun ııevgilim .. Ortada hıçbir 
ey yokken kendim üzılyorsun. 

- Hayır Nihat. kl'ndimi üıdüğiıın fa
lan }·ok .. Şuphe ettiğim 'e bu şüpheyi 

hey nim le buytittüf!iım de yok. Buna 3Up 
he ctm"!( d nir mi hiC? Yalnız dü,üncelc
rıml .ıı;ıl\ça söyluyorum. 

Nıhat D~hır nın ufak cimi tuttu. Ve 
kll\' t'tlı bir dc\ıkıınlı öldu~unu go ttrcn 
a~';ıın parmaklanle bu eli sıktı. 

nc1ıire h:ıfü harı! ha.mı .allı)·ar~!\ genç 
mımar:ı bakıroıdu. 

- Sen de Nihat dedi. en de yap 
nfiı bana açıkça a:.ılat.. ı:>un ne > 
bakalım. 
-Hiç. 
behire ı 1ihada uzun kırp k'e iniıı 

sır\dan bakıyordu. 
- Nasıl hiç, dcdı. 
- E vden bir yere çı~wnadım. Od 

odaya sütüklehdim durdum. \kc:.aft'I 
ri d ahi bir yere çıl.rnadım. 

Behirenın bo~azı fo:ıa bir ı tıı'aplB 
kıldı. Kerıdi kendin~: 

"Yalan söyliıyor .. diye dü ündU. 

Nihadın hakikati daha hangı kalı 
sol.abileceğıni dU~ilncrek ı rar cttı: 

- Dem~k dUn hiç bir yere çıkm 1 
- H:lytr. 

- - Fakat dun ha,·a çok ~ti 
•an bu güzel ha,·a:la c\·d" kap '11 

lır mı? 

- B ir giın ev' "l ço'• plı ı r . 
halde yorgundum. 

(Devamı t•ar) 
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HABERiN TARiHi ROMANI. 63 Yazan: Muzaffer Muhittin 

Karşılarında büyük bir kuv
vet olduğu muhakkaktı .. Garson, bir bira! 

Aehiloe, ~y, Afrodiü ve adam. f ~ablt karanlıkta bir selam vere. 
laıı Geyve bogaana kadar )'aklq• rek arkadaşlnriyle birlikte süratle 
tlktan aonra, oradan kıvrılıp, or .. geriye döndU. 
inanların arkumdan tekrar dolu • Vaziyet cidden çok vahimdi, 
dİqin geri istikamete döndüler. Grcgorius me'ununun dileğini ynp. 

81& suretle, vakıl, hayli \'akit ınağa bittabi imkan yoktu. O halde 
kaybetmit old111ar. bir gece muhar~besi bir emrivaki 

Fakat izlerini lıelli etmediklerine olacaktı. Halbuki Grcgorius kuv • 
\re ıaşırtuklarma emindiler. vctlE'ri Achilos kıtasının birkaç mis 

Halbuki ıu uyuyor, fakat dil§- li;,·di, 
ınan U)-u.muyordu. Miray ııihninde bu feci vaziyetin 

Tam Buraaya 3..4 mil mesafe kal. derhal halli çin ç:ırelcr dü§UnUyor. 
dığı zaman hiç beklemedikleri bir du. Fakat Achilos derhal tertibat 
hadise onlara nasıl bir düşman kar- tlltnI§tı. Sonra atını sürerek sürat. 
tısında olduklannı derhal bUtlin le Miray ve Afroditinin yanlarına 
dehşetiyle ispat etti. ~eldi, onlara: 

Zira tam but'Ba yolunda, gecenln - Sizi teslim etmek benim için 
karanlığından 'bUistüade, birdenbi. 61üm demelüir!.. dedi. Onun içtn 
re yollatı keSilm:j ve ~nlctine mwı.. bu köpekle çarpışmak çarNıizdlr! 
l8.!8.lfı bit llUvaıi fırka~ı çıkmıştı. Siz arzu ederseniz biz döğüştü~O
M'ıtay. Aehllos ve Afroditı hiç bek- mUz sırada nrk:;ı yol:.lan uzakla.::ı -
IPhıMllı:le.J't bu hlaise itarşısında ev nız! .• 
Vell revkalidc şaşaladılar. Mıray b('),ılnlC'n büliln kanının 

Falcat kentUni toparhyan ilk Mi. tekildıginı hlsset.miştl. Achilos on -
ray olmuştu. )Ür&y hMnetı AChU\;- !ar için döğilşürken onlara firar 
ıa· lnafaanda Termeye bqladt. A.. teklif C'diyorılu. Kaf:\fılrkta Afrodl
ehiloeun allılan derhal mul'ıatcbe tin1n yilzünc baktı. 
Vbiyetl aldılar. Afrodili ist> biltUn bu vakayl Jı:nr. 

kat§ıJaffiida büyUk mikya~ta blr ,ısında taş gibi i::ıir sük\lt muha.fata 
kuvvet olduğu fnuhakkaktr, ~ella. ediyordu. 
n da keeilmiı buhınuyordu. Ö vallt Miray y'ükııek !esle, ce • 

Fakat, llkötıee bunların kimin u. vabını bcklt'ı'ıiC'kte olan Achilosa: 
lrerlen olduğunu, mabiıtıarmı an .. - Sana yalniz bizi tt>ıslim etme -
la.mtm"lardt. Bu csneaa beyaz bir .dlğin için Hıinn"ttanır.! .. Kaçmak -
bayrakla llç atlı IUlranlıltta sUratlc tansa vuruşmayı tercih ederim. Bit 
b\lıUara yatlqtnafa bq)ab\ljtJ. daha böyle bir tPklifte bulunurs:ın 
Mıtay atmı ileti ~UrdU: seni ölümümden sonra dahi affet • 
- Durun! geliyorlar, meramla- ınem ! .. 

rmı anlq...,_I Dedi. 
'*91. Achllos gayet hiddetliydi. 

Filhakika ikaranlıkta zabit olduk~ r - ):>ek ı\lPı.,. ?9Qi. Yalınz Afrodi. 
'"'

1 
".., tat11fltel• -.e..-n ...- .ür ~-,,.._ d~Mf'k ~eiil 

''ari Mırayın 5nUfiO kadar ğ!llp diz. a ! .• ô askerin geristne çekhsin ! .. 
gia kıStılar ve gt!nÇ adamı ıclamla. Yanına kendi emir nefcrimi vcrccE.'. 
dılat. ğim ! .. 

Zabitlerden biri atmı ileri süre- :Miray Afroditiyc döndU: 
tek Mira)·&: - Çok rnu\'afık! .. Afroditi! .. Vıt-

- lııletbuumuı Gregorius'un siı • ziyet çok Ciddiir!.. Fal at merak et
den taleblerinl bildirmeye memu - me! ... Elhain haif! .. 
runıı .. dedi. Mutlaka bu köpekleli kılıçtan ge-

Qetek Miray v~ terek Achll°'la çirccegiz. Sen askt>rln gctlsitıe çe. 
Attodtti zabitin bu s6ZUnU ~itine~ kil ve bizi bekle! .. Bit şey olursa 
adHl kin ve gayzdaı\ hepsi bltdOn derhal Bursaya t!Uca cdet!in ! ... 
titrediler, *ira yollannı kesenin tek Dedi. 
rar lınik tekfuru mel'un Greı<>ri1l8 
<>14uf\ınu &Jl1*ırıi1lan11. 

Miray: 
- !ablt ~tendi!.. ı:teadin.lllft 

~Y1~ baydıiılçl yol ketecf!flni ht~ 
tahmin ctıttezdik ! ... 

llakiadı neymiş t. ~bi dinllyo • 
rum! .• 

Of!dl. 

Zabit gayet teaml bir taVl!'l&: 

- Kumandan Achilottaıı Mıny 
ve Alrodıtinin derhal teallmlnl hıt.L 
Yor? •• 

Dedi. Ak.il tü&tde mUbatt~ 
haııt oldufurnı bUdlrlt ! .. 

Zabitin sert bir ,ekUde vetdllt 
bu aıı;uı;a UJtimatom her iigünll a. 
8arartmıştı. Miray adeti afalladr, 
atmı sert çekerek adtt! k\ldW'Dlut 
dtrtceıtlnde ötlceltcmlf ow. Aehl -
loaa döndü. EJiyle zabite Achilosu 
ıöetererek: 

- Miray benim! .. Değil eşldyt

ca yol ke11en eten41ne, Allahıı bile 
lMUm olmam! .• Dedi. Kumandan 
AcbUos ise bu zallır 1 Tekllfiniıi bir 
dtfa söyle)ibiıl .. 

Zabit atını Acbiloea dojnı IUrdU 
Vt ayni aa:ılert tekrar etti: 

- Kumandan AchU~! •• Metbu
wn Cregoriuı aWlen Miray ve Al. 
l'Oditinin derhal tesUmlni taleb e -
d•r. Akai talıdir.ie muharebeye ha
llr olduğunu bildirir. Cevabmm al.; 
ınafa mecburum~ .• 

Achiloa elindeki kamçıyı zabitin 
'uta.tma doğru şeklattı ve kudur -
.nıuı bir halde: 

- O köpeğe söyle ı.. Biıana im.. 
Jl& ... torunutı bir kumandanma uaıl 
böyle talebl~rde bulunmağa cUret 
fıd~rı .. O ist~diği adanılan teılim 

Afroditi va~!etin vahametini 
pek gU~el anJam11tı. Hiçbir gey Böy. 
lemeden ba§tnl eğdi. Son derece ke
derli olduğu ve nğlamnmak için diş 
leriai sıklığı belliydi Fakat yanına 
gelen Achilos emir neferiyle birlik
te atını sürerek askerin gerisine 
çekildi. 

Miray ve Achilos kumanda mev
kiini almı§lnr, Gr<.'goriuaun hücu • 
ma geçmesini bcklemcğe başlamış. 
!ardı. 

O sırada tekrar üç atlının karan
lıkta doludh:gin gôrüncn beyaz bay 
rakla kendilerine doğru gelmekte 
olduklarmı gördUler. İlu sefer A • 
chilos tıtrnı ileri sürerek ğell?fıloii 
bekledi. 

Gelen ~·ine demifıki tahitti, Achi
losu ayni merasimle selamladı ve: 

..... Muhterehı kumanclan AchitöM 
metbuum Gregorius bir teklifte 
bulun\tyor .. dedi. F...ğet kadmm tes. 
limıhden çckiniyerlatetl ~illnı& Mi • 

(Düftlrii sayımızdan clevam) 
'-'- Fakat İ&tanbula ilk gNai-

ğin g:inle~de ne yaptın?. 
- Hukuk tahsilimi bitirdim . 
- Peki r.onra?. 
- Sonrası yok... Tah•ilimi <la-

h2 bitirmeden buraya poslu ser. 
ıtı:ştim .• 

- Niçin böyle yaptm?. 
- Başka ne yapabilirdim ki? .. 

Garson bit bira! .. 

Arkadaşımın benimle alay etti· 
ğini sanıyordum. Binaenaleyh ts· 
rar etlim: 

- Haydi Rıza, samimi ol .. Htr 
halde seni buralara <lil§Utth bir 
sebep var ... Belki ilniitsiz bir aı 
kın hüıtanı .. Belki ba§ki bir ıey. 

Çehnne bak bir kere .. Apğı yu. 
kan benimle yaşıtsıh.. Fakat lehi 
görthler ihtiyar sanır .. 

Bu söileri söylerken arkada!l. 
ıTıtn yiizüne bakıyordum.. "u si

rayın teelimlne razı olu~~r. ES3son 
m,:t günlerce su görmcmiı ğibi 

bu adam :yüıe bizzat Eizans impara 
kirliydi. Buru!ukluklar bu pis ıi· 

torunun emriyle ınevkuf bir adam-
dır. Muhterem <kumandana bu mev- mayı sOk ihtiyar giSlttriyorlaroı. 
kufun tı-aUmini kabul edcrlene Trpesin<le çıplak bit rtmin ütt. 
kendisinin tenkili hakkındr ha§met- th:ce dalgataııan bir kaç u.z\ın ~l 
liı Bla:ııM imparatorunu!\ emirleri.. ta~ ~rdı. Kirpikleri, bıyıkları gür 
ni J;"'ri aldırmağa çalışacaktır!.. tt siyahtı .. En aşağı bir haftadan-

Miray bu sözleri işitince tekrar btri trat olmıyan yüzü korkunç, 
sapsarı oldu. Zira mel'un Gregorius bir sakalla çtrçevel~mit gibiydi.. 
bu sefer Achilosu en hassas yerin- En bakı!llardan sonra eski fikrim-
den vurmağı denemekteydi: ae iıtar etttim: 

Onu imparator nesdifıde atrelll- - Evtt, Rıza çok ihtiyar göril-
reccğtnl vaadediyordul nliyenutı, lntant anedı Ml,Uk bk 

sutnn kahrimaııhk meityellert.o- ltede!' b6yle çö"lrtUrUt. 
den m:ı.trum olan ve sıfl ölilmo Ce\tap vttdi: 
mahküm edilmesinin kini ile ha'fc- - ı-layır hiç bir kederim yok .. 
ket E1t.ıaekte bı.ılwıan Achllos ~ .. Vakia nen\ii otuz ya'§\rtdaykt:h fc. 
rin~e ~y1ô 1>lr ~~tit b6ytıl: bir t~. tth ferli. kırk yafldli tUrUIUi· 
sir yapabilir, Achilosun eibilliyet.!iz- yorum. Fakat bu sadece havaiıt .. 
!iğini tahrik etlebilirol. hktan .. Bu birahantden l>itka bir 

Miray atmm \lstUnde adetl nefes yete çılttığım yok ki .• 
almadan ytlzUnU .Aeblloıta Çevtf'ritll, r Atkada§iı\\rn aöaletihe bir \Ut· 
onun ne cevab vereceğini son dere lü inaniılUyôrum: 
cc merakla bekliyordu. - Öyle ise muhakltalt çok se. 

Achilos sU&U~tdu. Demek cJUoU- f ahH ya})tffl, dedim.. Sefihet ln· 
nUyor, belki tereddüd ediyordu. Slnt Çok ytpratır .•• 

Mlrlıytfı ö an kulaklai'i vHıla .._ Hayır, dedi. 
ma)7l başlamışti. Softra ğaf'sona it'ltndi: 

( İ>9"1bt ._ l - Gafs61\ 1 Bir bira! .. 

. ..... , 
• 

Na~leden : ~AUZAFFER ESliN 
Ve bana dönerek ili.ve etti: 1 sonra yol kenarlanna dilfil 
- Sen de içme% nıisin? tardı. 

- Teşekkür ederim .. Çok iç Akşam oluyordu. Ağaçların 

mek i.detim değildir. Fakat senin ra11ı kararmıştı bile ... Rüzginn 
bu haline şaşıyorum .doğrusu Rı- dalların sesi bana kotmak, ç 
ta 1 Bu halin hiç te tabii değil.. ve <leli gibi koımak arzusunu 
~er halde batından bir vak'a geç. riyordu. 
IT!i§ olacak... Annemi, babamı görünce, 

..,_ Doğru .. Fakat çok eski bir lann altından gizli gi&li y\irii 
..;ak•a.. ÇocQkluğutna ait bir batı- re& onlara bir kaç aılım yanaı 
ra... B:ıbı.m çok öfkeliydi, haylnTTWWı. 

- Nasıl bir hatıra?. du: 
...... Madctt\ki merak ediyorsun, 

cinle .. Her halde Erenköyündeki 
küşkUmüziıi hatırlarsrn.. Burası 

Jgtniş bir bahçe ortasında ahtap 
bir biha idi.. Bah~e etrafı akaı
yaıetıa sevr'ilmit ~niş bir yol \rar
dt. Ta\Udc bize geldiğin günler 
seninle bu bahçede oynardık.. Be. 
bamh annemi de hatırlayaeaksın, 
ht.r <baldt .. Onlar, çok ciddi, res 
miycte riayet ed~ ağır batlı. 

l:~i~ insatılartlı. 

Annemi, çllg~n gibi seve!, bi· 
bamdan Allahtan korkar gibi kor 
kardım .. Maamafih her ikisine de 
hürmet ederdim. Herkesin ''pqa 
hazretleri,, di; erek yerlere kadar 
egilip babanu eteklemelerinden 
onun hürmte layık bir adam oldu· 
ğunu anlamıJtım. Annem ise, her 
kes için hanmfendi,, idi. 

O vakit, on üç yaımdaydım .... 
lhı yeıta olan her secuk gibi neı'e 
ieetiıinde yütiyor~ Jlayatuı het 
wak'aıHftdan sevtniyordwn. 

Eylül sbnuna doğru, mekteple
rin açılmasından bir kaç gün 
evvel, bahçenin ağaçlı yolları ara-
1Jnda koşup tiuruyordum. Birlden
bitt, bir yoldan geçerken yanya
na ·gednen babamı n annenü 
gördüm. 

Bu vak'eyı daha dün gibi hatır
lıyorum .. 

Rilzıarlı bir gündü. Ağaçların 

dalları eğiliyor, çıtırdıyordu. Bil
tün tabiat haykırıyor gibiyl:ii. 

SararıHağa batlayarak dilfen 
yapraklar, kutlar gibi uçufuyor
lar, ienrll kanat geriyorlar, daha 

- Senin anan olacak kart 
senin gibi budalanm biridin 
ten burada annenden <!eğil, 
den bahsediyoruz. Sana par 
ihtiyacım var diyerüln, bu kt 
lan imza ~eceksin .. 

Annem kat'I Nr ı8le c 
verdi: 

- Buklğıtlatı imı:a etmf 
ğim .. Bu para ~nfün, ~ıt 
zun parasıdır. Bu pararı 

için saklıyorum. Senin, bu 
Ja crospular ve hizm~lÇilerte 
} ip bitirmene müsaade edem 

O vakit babam öfkeden 'titr 
rek döndü ve karıamı boyn 
y:ıkaladı ve öteki eliyle de 
kuvvetiyle suratına ıurahna 
mtlğa baılaldı. 

Annemin saçı bqı darma 
nık olmuıtu. İnen tokatlaı4daa 

kmmak isti yer, fakat muvaffak 
laır.ıyordu. Ve haham. deli 
vuruyor, vuruyordu. Annem 
züna kollariylc örterek yere 
v:ırlandı. Babam bili kan 
zerine eğilmif, ellerlıü açani 
katlamağa çalıfıyordu. 

Bana gelince, o anda öyle 
ycrdum ki bir kaç dakika iç 
de, dünya bitecek, ve 
kopataktr.. Masallarda 
ğim, kitaplarda okuduium 
kalide hadiıelerden Mriai 
gibi §aJirDUf kalbıIJtm. )4' 
kafam çıldırıyordu sanki, 
duğünu bilmtkltn, milthi! Wf 
lrw\un esiri olari.Jr, annm 
kadar haykırtbtn. Babim 1M 

{Lütfen 8a'y/4~ ç 

ıb. F: le ehlen de fenne (le 
m&Un) 

10. t: tl'ıe dog (tbl! watch -
dog) 

!I ıs. t: the aühıı truıWnp 
(the stable, the ıtabllq) 
a the sta.l>le v.1D4bw 

10. A: der Hund (Hofhund) 

11. ~IERDANE (lok, yunr .. 
lak iiatü,ane, 8illndlr) 

11. F: le rouleau 
l ı. 1: tho field - roller 
11. A= die Ackerwalze {Walze) 

12. ŞERBET nçısı 

12. F: le tonneau a purin 
12. t: thc Uquid • manurc cart 
12. A: der Jauchcwagen (GüL 

lew-kgen) 

IS. ŞERBET TULUMBASI 

IS. F: la pompe a purin 
13. 1: thc liqulde • manure 

pump 
ıs. A: die Jauehepuınpe 

14. PULLUK, (!la~) 

14. F: la eharrue 
H. 1: the plough 
14. A: der Pflug 

15. AHIR 
a ahır penceresi 

15. F: l'ftable .• 011 1'ec11rle f. 
• la fen!tre de 1'6. 
table, de l'ecurle 

15. A: da.s statlgebiude (4tr 
Stall, die Stall~): 
a das Stallf eniter 

16. KANCA (bir •D'ik aıııa. 
da, yangında t.tatm 
direkleri aölanek için) 

16. F: le grand croc (au bout 
d'une perche) [sert, en 
cas d'ineendie, a arracher 
les pout.res enflimm6MI] 

16. ı: th~ fire - hook (larp 
hook at end of pole used 
in pullinı down b11ildin 
on fit~) 

erhaken) 

17. tTFAtVE MERDİ\' 
(yangın metdh·enl, ~I 
merdh"cnl) 

11. F: l'echelle /. de pompier 
17. 1: t}\e fire - ladder 

1 
l"l. A: elle Feuerleiter 

18. t!ST CS'tt KONMUŞ 
KA...~ATLI KAPI (ahır 
kapısı) 

18. F: la porte l d~ux btt· 
taıits ıuperpoe& (1• 

porte d'ecurle) 
1 18. t: the hatch (lower half 
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işitti, döndü, beni gördü, •e tize 
rime dogru yürüdü. Beni öldü 
ı ccegini sandım, ve kovalanan IJir 
h3yvan gibi önünden kaçtım. 

Yürüfüm, bir saat, belki de ikı 
sc:.at, gece olmuştu. Yorgun otlar 
uzerine düştüm .. Korkudan titre
} f'rek, anlamadığım bir ıstıraptan 
i:rpererek kendimden geçer gibi 

oldum. üşüyordum, belki de aç
tım .. Fakat sabaha kadar yerim· 
aen kımıldamadım. Sabah oldu, 
ytrimdcn kalkamıyor, yuruyemi· 
} ordum, daha uzaklara gitmek is 
tcmiyor.dum., Fakat eve dön · 
mekten korkuyordum. Babamı bir 
aha görmek istemiyordum. 

Annemi tanıyan bir korucu gö
tiıp tc zorla götürmeseydi, belki 
de o ağaç dibinde açlıktan ve se· 
!aletten öleceittim. 

Annemi, ve babamı aralarında 

Lıçbıı şey geçmemiş gibi sakin 
buldum. Yalnız annem beni gö
rünce 

- İlahi çocuk, dedi, bilsen beni 
ne korkuttun .. Gece sabaha kadar 
gözümü kırpmadım. 

Cevap vermel:lim, ağlamağa ko
yuldum. Babam ise bir kelime bile 
söylemedi. 

B=r haf ta sonra mektepler açıl
dı ... 

İşte böyle dostum .. Artık benim 
ici::ı hayat, her şey bitmişti .. Ha· 
yatın iç yüzünü, fena tarafını 

görmüştüm .• O glinden sonra bir 
de ha iyi tarafını göremedim. Ru_ 
hum nasıl bir inkılap geçirmişti .. 
Hangi hadise fikirlerimi alt üst 
etmişti. Bunu bugün bile bilmi_ 
•orum .. Fakat bu vak'adan son
a hiç bir §eyden zevk almaz ol
um. Hiç bir arzum kalmadı, kim. 
y: sevemiyorum, hiç bir şeyi öz

~} emiyorı.:.m. ihtirasım ve umı· 

,m yok. Her gün zavallı anne
gimi yerde görüyorum. Babam 

a mütemadiyen vuruyor. 

Annem bu hadiseden bir kaç 

ene sonra öldü. Babam hala. ya. 
} or .. Fakat onu bir daha görme 
:m .. Garson bir bira!., 

Ona tekrar bir bira getirdiler .. 
Eir hamlede iiti, bardağı masanın 
L. rine bırc:ktı ve bir daha hay
rdı: Garson bir bira! .. 

rı,.\r-.·ş 46 
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HARP OLURSA 
Süveyş kanalı 

Sineına nasıl icat 

olundu1 

Zarah Leandsr 
( u11,iı1r<1/l :J 1111 ·ııcfıl} 

h::ıfiycdirl roluniı Zaralı O} nuyor. 
Genç hafi) enin hir tek arzusu Hır: 

Ba~r üzc:-il'dc bir şeref halesi ol -
< Rtı~lnrnfı 9 ııncııdu ı dıJğu 1rnl1e doğduğu şehre dönmek 

dı. Bir şirket hesabına satıcılığa ihtıy::ır baba:-ımı bulmak ve gençlı
başladı. Dünyayı dolaştı. Ameri- ğindc işled;ği bir suçu baab~ına af
ya gitti. Nevyorkta yerleşerek !ettirerek kovulduğu baba e\ ine ne olacak? karısiyle çocuklarını getirtti. tekrar g:mıt:k 

( Eaş twafı 8 incide) 
Bir kere, iktıscdi emelleri var ki, bunları 

kendisi ele itiraf ediyor. 
Fakat, siyasi gayeleri de var, fakat İtalya 

bunu gizlemektedir. 

İtalyanın açıkça söylediği iktısadi gaye 
kanal ücreti ve idare meclisine iştirak nisbeti
dir. İtalyan hükumetine göre. gemilerin kanc:i
clan geçmesi için alınan para, Panama kanalına 

nisbetle yüzde 40 pah~lıdır. O kadar pahalı :..i 
silah fabrikaları bugün, eski Umid Burnu yolu. 
nu tercih etmiye mütemayildirler. 

Italya, bunun için, kendi gemilerine mühmi 
bir tenzilat yapılmasını istiyor. 

Buna S.ivcyş kanalı idare meclisi şu c::
vabı veriyor: 

Bu hususta kafi dereced~ ve mühim fedl
karlık yapılmıştır. 1920 de yüklü gemiler 8.5 
frank, bos gemiler 6 frank verirken, 1 nisan 
1935 de alınan ücret birincilerden 5,75 frank, 
ikincilerden 2.8775 franktı. 1 Temmuz 1935 rlı: 

yüklü gemiler 7 Şiling, 6 peni, boş gemiler de 
3 Şiling, 9 peni verirlerken, 16 kanunuevvel 
1938 denberi bu ücret sırası ile 5 şiling 9 peni
ye ve 2 şiling 1 O peniye irıdiı ~r:-.~iştir. Kanal ida. 
resi vaziyet müsaade ettikçe ayni ş e k i l d e 
tenzilat yapılabileceğini de ilave ediyor. 

Hakikatte, idarenin, bu hususta, İtalyan:n 
taleplerini göz önünde bulundurması icap 
etmektedir. Zira, İtalyanın bu taleplerine ya
kında yeniler\ ilave olunacaktır. 

Kanalın idare meclisinde temsil meselesine 
gelince; İtalya şunu ileri sürüyor: 

tdare meclisindeki azalıkların ekserisini 
elinde bulurJJuran Fransanın kanaldan geçen 
gemileri ancak yüzde 5 nisbetindedir. Halbu ı..:i 

İtalyanın gemileri kanaldan yüzde 20 nisbetin · 
de geçiyor, fakat buna mukabil idare meclisinde 
bir tek mümessili yek .. Olur şey mi bu? Şimdi. 
lik bize bir, yahut iki sandalye verin, diyor. 

Buna da kumpanyanın cevabı şu: 

Evvela 1936 da, yani Habeş harbi esnasın
da, ltalyanın kanal.dan geçen gemileri, liakika· 

ten yüzde 20 yi teşkil etti. Fakat ertesi sene bir. 
~enbire düştü ve bugün yüzde 5 kadar bir 

şeydir. 

Saniyen, bir şirket müşterilerinin, şirketin 

idare meclisine aza olması nerede görülmüş -
tür? Şirketlerde temsil hakkını, evvel ahar, şir

keti kuran veya besliyen sermaye haizdir. 
İtalya bu işe başlangıçta para koymadığı 

için, bugün, pek tabiidir ki, kardan da pay ist<". 
miye hakkı yoktur. Ne para isteyebilir, ne <le 
idare meclisinde temsil edilmek hakkını .. 

nn 

Fakat, kumpanyanın bu noktadan da I Ogüsten Nevyorkta duvar re- i\Iagdan::ı gcn;ı·Jı' hata,1 bırÇ<•k 

tdyanın taleplerine .daha uznn bir müddet ku. simleri yaparak hayatını kazanı- kızluın ba;ıncıan geçen bir ma -

l:ık asmaması müşkül olacaktır. Kanalı kulla- yor; bu. resimleri daha. canlı ve: ccradır. Kenciı~ı.ni ha~ta:ı çıkaı an 
nanlıırın gittikçe art~n hususi hakları, ergeç daha zıyade hayatı ıfacle eden sonra bıral;ıp ,..; çan bır adama 
cnların d::ı bir nisbet dahilinde temsil edilme!~. bir tarzda göstermek çarelerini! teslim olmuş~u .. \ltın kalpı takat 
rini kabul ettirecektir. düşünüp duruyordu. Düşündüğü itikat ettiği pr!.!nc:iplerdcn ayrılma· 

Esasen buna jaha şimdiden başlanmış de· fikirleri gizli gizli tatbik etmeğe yan ihtıyar bir subay olan baba~ı 
fl mi? Süveyş kanalından geçen gemilerin b:ışladı. Evini,1 bir odasını atölye bu rnkadan c;onra bır daha kızını 
yüzde i s"ne sahip olan Holan.claya idare mcc- haline koydu. Kapısın: kilitledi. görmek istcmcmi~ti. Fakat ihtiyar 
Ji·i.1de biı yer verilmedi mi?. İtalya ya da ya. ev halkıntn buraya girmesini şid· baba da köyde çok muztariptır. 
vaş yavaş sıra gelecek. Hatta Almanyaya bile. :ietle menetti. Kızını çok se\'İyor. Filmde birçok 
Almanya kanalın müşterileri arasında, seneler· Bu çalışma sıralarında on dört maceralardan sonra genç hafiye 
ce ikinciliği muhafaza etmİ§tir ve bugün de, yiız yaşında bulunan kızı Uariyella babasına kanı)acaktır. 
de 9, 1 ile üçüncü olarak gelmektedir. (Bugün Nevyorkta yaşamakta - Zarah Leandcr ''11.facar güzeli,. 

Ilül:isa ltalyanın bazı iktisadi talcpl~ri .öır). babası çalışırken o da kapı- filminde zarif ve hercai bir kadın 
var ki, bunları tehditsiz bir s::kil::le ileri sürer- sının açık kalmış olmasından isti· olarak göründül{ü halele i\Iagcla 
sc pek uzun siirmed::n ke::ıdi~ini tatmin edecek fade ederek içeriye şöyle bir bakıt. filminde hayatın bütiin acılarına 
bir neticeye ulaşacaktır. Ojanın duvarları bembeyazdı ve tahammül eden, büyük bir artist 

ıı: * • bu bembeyaz lluvarlardan birisi ro!ünü de ~a'iarabiliyor. Bu mezı-
Fakat işin felaketi şu ki, bu iktısadi talep. üzerin le bir takım hayaller hare- yelleriııc çok güzel sesi de ilave c-

lcrin ar·,asında siyasi gayeler gizli.. ket e.<liyordu. dilirse h\·eçli yıldızın çok yakın 
Süveyş kanalı şirketi hususi bir şirkettir. 1886 de Ogüsten, Amerika zamanda birinci ~rnıf bir sinem:ı 

Halbuki İtalyan faşist hükumeti - bu hususta hükumetine müracaat ederek kıymeti olacağına inanmak lazım-
Al.nan na!yonal sosyalist hükiımeti ile mütte. "canlı hayaller gö.;teren usul ve gelir. 

aletin ,, ihtira beratını aldı. Bu --------------fikan _ bu şirketi devletle~tirmek, hatta millet-
beratın numarası 376.247 dir. lcr arası bir mahiyet verilmi§ bir hale sokmak 
1888 de ilk defa olarak LondraJa arzusunu güdüyor. İtalya istiyor ki kanal, ka. 

nal değilse bile her halde muhakkak kanalın halk karşısında ve pencereleri ta-

işletilmesi onu kullananlara, onunla en fazla işi men kapalı bir salonda ilk sinema 12.30 Progr:ım. 12.35 Türk ınüzi-
olanlara, yani Akdenizdeki deniz devletlerine sını gösterdi. ği: 1 - Osınnıı he) in - lliizının pe~-

Bu salonda hazır bulunan bir revi. 2 - llııneıı Sen - llııLZnın sarait clsun. Kanal bu devletlere müştereken bile 
1 

··d f b · · · ı. · fi gazeteci bu ilk sinemaya dair in ti· kı - Sııkiııııla gc~·cıı iiınruın. 3 - Sc-
c:nt o sa, mu a aasını, ser estısını ve ı...·ıtara ı· lfılıntıiıı l'ııınr _ Hliız:ıın şarkı _ Aş· 
ğ•nı, icap ederse, silcihlı kuV\·etlerile hep be. balarını şöyle yazıyor : kınla :oüriiııseııı. 4 - Snııtıır tnk-;i. 
raber temin etmek mecburiyetinde bulunacak- [ "Ath tramvaylar beyaz perde rııi. 5 - Scl:ılı:ıthirı Pııınr - Ihizwnı 
lar. üzerinde yürüyor. Köprü üzerin- 5:ırkı _ ('midini kirpiklerine. r. -

İtalyanın bu iddiasını etrafiyle tahlil için. tlen geçen bir adamın cıgarasın - Faıı K:ıpnııcı - lllızznııı ş:ırkı - Buk-
bu makalemiz müsait ldeğildir. Yalnız n dan cıkan dumanları görüyorum,., lüııı lıiikliiııı sırııı:ı s.ıçın. 13 :'\lcııı-

şu u le ket ~.ı.ıt :ı' .ırı, njans 'e nıcıcorulo-
söyliyelim ki, bir gün büuük limanlar, büyük Bu tarifi bugi.in küçük bir ço-

J ii lıalıeı leı ı. 13.15 - 14 l\lill!k ( Ktı-
deniz veya kara yolları, büyi:k beynelmilel mü. cuk bile okusa sinemadan bahse· ı)ık program _ Pi.). 

e~seseler belki bu milletler arası menfatkrin dildiğini derhal anfa.r. Fakat, bu, rn Prrıgraııı. rn.o:; Mıizik (Orl 1 

temsili bir şekilde tanınacağı bir nizamname şek bugünkü sinema değildir. Çün- ıııüziği • J>l.). l!l.30 Tiirk nı iiıı{lı 
li bulabilirler. ku bir :=1>.nzaranın beyaz perde {Fn ıl hc- 11>. '>O 15 ı ... onu mı CZı-

Fakat bugünkü halde, değil, mi ki. kendini üzerinde görünüşü ancak '~'i-;;; r.ıal sa.:ılı). :W.30 . lc~ıııı~.k cı ı;, 1 -

d
, l ran, aJ.ıns \'C nıclCOrOIOJı Jı:ılıcrlcrı, 

üstün gören devletler, "yaygaracı,, devletler dakika devam e 1yor, sonra sa o::ı 
20.50 'J'iirk ıniizığı: 1 - lsfı:ılı.ııı peş. 

küçük devletleri ezeceklerini açıkça söylüyor· aydınlatılıyor ve bu aydınlıkta revi. 2 _ Arif lıcy _ lsfah:ııı -:;.ırkı _ 
lar, dünyanın yeni baştan teşkilatını yapmak makineye ikinci bir cam takılyor- C:ındn h:ısi~ l'l nıi ,·ı:ır. :ı - ~1.ılırrıııt 
me5elesini lazım olan sükünetle tetkike imkan du. C:cl:tlcttin ııa5a - Isfnh:ın ş:ııkı - Di
yoktur. Fransada ilk sinemayı Faris- li lık:ırr senin i~·in. 4 - llı:ıhnıi lıl'Y 

Nitekim, italvanın talebine karşı kanal u tc 1895 tarihinı:le orera.da gös- - lsrolı:rn şarkı - ı:ınır Joıc, lııııle fi-

mumi meclisi, 1939 da ,reis Voguenin ağzır•Jar, t~ren gene Ogüsten oldu. Ondan g:ın. j - J\eıııcııçc 1 ·,simi. ü -
Saılclliıı l\u~ ıı.ık - ILfalı:ın ş.ırkı -

::;onra büyük kaşif tekrar Aın ~i-su cevabı vermişti: 
'İçerisini yağma etmek için girmek isteyen 

birisine evin kapısını açmak her halde akılsız· 
ca b;r iş olur.... (La Tribüne des Nations) 

PL.\NŞ 46 

l 'lıı ıl.ığ. 7 - lsfalı:ın şarkı - ı~c le· 
kaya gitti ve ma!tincsini orada ğcıı ckdırıı giil hıllı. S - Isfıılı:ııı 
tekemmül ettridi. saz scııı.ı isi. fi - Dede - Gul izar 

ıx 

lurl..iı • Bı 'cf:ı lıi çcşıııi lıid.ıt. 10 -
Dede - ı;iılız.ır ltirkiı - •. ızlı nazlı 

~cl:ı:- ı.;ıdcr. 2ı.:ıo Konuşma (lktıs:ıt 
snali). 2J.4;ı :\c~l'Iİ plfıkl:ır - H. 21. 
."ıfJ .\ILizik (Bir operet SC'lekS\Ollll • 
l'l.). 2'.: ;\liızik (1-\iıçiik orkestra -
Scf: ::\ccip Askın): 1 - \\ l:ıthcr 

7. TIR:\llK (tarak) 
,, mrk l!:ln kamçılı ~ınk) 

17. A: dic HalbtUr (Nicdcrtlir) 

l 20. t: the farm labourer loa. 
ding manurc (loading 
dung) 

7. P: le raleau 
7. i : thc rakc 

13. ı·: le flea u 

!-il'lır:ıdc-r - Ak):tlll uzcrı (lıııziıı ııar

~· ı). :! - Le\ınc. llıımorcsk. 3 -
l;crhıırıl Wi~1kler - J>oııııa ';lkita. 1...
p:ııı)ııl iiçrı·ftiirli. 4 - Hııbiııslein -
ı,o~tııınlu Iı.ılo siıilindcıı - Ton.ıılor 

\C EıııJuhis. 5 - J"riız J,üpp - \ .ız 
,ık~.ıoıı •u·ıi. U - Jac ı.ı ıt - \l:ı) ı~ 

ılıliş.ı: ıı {\' ,Is). 7 - JJc (,111 -

:\l;ır~. :..11 Son ajans h:ıbcrleı ı, zıı ,ı.ıt, 
csiınru, talıvil:ıt, J.;uıııhı~o - ııukııt lıur 
:,,ısı ( fı~ııt). 2:1.:.w i\luzık (C.ızlı.ıııd 

- l'l.J. 23.j;) :.!'1 - \ nrınkı pı oı.;-

i 

• 
:ı 

19. GCımt; nGı:'l!I 

l9. 1 : le [tas de] fumicr 
l !l. i: thc dung • heap 
19. \: der Misthaufcn 

!:O. G('ımı; \ t'IiLE\ ı;N 
lliZ~ICTI\ \R (u~al,, ~a • 
na"mn) 

20. J': le vnlct (domestiquc) 
char~("act du fumiC'r 

c samanlıl<ta F: Dans ıa grange 

Scheune 

l. S,\l\I \NUK 1\ \l'f:-;ı 
J. ı· : la porte de' la grangC' 
l. 1: thc bam - door 
ı. ,\: das Sclıeuncntor 

'ı;n 

2. r·: l'nirc f 
Z. t: th" threshing - floor 
:! .. \: dic TC'nnc 

~- s •• • =" noGta .\ili 

1 ii'~tl 
... r: le hnche - paillc 
;;, '· Hır fnrı l" choppcr (thC" 

dmf'fcut tcr) 

& A: • l"trtt•~?mrfıkrn~ • 
l!!Chlno (I:lfickscL Sicde. 

il 

20 . .\: der Knccht bcim Mist
ladcn (Düngcrladcn) 

21. fi( IlRE ,\R :\JH~I 

21. t: thc mnııurc caıt (tbc 
dung cart) 

21. F: le chariot a fumiC"r 

21. \: der .:\tistwagcn (Dunı;-, 

DüngCf\\ agcn) 

lı in the Barn A: ın der 

m:ıselıinc) 

4. :\fLl~l>l\'Li\ (C"I nırnliH·. 

ili) 

ı. I': J'cchellc r •• 
t t: thc l:ıdder 
4. ,.\: dif' Ldl<'r 

.1. ~nrn ı:ı:~ı:nt 

5. 1: tıır 1-ırıtcrn (!he ı:; 1 nhl" 

hlll l l"Tll) 
:; . \ :rlic l ntcrnc (SlnllatPr

nc>) 

r. r. ·~ .,r< r.'\n 
fi. F: Jn lcıl'"İCrC' (le lıı!I) 

ft . f: tlv• lnft <the bay) 

6. A: die Banse 

• 

-7 . .\: der Rcchen 

8. YABA (ot çatalı) 

~- r: la fourchc a foin 
8. j: thc hay _ fork or pitch. 

fork 
8. ,\: dic Ilcugabcl 

n. (.'.\LI sl'ri'ıaa:si 
n. )': le halai de boulcau 

!l. 1: thc birch - brooın ( tho 
broom) 

!> • • \: der ftdsiı;bcscn (Ile

sen) 

ıo. Gt'ma~ ~'.\T,\J,I 

1 o. r: l;ı fnurclıc a fumif'r 
10. J: thc dıın~ - fork (Lhe 

manur.-ı foı k) 
t '.'l, A: eli" .:\Iislgab'"'I (Dlin:;cr. 

gabel} 

11. TIRPAX 

11. r: la frrncillc 

11. 1: thc Sİl"klr.. 
ı ı. ,\: dıc 8ichcl 

12. ORAK 
1'?. F: la faııx 

1~. t: thP scvthe 
1 '?. A: dil' Sf'nfle 

13. TAHBA (hannan clöğ-

13. i : thc flail ( consists of 
lhe hand staff or helvc 

and thc bcatc-r or swinglo 
bound togcthcr by a 
thong) 

t 3. .\: der Dreschflcgcl 

1 ı. J\ÜFJ<~ (arka küf<'<iİ) 

11. J': la hottc 
11. i: the ~-ıskct (thc pannı_ 

il er) • 
11. ,\: der Tn.gkorb ( dic Kic. 

1 pc) 

ıı 
u 

l;}. UU(;D,\ l (diiğülcn, dö-

j;iilm<'kte olan) 
1.1. F: le hlc <qıı~ l'on rst en 

train rlc hattrc) 
ı:;. 1: thc g-rnin (is being 

thrcshı>d) 

15. A: dacı Gı>treide (wird g(·. 
droschen) 

16. 11.\R~lı\SCI (harm:ın elli. 

~<'n n-:aklar, hi71llr.tkar
lar) 

16. F: lcs \•alet~ 111. hallnnt le 
blc ( grai n) (le.$ l'a t. 

tcurs nı. de blC) 
rn. t: the lıtbourers thresHr--: 

(thr. thrl'Sh<'rs) 
16. A: dil" Knechte beim 

Dres<.:hen 

rom. 

VAKiT kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 11 ·20 ıkıncı gerı Kr. 
11 Gorio baba 100 
12 Dclilısin psilrnloJısı r:ıo 

13 llkbahar sellerı 7 5 

14 f<:ngerck duğumü 60 
15 Re.sın kullıyatı 111 75 
16 Samımi Saadet 50 

17 lstatistik 30 
18 Çocuk duşurt'"'n!C'r 60 
19 llim ''e fclsf'fc 30 
20 Mc:vcuclu kalmadı 

eu 'IC'rinln fi:ıtı ~~o k•11 .. 1 ı;tıır 

Hcpsını alanlara \U:-1t> ~O ı~kon. 

to yapılır. Kalan 4.24 kurU"IUn 
1.24 kuruşu peşin alınarak müte
ba kisi 11.yda birer lira ödenmek 

lct 
~u 
krı 
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Yeni bir tac.rruz 
karşısındayız 

Gayrimenkul satış ilarıı 
ıstanbu1 Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

Bay Musa Salıihattinin 15455 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 
3000 liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ver
mediğinden hakkında yapılan takıp üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı 
maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması ica.b eden Boğazi· 
çinde Arnavutköyünde birinci caddede <!Ski 114 yeni 112 kapı No. lu 
ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuş. 
tur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 
isti.yen (562) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye 
resimleri ve vakıf icarcsi ve taviz bedeli ve tcllfı.liye rüsumu borçluya 
aittir. Arttırma "'.lrtnamesi 10-8.939 tarihinden itibaren tetkik etmek 
istlyenlere sandık hukuk işlt'ri servlı!indc açık buhmdurulacaktır. Ta
pu sicıl kaydı ve s,ıir llizumlu izahat da şartnamede ve takip dosya
sında \•ardır. ·Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetldk ederek satı. 

lı,ğa çıkarılan gayrimenkul hakkında her §eyi öğrenmiş ad ve itibar 
olunur. Birinci arttırma 18.9-939 Pazartesi günü Cağaloğlunda kfiln 
sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
yapılabilmesi için teklü edilecek bedelin tercihan alınması icnb eden 
gayrimenkul mükellefiyetilc sandık alaca~'Illı tamamen gcçmL~ olması 
'}arttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartilc 

3.10-939 Salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapıla
caktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttırnnm üstünde bırakı
laca.ktır. Hakları tapu sicill~rile sabit olı:nıynn ali'ıkdarlar ve irtifals 
hakkı sahiblerinin bu haklnrmı \"t' hususile faiz ve ma.sarife dnir iddia. 
lannı ilan tarihinden itibaren 20 gli n içinde evrakı mUsbitclcrlle be
raber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını blldirme- . 
miş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıy:ınlar satış bedelinin 
pn) laşmasmdan bari~ kalırlar. Daha fazla mal\ımat almak istiyenlc
rin 938/ 1504 dosya numarnsilc sandığımız hukuk jşleri servisine mtl
rncant etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
Müessesemiz ihtiyacı için 6000 kilo 1{e !!l" ~~e-, 4700 kilo sadcyJğ 

1300 kilo sabun ile 1030 kilo kırmızı biber kapalr zarf u ulile ek iltme 
ye konmuştur. Eksiltme 11 ·8·~39 ta rihinc müsadif cuma günı.i saat on 
beşte Bursa Veteriner müdürlüğü bin:!: : · :· :!lacaktxr. 

( B~ tarafı b ıncide) 

lctıeti 
... . loknak için çalışacaktır 
ıı:ıu ıfb k . ı arla lskandivan memleket· 
.rı ve liolanda üzerinde tesin 

Ilı k il 
L·. u annuya gayret edeceği ta 
t.'·ıdir. 

'1i a~nun1a beraber, asıl faaliyeti 
tu!·ostermek istediği bu taraf 1c· 
~ ır. Hakikaten, Holanda, Al· 't nya için, - iskandivanya da Öf· 

gt~ her. şeyden evvel, harice a
•.ı. § bırer kapıdır ve bir harp 
. .. tığı 
Sirın zaman Holandayı ele ge 
lıtaf ekte değil, bilakis onun ~i
~ığı lı~ını temin etmekle kazana 
h h bır Şey vardır, zira Alman. 

~tyıc a~pte kendisine lazım olan 
~ rı liolanda vasrtasiylc bul 
~ ~ ~üşünmektodir. Holanda 
~~ inımarka, Almanyaya tere· 
bı~ı ile yumurta, Holonda da 
~o dan başka ayrıca keten satı. r. 

• ·ıİiUtün bunlar mühim değil, a· 
ın·· . 
~ Uhırn olan mesele Danimar-
~ ın Baltıktaki Boğazlara ha. 
~ı~ oluşudur ve Danimarka belki 
Rt ıı:e bu boğazlardan yabancı 

d\ kendine yetişebilir. Tuna ve 
Balkan memleketlerinden gelecek 
hububat ile, Danimarka ve Ho -
landanın yumurtası, sütünü de 
iJave edin. B:ı ı;urctlc Almany<1, 
Tuna ve Balkan memleketlerinin 
yardımı olursa, açlığa karşı mü_ 
essir bir şekilde mücadele edebi· 
lir . 

Ondan öktesine gelince, Alman 
ya şüphesiz bu iktıGadi nizamda 
iyasi bir blokun müjdesini, hat

ta başlangıcını görüyordur. Bu
nu kendisine hareke': noktası ala. 
rak. tahayyül t:ttlği şu Bakfı ı.rc 

Yakın Şark yürüyüşüne çıkabi 

lecektir. Baku ve Yakın Şark ~<: 

petrol ve pamuk demek .. 
Hülasa, Almanyamn yeni bir 

taarruzu karşısında bulunuyoruz. 
Görünüıte ik~sadi mahiyette bir 
taarruz, fakat arkasında hakimi · 
yet gayesini gizliyor ki, bu gaye 
1938 iJkbaharın.danber: bütün 
kainata teşmil ed.lmiştir. 

«** 
DİKKAT 

Şe:. .• :.~ "'"' ' ''.>una 30 kuruş, sabunun 31 kuruş, s:ı~cyağın 90 
kuruş, kırmızı biberin 40 kuruş olarak muhammen fiyat konmuştur. 

I\Iuvakkat teminat 514 liradır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun l.ilkümleri dahilir..:..! eksiltme 
günü saat on dörde kadar teklif mektuplarım Bursa Veteriner mü· 
dü .... .., ~.: l :a:-a satmalrna komisyonuna tc\ : · i ve şartname.fr 

ni gfüınek istiyenlerin Istanbul, Bursa Ytteriner müdürr··: .!rile Hara 
mu:-.3.~ebesine müracaatları . (5569) 

l,_o_e_n_i z_L_e_v_az_ım __ sa_ı_m_a_ım._a_ko_m_i_sy_o_nu_il_an_ı_ar_ı_I 
M. M. V. Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
Deniz fabrikaları sıhhiye kadrosuna bir eczacı alınacağından i..,tek· 

li olacakların Gölcükte bulunan Deniz Fabrikaları umua müdurlijğü· 
ne müracaatları. (5719) 

Eskişehi r P. T. T. Müdürlüğünden 
1 - Eski.şehirde yeniden inşa edilecek (altmış bin sekiz )·üz 

yirmi sekiz) 60.828 llrn 1 kuruş ke§if ve muhammen bedelli P. T. 
T. binası in§aatı kapalı zar! usulile eksiltmeye çıkanlnu..:ıtır • 

2 - Bu işe ait şnrtnamo VO vesaik eunlardır: 
A - Eksiltme eart.na.mesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Silsilei fiat cetveli ve hu.su.si §artnamo. 

lf lllilcrjn geçmesine mani olacak_ 
~; O ~aman Almanya, Baltıkla:-
....... ?tıuıniyeti eline alacak ve bu 
"'·•ııı· 

Bununla beraber, bel:Ci Alman. 
yanın bu y,eni teşebbüsünde de· 
mokrat devletlere karşı bir hare· 
ket mahiyeti bulmak kabildir. 
Kendisine old:.ığu gibi ttalyaya 
da artık ileri bir adım atmak im· 
:anı kalmadığını gören Almanya 

bir iktısadi k..:ınf erans fikrini ileri 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan sayrlmenkulil ipotek göster. 
mck istiyenlcrc muhamminkrimlzin koyuıu9 olduğu kıymetin yUzde 
4 O nı tecavüz etmemek Uzcrc ihale bedelinin yarısına kadar borç 

D - Kalorifer, elektrik ve sıhhi tesisata alt umumi ve fenni §art. 
name \•e keşif cetvelleri. 

E - Mahal listesi ve ke§lf huli.sa. cetveli • 
3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4291 lira 41 kuru§ 

muvakkat teminat vermesi ve aşağıdak.I vesaiki haiz olup ibrnz etme
si Jbımdır. 

ti
0 

ı elinde bulu"ldurdukça da 
~ t'ic • 
lıGr- Çt.en bakır, İ&'{esten demir, 

vermek suretile kolaylık göstermektedir. (5791) 
sürüyQr. 

lt lJı llıı ıınıal memleketlerinden de 
ta bulabilecektir • 

Bu kcmfer~nsı kendisi idare e. P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 
decek ve bu suretle demokrat dev- 1 - Taahhüdün ademı ılasından dolayı 5000 M. üç nakilli kur-

A - En az bir kalemde elli bin lira kıymetinde bina işl ynptığına 
dair ~i yaptıran dairelerden almnıt§ vesika. 

letleri endişeye düşürecek ve on· 1unlu kablo açık eksiltmeye çrkanlmıştır. 

büşünülen iktısadi 
theınmiyeti 

tarı Almanya ile ftalyaya mu· 2 - 1Iuhammen bedeli (1250) muYakkat teminat (93,75} lira olup 
blokun sait esaslar üzerinde görüşmiye 1 eksiltmesi 15 a&rustoc: 939 ı;alı günü saat 16 da Ankarada P. T. T. u · 

B - lhaleden en az sekiz gUn evvel E&ki§eblr vilayetine mü
racaatla bu eksiltmeye girebilmek için alınını§ ehliyet vesikası. 

C - 939 senesine ait ticaret odası vesikası. 
mecbur edecek.. ınum müdürlük binasındaki satınnlma komisyonunda yapılacaktır. 4 - Eksiltme 8.8.939 tarihine tesadüf eden Salı gUnü saat 15 de 

Eski§ehirde P. T. T. binasında yapılacaktır. O halde, gaye gene iktısadi 3 - İstekliler muvakkat makbuz veya banka mektubu ve kanuni 

~~lluna mukabil, Tuna ve Balkan olmaktan ziy.ı-de siyasidir. Eğer re:ıaikle Q gün ve saatte mezkur komisyona müracaat edeceklerdir. 5 - Teklif mcktublan 4 Uncu maddede yazılı saatten ı saat 
llılck tl · · · d "k d. ı...: böyle bir gaye varsa bunu açığa 4 - Şartnameler, Ankarada P.T. T. Le\·azım, lc:tanbulda Kmact· ·il. e en uzerın e ı tısa ı vır . evveline kadar Eskişehir P. T. T. müdUrlUğU binasmda eksiltme ko. 

misyonu reisliğine mnkbuz mukabilinde verilecektir. v ,1trıiyet tesisi Almanyanın kuv· çıkarmak, Fransız ve İngiliz r i_ }"an hanında P.T.T. aynı) at şube i müdürlüklerinden parasız olarak 
~tıi Çok fazla arttıracaktır. yaset adamlanna düşer. Fakat !lı.. .crilccektir. (2491) (4531) Postayla. gönd~rllecek mektublaım dördüncü maddede gösterilen 

saate kadar gelmi~ olması ve dış zarfın mUhUr mumu ile iyice kapa. 
tılması ve isteklilerin adıyla açık adreslerinin yazılmaEI lazımdır. Pos
tada olacak g Ç.ikmeler kabul edilmez. 

h , 
1
lltakika 0 zamon Almanya ı sahada müşterek harekete geçer ;:====::::====~=====::::=~~~=~~~==il 

, 1ııuı.ı~tı <~uğday, çavdar, yuınr. ken şunu unutmamak ıazımdır Fabrikalar umum 
ısır) Macaristandan, Romınya ki ki, 1939 martınd~n beri Fransız 

'-'l " • ·1· . ] d d• • ~~lav,ll,adan. Bulaariatan. v ncı ıı. ımparator u arı, ost - - artnnme :prqje vo bunc. mUtcferri evrak istclclilcre 3,5 lira 
mukablllnde verilir. ıı bulacak, keteni Holanda.dan lan ve müttefikleri evvelce kay-

~ilka, Macaristandan ve Yugos • bettikleri yerleri muı.tazaman ka., Tahmin edilen bedeli (56.000) lira olan 25 kalem çelik askeri A f d I ki I k . 
~}'a~an temir. edecektir. tsveç z~nıyorlarlar. Rakipler .• eğer şim· rıbrikalar umum müdürlüğü merkez satmalma komisyonunca 17·8- Sma 1 an 1 arı a im Safım OmlSYORUndan 

J .. şka, 0 zaman Yunanistan dıye kadar e!e g4!çmedıyse, geç· 39 perşembe günü saat 14 tc pazarlıkla ihale edilecektir. 30 lira değer biçilen Gebze fidanlığı bağının bu yılkı üzüm mah 
~ Alınan yaya demir satacak, mek üzere. Zam:ın onların lehine. Şartname (2) lira (80) kunı~ mukabilinde komisyondan verilir. sulü 5 qğustos cumartesi günü saat 11,30 da Gebze belediyesinde ve 80 
;ır\'cç bakmna Yugoslav bakırı ;alışıyor ve cnlar mantıki bir ı l'aliplerin mm:~k~?t teminat. ola~ (40~0) lira ~'e 2400 numaralı ka- lira değer takdir edilen Göztepe fidanlığı koleksiyon bağlnm uzum 

• t..,eç kurşun ve çinkosuna da siyaset takip ediyorlar. ı ıunun 2 ve 3 uncu maddelerındekı vec:aıklc komısyoncu olmadıklan- mahsulü de 9 ağustos çarşamba günü saat 10 da mahallinde pazar-
d'~0alav kurşun ve çinkosu illlvc ( La Tribüne des Nations) j 1a ve bu i~!c alakadar tüccardan olduklarına dair tic~ret odası vesika· •!ıkla satılacağından isteklilerin pey akçeleri ile birlikte sözü geçen yer· 
lıcctkt:r. 1 ile mezkur gün ve saatte komh;yona müracaatlan. (5754) !erdeki komisyona rnüracaatlan. (5710) 

Vuna . . . ~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:ısı.ı nıst.:n, Macarıstan, Y ..ı · 

ır vya krom, mağnezit vcrebı. 
~·:l (J\ vusturya ve Çekoslovaı-; 
Qn:n eaasen Almanya şimdi.der 
~' 'Y~tli miktarda mağnezit buı , 

ıttı.·1ır ) N .. 1 • ·1 · ··t "' · orveç pırıt erıne ı a· 
trı Al . l 

0•1 manya Yunamstanla Y .ı. 
ltiı. i\'Yada da pirıt bulacak, Vl 

•ıa· .. 
qJl · lt, Romanyadan da petrc. 

ta~~tır 
Ş•· . 

~.ı~~esiz, bütün bunlar Almoı 
l>~ıtı Yı~ni beslemiye kafi değildi. 
'ıtırı llgu, kauçuğu bir yana bıra 
!l::1~r/\l?1anyaya daha bir çok mc:. 
tire lazım ki bunları bu nizam~ 

tek 
:Yaeqk memleketlerden bulamı· 
~c .... • ht:ttil temL'l ettiği har. 

... ır b' 
~ ıle kafi gelmiyecek. 

lııtı, ~ela yalnız petrolü ele ala I 
tol\ 0 rnanya senede 7.149.00l 

tıct;0~rnavut1uk da 200.000 tor. I 
§ttıi Çıkarıyor, Almanyada dd. 
to:-ı llıaıraffarJa, bir kaç yüz bi. ' 

sun•• 
ı-1 1 

ı petrol yapabiliyor. 
ftalya buki yalnız Almanya ~l e 
ll-;hı a kendi başlarına sulh za 

1?1.da I 
taıla senede 8 milyon tonda: 
~altı Petrol sarfediyorlar. Harr 
ı:.rı. anında ise bunun 3 • '4 mis 

ı sarf d 
}'or. c ecekleri t:esap olunu 

b 
t;ctt e~ek oluyor ~i Romany;- , 
litı. 0 

lcri ile ancak 3 ay gcçinelıı 1 
•t v h 

Cariat e att~. Ror.ıanyanın, Ma I 
h~'a~nın kt:ndi ihtiyaçlarını c .• 

li'ak katcrsanız ancak iki ay. 
tlo.ır at, Alnıanya. bu iktısaJ 

u tcs· llı.ıııı ıse muvaffak olursa, bu 
g1dt a kendisine her şeyden evvei 
lırılttaını temine çalışacak. Zira 

'•tır ~;.alım ki Almanya süt :~ I 
~tln ı, domuz eti (Almanya u.. 

~ .'11isadakinden iki misli domuz 
~da:) , Patates (Almanya Fran. 
tcg . 3,s kere daha fazla pı:ıta · 

ısti' l •1tıa eder) cihetinden ken-

C:.n, bu fo11;:r -• ?. )'011l:~!ıkfa cilde ll)'1r.:j'OC"Ok §Ckilde kondllğıtndatı bugÜtı doğm olarak tekrar edilmiş/İr,Öziir dileriz. 
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l:ına deva m:tti. Ve şarkıyı işit
memek için de bağırmağa başla

dı: 

- Tazılar memuru! Tazılar 

memuru, ı .. 
Bu garip i:mi ta~ıyan zabit, 

l:o~arak krı:ılın karşısına geldi. 
Km!: 
- Köpeklerin odasını açsın

lc:r, diye emretti. 
Zabit, l:ralm önüne geçerek 

ileri gitmesine mani oldu: 
- Efendimiz, dcji. Bir adım 

ileri gitmeyiniz!. 
- Ne var?. 
- Affedersniz, çünkü sizi kö. 

r -klerin yanına b.rakamam !. 
- Anladım, odayı temizleme· 

!!'işler değil mi? Öyle ise Grcdi· 
r.cyi buraya çıkarsınlar ... 

Zal.ıit müteessir bir vaziyet 
a!dı: 

- Efendimiz, Gredinc iki 
r,ün:lür ne yedi, ne içti. Kudur· 
muş olduğundan korkuyorlar. 

Kral avazı çıktığ ı kadar ba. 
ğırdı: 

- Ben hakikaten insanların 

er! betba!ltıyım l Gredinenin ku
~h:rmuş olması felaketlerin en 
mühimmi! 

Kral arkasına dönüp sür'at
le odasına gitti, orada kralı bek· 
lİ)·en hizmetçi, kralın karmaka • 
ı ı :_ ık yüziinii görünce korkusun· 
<"s:ı bir pencerenin arasına sak

i : ı:iı. 

BALSAM O 

Kral ona dikkat bile etmeden 
ve eda içinde iri adın1larla .dola
şarak kendi kendine söyleniyor. 

du: 
- Evet, evet görüyorum ! •.• 

Mösyö Şuvazöl benimle alay e_ 
diyor, veliaht şimdiden kendini 
yanm kral görerek küçük Nem
sclisini tahta oturtur oturtmaz 
b:itün bütün hükümdar olacağı-
nı zannediyor. Lüiz beni sever, 
fakat bana olan muhabbeti pek 
sert .. Çünkü bana ahlak dersi 
veriyor, nihayet gidiyor ... 
Diğer üç kızım bana budala Un
vanını veren şarkılar söylüyor • 
tar. Kont dö Provans ,.Lüks., il 
tercüme ile, kont Dartuvaz ise 
soltakları dolaşmakla me~gul .. 
Köpeklerim ku:iuruyor ve beni 
ısırmak istiyor. Hakikaten lıiça

r.:: kontesten başka beni seven 
yok .. Binaenaleyh ona fenalık 

etmek isteyenler kahrolsun .. 
Kral, kat'i karar vermiş ol

dufunu gösterir bir tavırla on 
dördüncü Lüinin mctrukatır..dan 
bulunan tarihi yazıhanenin önü. 
ne oturdu. 

- Etrafımda bulunanların ho:p 
sinin de ne için veliahdin karı· 
sının sür'etle gelmesini istedik
lerini anlıyorum, diye söylendi. 
Beni büsbütün esi:- olacak sanı-

yorlar. Buna mani olmak ıçın 

~elin hanımı yolda ahkoyahm ! 
Reym ve Nöyon da durmıyarak 
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Çünkü Lüiz, Şel ma- · 
nastırinın başrahibesini rahatsız 
eden şeytanın emri ve esareti 
altında olduğu için manastıra 

tecrübelere çekildi. 
Kral kızmıştı: 
- Rica ederr~. ldiye bağırdı .. 

Kardeşinizin namusuna temas 
eder sözlere lüzum yok 1 Dışarı. 
·da bu kadar sozler söyfCnmekte 
olduğu şu aırada onun için bir 
şey denilmecfı ! 'Bari iiuna siz 
başlamayını?.' 

Sofi hemen .sordu: 
- Ben ml?. 
- Evet siz .• 
Babasının ' 'siz,. demesinden, 

ve bunu tckrarırı!Jaki israrından 
canı sıkılan kız: 

- Ben onun namusuna ait 
b1r şey söylemedim.. °İ nınız 

tecrübeler yapacaktır, dedim. 
Kralın ö(kesi geçmişti: 
- Peki!, dedi .. Lüiz. silah ta· 

limi, düdük salma-;;:-:- - ~k. 
piyano çalmak, daha b - :. 
bi bir çok şeyler öğrenmek is
ter ve onlarla meşgul olursa ti_ 
zc ne'. zararı olur .. 

Sofi ,babasının sözünü kesti: 
- O, siyasetle uğraşacaktır, 

diyorum. 
Kral tiredi. 
Kızı devam etti: 
- F elsefe, iifi.hiyat ,hiiküme'f 

ilJaresi U!ulü gibi ilimleri tahsil 
edip, kendi parlayacak, biz ise 

aite içinde lüzumsuz kalacağız . .' 
Kral, kızının bu ithamiyle, 

Lüizin giderken hararetle söy
lediği son sözler arasındaki mü
nasebatı .düşlinmeğe başladı. 

üzülerek: 
- Eğer, dedi, bunlar karde

sinizi cennete götürürse bunda 
~e fenalık gör~yorsunuz? Yok. 
sa, ona haset mi ediyorsunuz?. 
Halbuki bu size yakışmaz .. 

Madam Viktuar söze karışa
ıak: 

- Yok, yok! .. Bence nereye 
giderse gitsin, umurumda de
ğil, ancak ben onu gittiği yerde 
takip etmek niyetinde değilim .• 
H ic bir zaman rahibe olmam. 

Madam Adel~yt ta tekid etti : 
- Ben de öyle! .. 
Madam Sofi: 
- Ben ıde öyle 1 dedi.. 
Madam Viktuar: 
- Bilhassa, o bizden iğrcni· 

)'Or .. diye söylendi. 
Krlll sordu: 
- ·siz ne yapardınız?. 
Kızların üçJ birden 

vrrdiler: 
cevap 

- Evet biz de onu sevmez
dik .• 

- Zavallı Lüiz, ailesini görmı 
mek için cenneti tercih etmiştir. 

Uç kızkardeş babahırının ha 
l<ltifesindcn mr-ı.nun olmaı:iılar. 

l\~a.iam Adu • • • .rala cia!rn mü
essir t:ir darbe vurabilmek için 
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müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSA~ 
LARI, KANI temizler, sıhhatin latif bir y~ 
dımcısıdır. MİDE ve BARSAKLARI alı$ 
maz ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLl 

MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde MiDE EKSİLİK ve yanmalarında emniyetle kullanılır. 

Hulasa • 
• Mi DE RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MiDEAGRILARI ve EKŞiLİKLERİNi ve YEMEJ<4 

LERDEN sonra bütün vücutta hissedilen çöküntü ve AGIRLIK ile kolayca mücadele için . HA~ 

Yarın ak§am Taksimde 

Bahçesinde 

"Yavrunun Gecesi,, 
Bayan YO ESES 

ve yavruyu seven Bestekar ve diğer saz arkada§lan iştirak 
edecek krdir. 

MIN en müessir müsahhihi olan MAZON Meyva tuzu alınız. 

Mazon ismine ve HOROS markasına dikkat ediniz. 

TABLETi 
Yemek salonlarına, yatak ve 
banyo odalarına, mutfaklara, 

aptesanelere, kahvelere, gazi

nolara, lokantalara, eşya depo
larına asmakla 

Sinek, Sivri r.~nek, Güveler ve ,..1 ! ;_{er haşaratı 
uzaklaştırmak kabil olur. 

~ .. . , . . . ,, 

Tornacı aranıyor 

Temas suretile mücadele ve imhası lazım gelen GOVELERtN 
SORFELERt, KARINCALARI ve HAMAM BÖCEKLERi. 

NIN iMHASI iÇiN ve kürklere, elbiselere, çamaşırlara, halıla· 
ra, dolap çekmelerine ve sandıkla ra : 

Turkiy~ Ses Kr ı 
Her nevi tezgahta çalışabilir tecrübeli bir tornacı aram}'Or. !s

teklilerin Galatada Çinili Rıhtım hanı civarında :l\.1uradiye hanının 
5 inci katında Fethiye §İrketine a::ele müracaatları. 

Kutu iç::~:~aa: Kristalize 
kullanmalı 

ASEPTA'y!.ı Bayan Hamiyet Yüceses 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
1 
Levazım Amirliği satını 
alma komisyonundan 

Memleketimizin her tarafında seve seve 
dinlenen çok büyük rağbete Jl\8.Zhar olan 
kıymetli muganniyemiz, Türki~;~ Ses Krali· 
çesi Bayan Hamiyet Yüceses'in(.)azı plakla· 
rını muhterem halkımıza takdim etmekle 

Cinsi Miktarı Muh. Bedeli % 7,5 teminatı eksiltmenin 
şeref duyarız. 

Lira Kr. lira kuruş ~kli saati Selimiye süel fmn ihtiyacı ıçın 

25000 kilo 'fırın odunu evsar \'e şe· 
raiti dahilinde 7 ağustos 1939 pa· 

zartesi günü saat 11 de pazarlıkla 
satın alınacaktır. i steklilerin belli 
e;ün ve saatte kati teminat paralari 
le birlikte Selimiyedcki tümen sa 
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

A X 2102 A X 2143 
Yazı dizme makinesi 
Şanlirifuj tulumba \'e teferruatı 
Yinç 

1 
1 
1 

adet sif 8000 .-

•• .. 850 .-.. " 6500 .-

600 .- Kapalı Z. 
63 75 pazarlık 

487 50 kapalt Z. 

H Bir sabah uyanırken 

15 Ne kadar bekledi göynüm 

16 AX 2 1::; 

Selam verdim selam almaı 
Gözlr var aman gözler var 

A X 2149 
Font boru ve teferrüatı 

" 1866 .- 139 95 Açık ek. 16,30 G lilmcscycliıı :ıçılıııazdı hu giillcr Gemiciler birinci kı~ım 
Gemiciler ikincı kısım 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı 4 kalem malzeme hizalarında gösterilen 
lkrlc eksiltmeye konrnu~tur. f" 

II - Muhammen öcdeli muvakkat teminatları eksiltme ~kil Ye saatleri hizalannda yazılıdr. 
lll - Eksiltme 4·9·939 pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde ~bataıt.a lcvazun ve 

~ubc5indeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - Münakasaya girecek talipletr fiyatsız teklif mektuplarım santirifuj tulumbası için 4 gün ve Yinç 
, c font bomlar için bir hafta evveline ka~!ar müskirat fabrikalar şubesine, ve yazı dizme makinesi için 
lıir hafta evveline kadar Tütün fabrikalar şubesine vererek ayrıca vc3ika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle yüzde 7,5 gü\'enme parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar mer.kCır 

konfr:,yon ba~kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

' 
~ t"a dcniz boiiaundaki b irl ik\.,,. { 

.ıarYanatı için 2500 kilo yulaf, "5()()( ı 
k:Jo kuru ot, 4500 kilo saman evsa 
\'e şerait dahilinde 7 ağustos 93! 

pazartesi günü saat 10 da pazarlık 
la satın alınacaktır. isteklilerin bc-1 1 

li ~ün ve saatle kati teminat parala 1 

rilc birlikte Selimiyedeki tüm::m ~;ı 

tım:'.ma komisyonuna gelmeleri. 

Yollarını beklerken 

A X 2118 
Ela gözlerine 
Saçlarıma ak düştü 

a 

A X 2154 
&:vda ateşi 
Gördüm ben seni 

s 
VII - Diğer eksiltmelere girecekler aranılan vesaik ve yüzde 7,5 gü\'enme parasile birlikte eksiltme 

için tayin edilen günde yukarda adı geçen komiı:;yona gelmeleri ;· · olunur. (5375) 
(5821) im ................................ ... 
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bütün .zckasım •toplamakla meş
gÜldü. Nihayet kardeşlerine 
döndü ve ciddi bir tavırla: 

- Madamlar, dedi, siz Lüizin 
git.lişindeki hakiki sebebi krala 
söy•c.neğe cesa~et edemediniz. 

Kral, sinirli sinirli müdaha· 
le etti: 

- Haydi, gene biçareye bir 
leke ""daha!. Devam et, Lok oa
kalı~ ,l.Ju sebep "neymiş'?. 

- Deni affc.İ.ıiniı: efendimiz, , . 
çünkü sözlerimin sizi biraz ra. 
hatsız ~deceğini biliyorum. 

Kral : 

- Rahats:z etmesini istiyor 
ve ümit ediyorum, deseydin da
ha doğru söylemiş durdun .. 

Kız, lhıtlaklarmı ısrrdı: 

- Fakat hen hakikati söyli
yeccğim. eledi. 

- Ne güzel! Ümit verici bir 
söz! Hakikat ... : Çocuklar böy. 
le hastalıklarUan kendinizi kur
tarınız! Ben hiç !ıakikat denen 
bit sey söylüyor muyum? Ba
ımıız bur.u söylemediğim için 
de hamclolsun rahatım .. 

Diğ(:r iki kızkardes ele haia 
h. l.ıer \•c, ·ıecck se1>cL1 anla • 
mak ınerakır:ı duş-.'::~leıdi. 

- Sö~ le brdesirn, ::öyle ... 
clıvc israr ~ .iiı>:r. 

lıı:ral : 

- t~ ~t!far M yte alınalı~ 
dedi. Bal.ıalannı ne güzel sevi. 
yorlu t • 

K ral, çocuklarmm kendine 
karşr gösterdikleri sevgisizliği 

kendinin de O'Illan sevmediğini 

ldüşünerek müteselli oldu. 
Al:lelayt : · 

- Teşrifata çok dikkat eden 
L üizin, dünyada en ziyade kork
tuğu ürktüğü şey .. diye devam 
ederken kral sözünü kesti ... 

- Ürktüğü şey neymiş!.. diye 
sordu .. 

- Yeni adamların hilekarlığı
.dır. 

- I filekarhk mı !dedin? Be
nim etrafımda hilekarlar mı var'~ 
Ben istemediğim, emin olmadı

ğım adamları yanuna almak için 
zorlanıyor muyum?. 

Kralm sözü değiştirmek için 
yaptığı bu hile oldukça ustaca 
idi. 

Fakat Adelayt başladığı mü
cadeleyi böyle kolayca terke.de • 
cek kadar bu:lala değildi.. Bu
nun için sözüne devam etti: 

- Yanlış söyledim, yanıldım; 
yeni yüzleri:ı girmesi diyecek. 
tim. 

Kral: 
- Eh, ii:?tC, söz biraz yoluna 

girdi, cün kü ete ki kelime cam-. . 
mı sıkmıştr. 

Viktuar da söıc kanştı : 

- Halbuki efendimiz. karde
şimin söylc:diı;i !Ju ikinci keli
me de tam manayı ifa:le etmez. 
Asıl doğrusu " resmi kabul,. • 

" 
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dür. 
üç kızkardeş birden devam 

ettiler: 
- İşte şimdi doğrusunu bul· 

duk .. 
K ral dudaklarım ısırarak: 

- Öyle mi zannediyorsunuz? 
diye söylendi.. 

Adelayd cevap verdi : 
- Evet, Lüiz, y eni resmi 

kabullerden pek korkuyor ve 
ürküyord u .. 

K ral mükfüemeyi çabuk bitir
mek istiyordu : 

- P eki !Sonrası?. 

Sonrası, L üiz, sarayda 
kontes D übarrinin resmi kabu. 

. lünü endişe ile görüyordu. 
K ral cansıkınt ı sını açıkça 

gösterdi: 

- Birşey f.Öylemek için böyle 
bir:ı:lercdcn su getirmek, h er -
keo;;i üzmek, doğru değildir ; he
men söylemeli. 

- Bunu söylemekte bu kadar 
teredüt edişim, hürmetimdendi. 
F akat emir ve israrmız beni sjzc 
bu hakika ti söylemeğe mecbur 
etti. Kızkarde şimin manastıra 

çckilşndek hakiki sebebi arzet -
tim. 

Kral : 
- Aldanryorsıın ! dedi. 

Üç knrdeş birden : 
- E fe ndimiz. hiz kat'iyyen 

aJ<l:..ııımauıiınuza, emini.ı, tliye 
cevap verdiler. 

- Üçünüz de ittifak ctmissi 
~ -

niz .. Fesat ve fitneyi dışarıda 

de~il, ailem arasında aramalı· 

yım !. Demek ki bu resmi kabul 
bunun için clamıycr? Demek ki 
ziyaret edilmek isteni:• Ji.~i za· 
man madamlar dairelerirde bu. 
n un için bulunamıyor? Demek 
ki bunun için bütün ricalara rağ· 
men mülakat kabul edilmiyor. 

K ral yerinden kalktı, o za
mana ko:dar sakin olan gözleri 
kızlarının üzerine dehşetli bir 
yıldırım attı. Bu üç kız <la ba
balarının hiddetine. mukabele 
edecek cesaret clmadığın·lan 

üçü de başlarını eğip yere bak· 
tı lar. 

Kral söylendi : 
- Dörtten en iyisi gitti dedi

ğim vakit bana aldanıyorsun di. 
yordunuz, işte aldanmadığıın 

meydana çıktr.. 

Pdclayd çekinerek: 
- Efendimiz, dedi.. Siz .:le 

bize adeta köpekler gibi mua
rr;elc ediyorsunuz. 

- Ben de öyle zannederim .. 
Kral bunları söyliyerek oda

dan fırlayıp çıktı. Fakat daha 
dört adım uzakla§ma:laıı evvel 
<'dada kalan kızlarının, kral ve 
kontes aleyhinde yapılmı~ bir 
şark ıyı söylemeğc başladıklarını 

i~itti. 

K rnl lı ('men geri {Ji;neı ek 
kı.darına !?iddelle muamele et
mek fikrine dü§tÜ. 

Fakat. kendini zaptoderek vo_ 

1
--AGARAN 

S A Ç L .\ H A 

ı saç boyalan saçların tabii ren: 
l ierini iade eder. Ter \·e yıktr 

malda çıkmaz. daima :sabıt k 
lır. Kumral \'e siyah renkli :ı. 

hi saç boyalarıdır. 

lI\GlLlZ KANZUK 
ECZAf\ESI 

BEYO(;I,V • !S TANBUL 

Beş buçuk metre boyund& 
kullanılmtş açik bir 
motiirii ucuz fiall:ı satılıktır. 

•.ıuı•uchat: B~şiktaş ~aodalcılıı.t 

it.iare memuru Mehmet Saim• 


