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Bu sabah gelen sabık Belgrat elçimiz temin ed iyor: Şehrimizdeki ingiliz amirah 

Alböd~ye "Yıigoslavya bize dost ve 
ç e o e ifil k. d k b. ••tt r·kt• . k © v d lUI sa ı ır mu e. ı ır ,, 

(I' J Yugoslavyada bulunan 
;2S,Ô)aÔ)ÔÔ) 

' ' \ -

Amiral 
diqorki: 
'yakında bir harp 
olacağına ihtimal 

. vermiyorum 
-ısafir:er şerefi n e bugün 

·• yavuz ,, da hı r 
ziyafet verildı 

~P! limannnıza gelen lngiliz A
rl!ı U Sir A. S. Cunningham şcrc -

1 e ak§am saat 20,30 da vali ve b~ 
~e reisi tarafından Perapal:ıs. 

lr ıi~afet verilmi5tir. 

'l'u:afet çok samımi geçmiş ve 
• İngilız dostluğuna içilmi tir. 

Bugün 

16 
bugün abideye çelenk koymaları merasiminden inlıbalar ... Sayfadır 

ingiliz tayyarelerinin Fransadaki manevraları 
Almanlan endişelendirdi 

Misafir 01 ıiral abidenin defterini 

Alman yanın 
plô.nı ne imiş? 
Macaristan üzerinden Romanyayı dayanarak 

Lehistana bu yoldan yardım yapılmasmı 
önlemeğe çahşacaklarmış 

Bcrlin, 2 (A.A.) - İngiliz tay - hüratm hiç bir ehmımiyeti olma -
yarelerlnin kitle halinde Fransız top dığı hakkında Alman matbuatı tara 
rakları tizerinden ~ecrübe uçuşları fından sarfedilen gayretler de hal. 
yapması Alman efkin umumiyesi- km bu husustaki endişesini göster. 
ni işgalde berdevamdır. Bu teza- mektedr. (Devamı 4 ünci4de) 

........_ (Devamı 4 ünciide) 
--------~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-

IJ i r lngiliz mebus 
ımzalar kcn .. 

Eski İzmir müddeiumumi mua. 
vinlerin:ien olan ve halen toprak 
mahsulleri ofisi müşavir avukatı 

bulunan genç hukukçularımızdan 

Handan Kaftancı anketimize şöy-

1.:: cevap vermektedir : 
- Memleketimizde jüri teş~i· 

line şiddetle aleyhtarım.. Fakat 
1'i•rkiyede jüri teşkilinin mah· 
zurlarını anlatmadan evvel, me
c!eni memleketlerde Jürinin ihdaa 

ır lÜI ır k. 
Beş sene zarfında 
Anayurda gelecek · 

Bu husustaki müzakereler neti
celenerek hazırlanan mukaveleye 

sah çekildi 

Haydar Aklayın 
~azetemize mühim 

beyanatı 
Moskova. ibüyük elçiliğine ta) in 

edilen eski Bclgrad e1Çhnlt Ha' dar 
Alı:tay,, allel1le blrlllı:te bu aabahki 
Semploıl' ekspreıile ıehıimise &'el • 

mi§ tir. 
Yeni Moskova. bOyUk elçimiz, Slr 

keci garından doğruca Perapalaa 

oteline gitmiştir. 
Moskovaya. götUreceği itimat 

mektubunu almak ve hUkfimetlc te
mas etmek üzere bu akşam Anka-

(Devamı 4 iinriide) 

ÇERÇEVE 

Haydar Altla; 

Okuyucularn~ıa hesap 
j ,dmleri bende mahfuz, biri a\'Ukat., öbürü tabib d~ent, ~ah~4 Ö· 

bllrll felsefe muallimi Uç okuyucum, bcııimle sık sık temas Jutfunda 
bulunan birçok t!nh·crsitc talebesinin de temayüllerine iltihak e'cıcrek 
diyor ki: 

- Niçin bir sabah gazetesinden hemen her gün gelen müzmin te
ca,·Uzleri cc\'apsız bırakıyorsun? 

E\'ct bu ııabah gazetesi, Zemzem kuyu<;una l!reyen scnaat «lamı~h. 
ğının mane' i kanına mensup birini, her gün bana \"C benim gibilerc 
ı:atsın diye beslemektedir. }.."\et, '.fürk gençliği \ e \ icdanı üzerinde, 
ruhçu, mefkureci, milllyet~I, orducu bil\ lyctlerile tesir sahibi muhar
r ir leri iptal etmek için, sinsi \'C hain bir metod tuttunnus, gltnıektc
dirlcr. 

Ent okuyuculanm, bu 7Jhnlyctln ne benimle, ne de benzerlerimle 
sahsi hkhir alıp ,·ereceği yoktur. Bu zihniyet<_:e bütiin kabahat, kiifur 
dururken Allahçı olmakta, madde dururken ruhu bcnimsc-:1ektC.: la
hudllik dururken Türklüğü se\'mckte, düzensizlik dururk:-:ı, ordu) u 
kayırmakta \e bütün bu ljerer ölçülerinin belli baslı bir nufuzuna sa· 
bip bulunmaktadır. Bu incelikleri yakın dostlarnnla b('rabcr, raniı bil
diğim l<:in aylarca ,.e her gün benimle mcsı.,•ııl olmasına rağmen, ma.. 
hut t ufe) liye asli 'üeut izafe C«leme,lim. ıhhiye müzelerind(' balmu
mundan, frenglli Ç('hrc hl')k<'llcrinc tıııa tıp bir ruh ta5ıyan ,.e rnuhar· 
rirler arasında her günkü makalesi )·erine hususi hayatı ibretle konu
sulan bir kimse al'aba biu:at sahibi oltluğ"U bir sese bencle mak'1'! bula
bilir miydi? J.'akat bir kahramanı kaçırmak i<:in, elindeki df'ğneğin u
euna fare öfüsü takmaktan başka çare gör<'mİ) en deni mctotl, kaNıı· 
mıza işte hu lcı,i ~ık:ırdıktan sonra, ona iftira, tnhrif, kalııaz:ınlık gibi 
uzlfelcri de yükledi. 

Benim ,·e benzerlerim gibi, yalnız Türk gentliğlnln 'lostu 'c Tiırk 
~cn~liğinin, ) alnız dostu bir iki muharriri, (g('n~lik tlüşmanları), dl)c 
rnsıflantlınnak, arada hlr kullamlığım (aksi~ on) kli~esiııi (amel) diye 
ılilint• UHhırmak (tir\ ) k<'llnwslııl ( tlt•\ lt•t) lli\ <' talırif chıwl, 'e daha . , ... ... 
nelt•r H' clııhıı nelt•r, bu tt'miz ilt•tln nıahl) ('fiııi ifatl<' eder sanının. 

Huzurunuzda )aptığım bu müteaffin ur am{'Ji) ~tı ) üzünden, JiısHI, 
t•ldh cnlt'rime 'c bir <laklka sonra siihlüme) le alacağım ı:tısül a~s 
tine rağmen klrlendiı:-,rimi '<'hmcdi:rnrum. E~l'r hl'ni hu hıır<'kctic mel'· 
bur \ 'O mazur görerek içinlldo t.ek ı.;st Yarsa tesellimi bulıırağmı~Zlra ..... 
biliyorum ki Peygamberlik capmdaki oh ly('tlerln nurdan ) üzlrrine bll<' 
lı&ssat.-n ı•lsllk atılııiı .. tır. Ri1. J.lm olıı)oruz~ f';u kıııhr ki, Allahtı, mc-f

kİıttf•I , nıllll~<'td \P, orıhıeu lıU,·ly<'tlntn 1.nnifat,ı•ıoeı tılr ff' 1 l!iıt t:ır:ı -
fıudırn surahnıı:r.a atılan plslil,lt're h.ı'••.I t1:ı lılil,ınüıı\lzii \<'rcef'k olur-

··zümiiıü nur i ·inde bulursunuz. ,\ccıb Fa~ıl H..ISAKORE/( 
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Maarif Ve i i 
te-tkik seyahatinde 
Trakya, lzmir, kastamomi mek

teplerini teftiş edecek 

3 ACUSTOS - 1939 

Ankara, 3 (Hususi) - l\Iaarif 
'ekili Hasan Ali Yücel yanında ilk 
tedrisat umum müdürü İsmail Hak· 
kı ve müfettiş 0 ::-man olduğu halde 
dün E:-.kişchire hareket etmiştir. Ye 
kil orada köy oğretmen okulunu tef· 
tiş edecek, onra lstanbula gelecek
tir. 

Istanbulda üç gün kaldıktan son · 

ra da Trakya, İzmir köy öğrctmerı 
.:>kull arım görecektir. Vali Lutfi Kırdar limanımızdaki in giliz filosunun amiral gemisitıi ziyareti esnasında ... 

Hasan Ali Yücelin bu seyahati on 

beş gün kadar :::ıürecektir. Yekil An

karaya döndükten bir müddet son
ra Kastamonuya gidecektir. ·u.,ber. · ~,Mı~ 

Dahiliye ve.kil.i cumartesi 1 Köylerde demircilik 
günü şehrımıze gelecek I . 
Ankara, 3 (Husu i) - Dahiliye ders erı 

\ekıli Faik Oztrak yarın ak~am İs· Ankara, 3 (Hususi) _ Maarif 
tanbula hareket edecektir. Vekaleti köy kalkınması mev-

zuu üzerinde pek mUhim bir i-
1 şin başında bulunmaktadır. Ve
kalet bUtUn köylere sanayi kül· 

Şehirde zabıta 
vakaları azaldı 

Tüccarlanmızın ltalyada 
kalan para ları 

Ankara Parti idare 
heyeti reisliği 

Ankara, 3 {Hususi) -C.H. 
Partişi Ankara viH'ıyet idare he

yeti reisliği seçimi dün yapıi
mışlır. İdare heyeti toplantısın-

da Parti nıtifettişi Esad Oras da 

bulunmuştur, 

Reisliğe ittifakla azadan ve 
belediye medis reisi vekillerin
den İbrahim Rauf Ayaşlr seçil
nı:ş·ir. İdare heyetinde ıiza iken 
istifa eden lic mebusun yerine 
yedekler davet edilmiştir. 

TAN 1 
.M. Zekeri rn Sertel sinir harbi rn-

hut hevn7. lı:ırp ndını ,·erdiği ve to
taliter dcYlcllcrin insanlığın korku
sundan ne umumi h:ırbin acı ve feci 
netice i iizerinc bugünkü vaziyetten 
huzursuz! ık dııyınno;ındnn istifade c
dcre'k knn dokmeılen yapılan fetih
krdeıı lınhsctmekle, bu sinir lıarbi-
11111 mucidinin Almanlar olduğunu 

sci}lcnıel le \C demektedir ki: 
"\ \ mlııı} a hürle alınmıştır, Çe

kııslo\ .ık) a 1 iı} le parçalanmıştır, l\le
n1cJ lıiı3 le elde e<lılmlştir.,, 

llu ııd :.ı. ı !>Oıın.ı Zekeriya Sertel bu
güne J,:ı d·ır tolalilerlcr taarruzda de
nıokr:1~ih·r ıııiidafuada idi. Fakat Sov 
Hllcriıı sulh cephesine iltihakı ha
hr. !erile artık demokrasilerin de ta
nrı uzda olduklarım ,.e totaliter de\· 
lellcı in lıiitiin ümitlerini kırdığım, 

'c teliışn diiştüklcrini söylemektedir. 

Cl"\fHl RlYE'l' 
·' dir ); adi imzalı Jrnşy:ızı "l.ıir sü

ı. •:ı •n 11ahı,, adını taşıyor. Bunda 
mıhver de\ lelleı·iıı in birkaç ay ev
'" hnc geliıı<'clC kad:.ır ki bağırıp ça
ğ rrnalarından lıırılcnl.ıire hiçbir e
seı kıılrıııımı5 ıılııı:ı~ıııın °clikkate de
ğ<'r lıuluııdııijıııııı, lı:ızılarının bu sü
kuııı ' h.11.ırl .ııııııalarıırn,, l.ıazılnrının 

d:ı "krırklıı!.lıırınu,, ,ı;onlukl:ırını söy 
lı.:dıkten •oııra lıu k:ılıuklan içine çe
kı!ı.ıi' olıııcıı ın S<'lıebini Alman mat
lıtı tın l ın öğrenmeye çalışıyor ve gö
ru' or ki malbunl lisanını değiştirmiş 
, :\lııı:ıııyayı, .ı\lman milletine karşı 
ııı:ızlCıın bit· memleket lınlinde göster 
ınİ\ • ı-nlışrnaya lıaşlaınıştır.Nı:ıdir Na 
el' hu .;iıkul ılcHCSıniıı kendileri için 
luzıırnlu ol<lıığuııu Jrnydetliklen son
ı ı 5unlan ilüve etmektedir: 

• ıicrek llitler, serek l\lusolini vnk
tılt• h:ılku çok şeyler vaadcttiler. Şiıu 
ılı, lıııııl:ırı yerine getirmemek mev
ld i nele h11 l u11u} orlı:ır. Karşıl:ırın:ı di
l, ilen ı ı llı cephesi, pliı.nl:ırını altüst 
cim -;;. uııl ı ı yeni kombinczonl:ı r a· 
ı :ııİl'lk ııı~ ·lıııriyl'liııılc bırakmıştır. 
f'ıılı~nınk, lıir tokıın milsnit fırsatlar 
l nı · ıı ık 1 ızım. O zamana kudıır du 
l· · ıı 1 1 ı Ol ulumak, hc'ın de şayet 
, · ", 1 k .1 n, el bcklennıcı.lik bir hfı
ı c J, uı ını l l,nlırlarsn nıcsuliyct" 
u1.erlt'r ' ııde .ı atmak umidile im sekil
le 'ıarckı ti nılinnsip görmiişlerdır. 
1 c lıklr.ri netice) c kavuşmadıkları 
ı ,,rJırclı· ılc şimdiki taktik işlerine 
u ı.wıcccklır,,. 

Bekçiler arasmda yapılan tasfiyenin bu neticenin 
alınmasmda amil olduğu an laşıhyor • 

İtalyan ticaret ataşesi vaziyetin 
temin ettı turunu sokmak maksadiyle mü

fettişlerinden bir ikisini Etime- Polis Müdürlilğil mahallelerdeki 
sud köylerine göndererek ted- bekçi teşkilatmda yenilikler yap -
kiklcr yaptırmaktadır. Bu tet- maktadır. Muhitinde uzun seneler 
kikler mUsbet bir netice verdik- kalmrş olan bekçiler başka taraf -
ten sonra demir iı=;lemesini bil· lara na.ltledilmektedir. Ayrıca yaş
miyen köyJere m u~evvor bir de- lı bekçiler kadrodan çıkarılmakta. 
mirci öğretmen gönderilecek, ve bunların yerlerine gençler alm
bu öğretmen tarafından köylü- maktadır. 

ğünü deruhte ettikten sonra kara -
kolların kadroları ve gündelik faa
liyetlerile meşgul olmağı kendime 
iş edinelim. İtiraf ederim ki, bir kı
sım karakolların kadroları çok nok
sandı. Takip faaliyeti, pek de yo
lunda gitmiyordu. İlk işim, bu nok. 
sanların ikmali için çalışmak oldu. 
Muhitlerile lailbali olan ve bir mev 
kide 10 - 15 sene gibi uzun müddet 
kalan memurlardan hemen hepsini 
değiştirdim. Karakol memurları a -
rasmda yaptığım değişikliği, aynen 
bekçilere de tatbik ettim. Bu suret
le, muhitinde uzun seneler kalmış, 
bekçileri, birer ıkişer başka yerlere 
naklettirdim. Bunlardan bazıları işe 
yaramaz bir vaziyette idiler. Bun
lara, derhal yol verdirttim. lhtiyar 
ve malfi.l bekçileri, tasfiyeye tabi 
tutarak, bekçi kadrosunu genç ele-

düzeleceğini 

ye demircilik dersıeri verilecek- Belediye zabxtas: kadrosu da ge-
tir. nişletilmiş ve hemen bütün polis 

. . . . . . memurlarının belediye ~lerile ala. 
Tednsat bırkaç ay ıçmde 1htıya- k d 1 t · dil · t· a ar o mast emın e mış ır. 

c ı karşıladıktan sonra demirci B 
1 

d b k b t 
.. ~ . un ar an a.~ a za I a son za -
ogretmen bUtlın arn.t ve edeva- 1 d f h 1 u d l · d k .. . ~ man ar a u uş a m ca e eyı c ço 
tını o koydc bırakacak, dıg-er ttmn t B'lh · ı· de .. . ar ış ır. ı assa gız ı ran vu 
koylerde de aynı şeyı yapmak e\·leri sıkı takibata tabi tutulmak -
Uzerc oradan ayrılacaktır. 

tadır. Zührevi hastalıkların siraye-
tine mani olunması için tedbir a -
Immaktadır. 

Polis müdürlüğü hizmetçi işiyle 
de meşgul olmaktadır, Evlere hiz-

-~~~~-......_~,,_,. 1:rn~!:.ci diy<:> ~ı--....ı.:-_'L. ı...ı.....a.,.)cı.rin 

Ticar vekaleti tarafından gelen 

bir emirle dün mmtaka ticarc! 
müdürlüğünde, İtalyaya mal 
gönderen tüccarlarımız ve şeh. 
rimizdeki İtalyan ticaret ataşe. 
sinin iştirakiyle bir toplantı ya. 
pzlmıştır. 

Toplantıda ltalyan ticarel 
ataşesi bilhassa İtalyaya gön. 
derdikleri malların bedellerini 
~lamıyan tüccarlarımıza bu işin 
halledileceğini vaadetmiştir. 

Ataşe, 1 taly:m bankalarında 

'ıileli olarak haciz altına a· 
lman Türk paralarının, umumi 
mahiyette değil, bazı halyan 
tüccarları tarafından bu vazi .. 
yete sokulduğunu zannettiğini 
)ildirrniştir. 

Şehrimizdeki ltalyan ataşesi 
vaziyet hakkında derhal hüku .. 
:netiyle temasa geçecektir. lhti .. 
1afm kısa bir zamanda halledi .. 
!ip tüccarlarımızın İtalyan ban .. 
kalarmda biriken yüz binlerce 
'irahk paralarını aldcaklan kuv .. 
vetle emit edilmektedir. 

Her sene 
~~eti 

5000 öQretmen 
cek 

c'on:ın masının Jrnnd'1.,Jl . ,doJmı n bu hırsızlık yaptığı görilldüğü.ndeıı .biz. 
bdıır sene enci de gene Türk su- metçiler hakkında sıkı takibatta. bu 
lo rına bir mütıefik sıfotile gelmiş ol- lunulmaktadır. 
duğunu işaret etlikten ve yakınlığı Dil il · t planmasma da de-. tt• . • b h . ene enn o 
ıcap e ıren sıynsı sc e lcrı anlattık- i C:! h. d d'l ı · 
tun ~onrn şöyle demektedir: vam edil yor. ""'c ır e ı enen erın 

{ ede, poJisle faal bfr şekilde elele 
veren bekçiler, kendilerinden bek -
lediğimiz yardımcı rolü, bu .sefer da 
ha ciddi surette görmeğc baBladı -
lar. Netice şu oldu: Zabıta Yakala
rı, gereği gibi azaldı ve böylece ma 
ni tedbirleri en geniş ölçüde tatbik 

Muallim mektepleri" bu gayeyi te
min edecek şekilde gen iş l eti lecek 

"Son znmanl:.ırdn Bri!any:ı iıııpara- ekserisini çocuklar teşkil etmektc-
torluğunıın geniş mesuliyelleri ile dir. Bunların aileleri de mesul tu -
mütenasip bir karn ordusu te)kiline tulmaktadır. 
k:ornr verilmiş olmakla beraber 1n- Alınan yerinde tedbirler üzerine 
siltercnin tısıl şevket ve kudreti do- son zamanlarda şehirde zabıta vu-
naıımnsile tecelli eder. Bugiin lıüıün t d al t 
cihanda bir sulh fımili ol:ın bıı do- kıta 1 a az mış ır. 

Bu hususta polis müdürü Sadret-nanmn miistevliler karşısınrla cndişe
)'e düşen küçiik milletlerin sempnli tin Aka eliyor ki: 
ile baktığı bir garantidir. Biz İnE(il- "- İstanbul Emniyet Müdürlil • 
kre:ri ıeııısil edrıı hu don:ııırn:.ıyı 

etmek im.kanı bft.sıl oldu. • 
Bununla beraber cüt:mü meşhut 

kanununun icaplarını tatbik eden 
adliye mekanizmanuzın seri müda
haleleri de, bu netice üzerinde FJid. 
detle müessir olduğunu da ayrıca 

söylcmellyim.,, 

,-nııınımız sıılnrınıla görmekten duy· 
duğumıız ıneserrc'ti Holle ederken ve 
k.rıhraman İngiliz denizcilcriııc hoş 
gelüiniz derken kendilerini hiç de 
!lir y:ılıancı ad ılc!ıniyoruz. Yiıksck, 

in-ı :ıni bir idealde i ş tirak iki milleti 
kardeş haline getirmiştir.,, 

İKDAM 

lk<l:tm snzelesi busünkii haşmnka-

Beşiktaşta ortaokul 
açılması kararlaştı 

Bundan başka şehrin muhtelif 
lcsini Tiirk - Yun:.ın dostluğunu t:.ıh- 1 . d 11 ·ıkokul açılacak 
sis elmiş Ye Ruşen Eşrefin lıuşka bir yer e rı n e 1 
\'ıızifc ile Yunnnisıandnn aynlnınsrnı Şehrimizin o rta tedrisat va- >erlere nakledileceklerdir. 
bu dostluğun ycııi lıir tczahürii ola-
rnk göstererek denı iştir ki: ziyeti etrafında Maarif Vekilli- Beşik taşta yeni b ir o rta okul 

"Türk - Yun:ın tlosllııAıı Reı:miş acı ği tetkikler yapmaktadır. daha açılacaktı r. Bu okul, Dol· 

Maarif Vekilliği öğretmen o. 
kullarının bugünkü rr ' ifredat, ça. 
lışma, idare ve her yı. memlekete 
vermiş olduğu öğretmen mikdar. 
ları etrafında tetkikler yaptır. 

maktadır. 

Önümüzdeki ders yılı başından 
itibaren öğretme.n okullarının ça 
Iışma teşkilatı takviye edilecek 
ve daha ziyade öğretmen yetiş • 
tirme tedbirleri alınacaktır. 

Muhtelif vilayetlerimizde bu -
lunan öğretmen okulları her yıl 
ancak 700 _ 800 öğretmen yetiş. 
tirebilmektedir. Bu mikdarın art 
tırılması careleri aranmaktadır. 

Köy öğ;etmeni yetiştirmek üze 
re muhtelü vilayetlerde köy öğ. 
retmen okulları tesis edilecektir. 
Buranın tedrisatında bilhassa a. 
lınma kurslarında olduğu gibi zi. 
raat kısmı esaslı surette yer 
alacaktır. 

Diğer taraftan öğretmen okul. 
larx müfredat prc>gramma ziraat ... e neticesi, iki tarar için faydalı ol- Bugün kü orta okul sayısı ih. nıabahçe saı·aymm müştemil:1. 

mıynn mlicadelclerden, ihtiliif, husu- tiyaca kafi gelmediğinden şeh- tmr.lan olan Baltacılar dairesi 
ınet kinlerinden sonrn kıınılıııuş, kıy n muhtelif kazalarında trımir ve ıslah edildikten sonra 
met \'e ehemmiyeti senelerin Yerdiği nm~zı ı 1 kt B se e aç lacak 
lccrühclcrle takdir cdilıniş, anlaşıl- yemden ort4okul ar açı aca ır. burada kurulacaktır. u n 1 
mıştır... Bu okulların mühim bir kısmı- Beşik taşta . tütün deposu ola- H 3 yva n sergi 1 eri 

nın yerleri tesbit edilmiş, bazı rak kullanılan F eriye sarayları 
YAKIT semtlerde de uygwun bin a aran-

:\Ialiye Vekaleti tarafından ld- ilk sergi yarın Silede 
Asını l's, hug!inldi nıakıılesin<lc mağa baslanmıştır. • 

raya verilmekte idi. Bu saray- ı <iarp memlt'keııeriıc lkıis.ııli ınünıısc- Pendik ve diğer bazı ortao. 8ÇlilJOr 
bctlcrimizin ıslahına ihliyaç olduğu- k ll b l dukları bı'nalar lar Maarif Vekaletine devredil- 'l" . 
nu bahs mevzuu vapmakt:ıclır. u arın u un Yarın Şilede bu sene \'l ayetın 

J ı... l l k b k 11 b k miş olduğundan Galatasaraym ·~. 'Ik h · lanl.ıul g,11cıcs i b:ışnıuharririnin uoşa tı ara u o u ar aş a tertip ettıgı ı apvan sergı-
Ortaköy şubesine eklenecektir. . Fransız - Tliı ı, ti<'n ri Yıızi~r.tinin çok si açılacaktır. Belediye reıs mua. 

fena olması ıı knydeılcıı lıir yazısı mez; onun için Fransız ticnrt ıniin::ı · Bundan başka . şehrin muhtelif vinlerinden Rifat Yenal ile dai. 
ıniinnselıc lilc ele aklığı Jıu me,·zurla sehcllerini arttırmak işini belli b:ış- semtlerinde 1 l ilkokul açılması mi encümen azalarından bazısı 
şiiyle demektedir: Iı hir mesele olarak ele ulınm:ısı iktı hususunda da tetkiklere başlan-

"lııgiltcre hiikuıııeti Tiirk - Jııgifü: za eder. .s~rgiye gideceklerdir. 
iktisadi ıııiinnscbctlcrine iııkiş::ıf Ye- Yulrnrdu işaret etıigimiz gibi Türk· rnrşttr. Bundan başka 11 temmuzda 
relıilmek için un altı nılly on sterim- tngili7. Ye Türk - Fransız ticari ınlı· Bey kozun Ömerli nahiyesinde, 18 
Iık bir kı edi :ıçmı tır. Dır tarıı ftnn dn nasebcllcri ııınııml harpten evvel bu· lstanbul mebuslarının temmuzda Kartal, Üsküdar, Pen 
lnsiltercdc 'rurk tutünunün revacını ı:ıünkü gilıi düşkün vnziyeıte değild i. dikte, 25 temmuzda Kemerbur _ 
temin ıçin alınacak hıı zı tedbirlere Arada seı:en znmnn zıırfındn birin tetkİ k 1 erİ gazda, l eylülde Veliefendide, 
miizaher t göstermek kararı \ermiş- kını değişıklikkr olmuş<;a bunların 

dersleri ilave edileceği gibi öğ • 
retmen okullarının ziraat tecrü • 
beleri yapabilme bakımından ih. 
tiyaçlarını temin edebilmeleri i . 
çin de yeni okullar geniş saha • 
larda açılacaktır. 

Yeni yapılacak teşkilatla her 
yıl beş bin öğretmen yetiştirmek 
kabil olabilecektir. 

Karadeniz 
hattında vapur 

noksanlığı 

• • Ankara ,, muayene için 
sefere çıkamıyor 

Denizyolları ıdaresinin Anka .. 
ra vapurunun,muayene müddeti gel 
diği için liman reisliği tarafın -
dan seferine müsaade edilmemiş

tir. 

Bu yüzden Karadeniz hattına. 
kaldırılacak vapur bulunamamış, 
nihayet Mersin hattı için Alman 
yada yapılan ve limammıza ge • 
len Tırhan vapurunun bir defa. 
için ilk seferini Kara.denize yap .. 
ması kararlaştırılmıştır. 

Pazar günü bu postayı yapa .. 
cak olan Tırhan vapurunun kil· 
çük olduğu için bu hattaki ihti, 
yacı karşılayamıyacağmdan k or
kulmaktadır. 

5000 tonluk olan diğer vapur
lar bile yukarı iskelelerden do • 
larak çok zaman bir çok Kara· 
deniz limanlarından eşya ve yoJ 
cu alamamaktadırlar. 

tir. thıimolki lngıllere gibi yeni '1 ür neden ileri geldiğini tetkik etmek "" İstanbul rneb'ısları dün Bakır- 8 eylülde Yalovada, 12 eylülde 
kıyc ile Yakın şarkta müttefik olan eskiden olduğu gibi normal vaziyetin köye giderek halkla görüşmüş. Çatalcanın Karacaköy nahiyesin 
Fran-;u d:ıhi bu gilıi hazı mali ve ik· avdeti için tedbirler almak her vakit terdir. Bakırköylüler senelerden. Je, 21 eylülde Çatalcanın Boya -

\ "\t s \fi \il fü:ııli kol:ı~lıklar giislcrccektir. mümkündür. Unulmamolıclır, ki bu beri müracaatta bulunmalarına hk n ahiyesinde, ı teşrinievvelde 
Hlı'>' \ın Cohit Ynlı:ın İngiliz do- Filkut Tlirk - İngiliz ,.c Ti.irk - tcdhirlr.ri :.ılmak uğnınıla her menı h·ı· ·ı s·1· 'd 7 t · · elde Çatal 

ıı l'7ıın .... ının ziy:ıreliıııleıt b:ıhseclcn Fr:ınsız ı)o llııklnrı \'C illlf.ıklnn ikti- lekelin milyonlar \'C rnilyarl:.ır reılo k d h ' rağmen Bakırköye a a su vcrı _ 1 ı ıvrı e, cşr.mıevv . 

1 ·ı· k ı v ..... c1t ("mellere ı"stinal ettirilıncdikre eJlicri sulha da hi.ııuct etmek demek· mediğinden şikayette bulunmuş. ca kaza mer ezın e ayvan ser. 
___ ~1_•:r_ı~--=n:....cl .. a~, T...._fl_rk_,_· -1-n_s ... ı _ız...ı..ı_~_·a_·.ı..ın~ı.,p;li'ı ... - ı..ı.,ı.. .. ..ı.ı...ı.....ı' ıw..-.--..ı""1..._.ı....ı.o.......,cc-...a..ı,",._....._..,_"" _______ __;_____ <Tileri a ılacaktır. 

Bu sebepten gelecek hafta içio 
de Karadenizde bir ilave postası 
yapılması ve Tırhanm bazı iske• 
lelerden alamıyacağı yükleri bu 
suretle derhal diğer vapurla nak· 
!etmek düşünülmektedir. 
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~cılJ(lla daic: ......................... 
Nesi ı 
~ 0EB1YATA heves eden 

111 
il;. ~ençler, az çok şöhrete ermi~ 
Uharrırlerle tanışmak, görüşmek 
terler. Onlarla konuşurlarsa bir 
'Yler, ınesela muvaffakiyetin, hat· 

~&tize! eserler meydana getirmenin 
~arını öğreneceklerini sanırlar . 
n }le muhtelif nesillere mensup 
lıa sanıarın konuşmalarınd .. - hiçbir 

Yır gelmiyeceğini iddia etmiyo· 
~: biri~ir!~rinden haberleri olur. 
alnız akranları kimselerle konu -

• nlar ekseriya etraflarını görmeme· 
' dünramn kendileri ile başlayıp 
ndılcri ile biteceğini zannetmt:~~ 
:ı~ıarlar. Bilhassa yaşlılara, kendi· 

ita n~cn başka türlü dü5ür.en, baş
llıe turıu hisseden bir neslin yeti;
~te c' Juğunu haber vermelidir. 

Çlerin, yaşlı rnuharrirlcrle tam-;· 

0~~n ·-..,5ka bir istifadeler: daha 
bılir: yazılarını kabul edecek ga· 

d le, mecmua, tabi bulmak hususun 
~Onlardan yardım görebilirler • 

akat bu faydaların yanında bir· 
~ırn zararlar da vardır ki bilhassa 
l' ar tizerinde durmak istiyorum. 
aııınnıış bir muharririn, kendini 
~eğe gelen bir gençle konuşma· 
t::~ .hiç hazır bulundunuz mu? 
;rı~ a onu hayran etmeğ~, har: 
d dı.işürmeğe çalışır. Bclkı kendı 
l' e 1lt\cmda olmadan birtakım yap· 
lacık hareketlerde bulunma~a, aca· 

• ••w• .,. ._.. --·~~ .. •w•a.-W&.. .&JU 

U~anın c:onunda genç adam, 
riya, o tanınmış muharrir hak 

~a Yanlış bir fikir edinir; hele 
~ıniyetsizliğin, yapmacığın ça· 

1 f farkına varan insanlarca on dar. 
t~ ret eder. "Beğendiğimiz, yazıla· 
k~ zevkle okuduğumuz adam bu 

1 
la mıydı?,, der. O konu~madan 

. rıra, tanınmış muharrir de içinde 
r rahatsızlık duyar: sözleririn sa· 
mı olmadığının, caliliğe dü5tü· 

"%.n kendi de farkına 'arır ve 
'rıdini, kendi gözünde küçük dü· 
11:rıüs olan o gence bir nevi husu· 
u be !emeğe başlar; sonra bu hu 

Ilı ~eli onun bütün akranlarına te~· 
13~ kalkar. 

iltt ır muharrir hayatta, konu5ma· 
~~a de~il, bilhassa yazılannda 
ıı 1rnt~ir. Onu tanımak iStiyor-..,a· 

~ın eserıni okuyun, kendi inden ka· 
ın 

laı~a;1ı veya ya~lıca bir muharrirle 
tent konuşan genç için, başka bir 
tı~a~e de \ardır: onun yanında =!ı 
~aş r ayı,·erir. tnsan oğlunun, ri 
~eı ~c~tikten sonra, bazı teşebbü · 
··~· ıstıhza ile bakması tabiid=
llıa1~e sizin gibi dü~ünüyorduk a· 
%n Yle §eylerin imkansız oldu 
lars u anladık! ... Bir gün siz de an 
ttrı ~z!,, direnler az mıdır? Onla· 
llıa1c Yle ZC\ k kıran sözlerine inan 
~erı 

1 
kabildir. Bunun içindir ki 

~1er'. kendilerinden ya~hlann tec 
dır· ~:ıncen i ffadeye ka!!:mamalı· 
rtıu.' ÇunJcu ekseriya o tecrübenin 
rları be~ ~eğil, bilakis menfi taraf m· 
tt~· ıc:tıfade ederler. U tanırlar \'e 

llıı~ k~endi yollarım aramaz, tanın· 
'tıeJc ırnsclerin ) ollarmdan yürü 

se, dasına dw"-'cr. !'----- Nurullah ATAÇ 

~hlı Basın Birliği kanunu 
ı İ.i ~'':' Birliğini'l faaliyete geçme· 
lr<lk~ rınc l tanbul mmtakası reisi 

11 
1 Tarık Us, birlik kanununu 

tırli >lc;uclc izahlariyle birlikte bas· 
nı~·ı ı · ne . •• r. ı ı ı 1:ıtı Ba m kütüpha· 

'1 ne terkolunan bu kitabın fivatı 
} ~ 

nur ·~ru~tur. Her kitapçıda bulu· 
· Bırer tane edinilmesini ta\ i· 
ederiz. 

H A B E R - AkfllD'I Postan 

................................................. 

jüri teşkiline ~ Türk Adliyesinde 
var mıdır? ~ lüzum 

PV VVVWV+41 

Bir kadın avukat jüri 
fikrinin 

şiddetle aleyhinde ! 
(B<UJ tarafı 1 incide) 

sebeplerini tetkik c<derck o mcm. 
lckctlerdc doğruduğu mahzurları 
tahlil ettikten sonra memleketi· 
mizde tatbik edilecek olursa do
ğacak mahzurları anlatmaf a çalı· 

şacağım. 

Y cminliler meclisi dediğimiz 

jüri, halk arasından usulüne tevfi
kan seçilecek kazaya iştirak ettiri. 
ı~n ve sululuk ve onun dereceleri 
hakkında yalnız vicdanlarının tcl
kınatı ile karar vermcğe davet o
lunan hukuk ve kanun adamı ol. 
mıyan yurddaşlardan mürekke? 
bir heyettir. 

Binaenaleyh; 1urı müessesesi 
denilince ilk hatıra bir demokra· 
si r..ünscscsi gelir ki amme vic· 
danını her türlü tesirlerden aza· 
de olmak şartiyle h~kcm yapmak 
k~dar onu tatmin edecek bir şey 
yoktur. Jüri vicdani delil usulü. 
nün samimi kanaat sisteminin en 
yüksek bir tatbik vasıtası gibi gö
rünür. Fakat hakikat halde jüri 
böyle değildir. Jürinin bugünkü 
r:.~eöcni memleketlerde sebebi ih
dası içtimai bir zaruret olmaktan 
ziyade dini ve an'anevi bir mec
buriyettir. Çünkü ecza nazariyatm 
d:ı ilkçağ nazariyeleri ne kalclar 
g<lyri ahlaki ve gayri mantıki ol. 
C::11ğu halde sırf dine muğayir ol· 
duğu içindir ki dcğiştirilmiyor

du. 
Cemiyetler tck!mül ettikçe cc· 

za tclakkiyatı dini safhadan, biraz 
içtimai safhaya gesti ki işte o sa' -
na ıent"'t"C"m:--u mı b''Cı:rıT'ccyrnanrrata • 

' cak olan jürinin adli sahanın ya-
nıbaşında kalmı§ olmasıdır. Bu 
11urctlc dini akideler yerine halkın 
ecza nazariyatında hakimiyetinin 
tanındığı devir doğurmuştur. 

zurlu görüldü. Esasen an'ancvi 
•)lan bu müesseseyi tamam.men 
kaldırmak imkanı bulunmadığı 

içindir ki şekil değiştirmek mcc. 
buriyetinde kaldılar. O şekilde de 
evvelkine nazaran daha mahzurlu 
olen hakimlerle birlikte eczayı ta
yb etmelerine müsaade ediDdi, ya
ni yalnız vicdani kanaatlerini mad 
eli sahada değil, hukuki sahada d:t 
kullanmağa salahiyet verildi. 

Kanun ve hukuk adamı olmıyan 
1:-u z:-alara hukuk sahasında böy
le grniş salahiyet verilince kanu. 
nu tatbik etmekle mükellef ola':l 
h5:<!mlcrin bu salahiyet karşısında 
rolleri, delilleri toplamak, duruş

mayı idare etmek, kanuni usul 
ve merasimin tatbikine nezaret 
etmt-kten ibaret kaldı ki hakimli -
[;in kendisine has olan mümeyyiz 
vasıf ve otoritesiyle kabili kıyas 

olmıyan bir vaziyete düımüş 

oldu. 
Ve bu suretle bariz mahzurlar 

ortaya çıktı. Jüri . müessesesi bu· 
lunan adli teşkilatta meslek ve 
hukuk adamı olmıyan Jüri azala. 
rının hassasiyetleri kolaylıkla 

tahrik olunabildiği gibi hisler ve 
duygular şüphesiz her şahsa gö
re değişebiltliğinden jüri ka
rarlarının hemen hepsinde ittirat 
bulunmadığı meydana çıktı. 

Jüri azaları, ekseriya harici te
sirlere ,efkirıumumiyeye, matbu. 
atın neşriyatına kapılabiliyorlar

dı. Ve iyi müdafaa eden bir avu
katın bclağatiyle pekala ni:ı:ıiyat-
1rı rcnc1de elmen kasten adam 

öi'.iüren bir maznun bir "hayır,, 

karariylc kurtulabiliyordu. 
Bu suretle jürinin biribirine 

!>enziyen hSJdisclcrde dave.nın ve 
müılafaalarının sureti cereyanına 
göre sebepsiz olarak mütcbay,in ka 

···························································································---! 
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Umumi kontrol 
H üK(lMET, \'at.&nda~m rahat \'C ucuz tğlenebllme51 im -

ki.nlarmı temin yolunda azami titız dauanıyor. Nc,re
. dilen talimatnamelcrlC', sık sık kunetltndlrllı-n ı-mirltrlc eğ· 

lence ) erlerinde, 'atanclaı;tan fahiş fiyat l!ıteııınc inin önüne 
• ~c~lllyor. Belediye memurları, sık sık \'e apamm kontrolltr 
)apari'k, tasdikli tarirelerln tatbikını temine uğmsı)·or ... 

Bıitün bunlara rağmen, sızıltılar 'e ufak tefek hadl<it'ler 
duyuluyor ... 1'1cseli, bir puartl'si sabahı ra<ıtladığınız ahbaıı
lannız, <'ilerini oğuşturarak, yak:ı silkerek, bin bir üziint Ü i~in. 

do geçen tatil gününün a<"ıklı mM'erasını anlata anlata bitire• 
miyorla.r: 

"Floryanm falanca kır kah\'cslndc ailece oturacak olduk. 
Bir kiılilıı.tür masa \e ylııc o ayarda dört iskemle ic;in tanı bir 
buc;uk Ura ,·ermemlı. lizınıı;eldl. Dü11üniin: Oylc bir masa 'e 
iskemle ki, Bltpazarına gütürııcnlz toııuna birden yüz kunış 
kimse ,·ermez. .. ,, 

* * * 
"DilyUkderenln falanca gazino unda hem ha,·a ahr, hem 

eğleniriz dJye dlişündilk; karımla gittik. ll<'sabı giirürken al
dığını bava burnumdan mıı rıtll geldi. llallfc;e, kimseye du- . 
yurmamağa uğraşarak itiraz edecek oldum; gar.ıon, "tarife 
böyle be)im!,, dlye yüksek ~le itirazı mC"yclan:ı nırc1u. Bir
d<'nblre, bütün gözler üzerimde toplanmış Atbl, kuyruk soku. 
muma kadar boz: gibi ter döktüm. Ve, müm!din olduğu kadar 
çabuk uzaklaşabilmek için ist<'nl1l'n fiyatı dtrhal iidcdlm. :Eğ
lence yerleri, kim ne dene desin, boğuntu yeri olmaktan kur-
tulamadı aı.lz:im ! ,, 

• • • 
"BUyUkadanm l<Jkele gazinolarından birinde oturalon de· 

dik. Yanonızda, tstanbuldan misafir gelml!ll, hiimıet ettiğimiz 
hir ailenin mensoplan da bulunuyordu. Epey oturduk, konu,
tuk. Yediğimiz dondurmaların hesabını ~örürken bende ,afak 
attı. Oanon, gerçi nizamnamelerle tcsbit edilen tarife Uzt'rln. 
den para istiyor, fakat buna yilı.de 2,:> yerin,. ~·üzde 10 ganon 
ücretini lli,·o ediyordu. Na.<ııl !"es c;ıkarablllrdim ! Herkts, ba
hU"lllS hilnnet ettiğimiz all<-nln mensupları bana nasıl bir göz
le bakarlardı! "ustum \'C istediğini ,·erdim. Btylm efendim, 
halk eilence yerinde hali. soyulmakta denm ediyor!.,, 

• • • 
Eilence yerlerinde boğuntuya getirilenlere 7.erre kadar 

hak nreınc3fz; onlara zerre kadar acıyamayn:. Dediğimiz gibi 
hlikômf't de, bt'lcdJye de mümkün olan her "°yl yapmı,, halkın 
aldatılmumm 6nllne geçmek için tedbirlerini almııtır. Ani 
kon.trollerle tucllldl tarlfelerfnln tatblkını temin etml"tlr. 

\'atandat, aldanmamak, aldatılmamak i~in bizzat kontrol 
,·a:1.lfcsiylc m\ikı•ll<'( oldu~umı 11nutnıama1ıtlır. Ileledlyo mcmu· 
:runun her eğl~nce. yerimle, her ma"a ba~ında, her dakika, her 
saniye hazır \'e nazır balan•uını n:u;ıl isteyebiliriz! 

Her ,·atanda.'1Jl, nizamnameler ,.e tarlll'ler hllifına hare
ket etmek cüretlnt ,gösterenleri en yakın belediye makamma 
haber 'ereceği gündür kf, ejtlence yerl<>rini boğuntu yeri ol_ 
maktan kurtarma miieadelemizde mm·affak ola<"ağız. 

. . : 
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Esasen jüri Avrupaya Fransız 

büyük inkılabından sonra girmiş
tir. Bugün Türkiye, Felemenk 
istisna edilirse bütün Avrupa dev· 
!etleri jüriyi şekilleri arasında 

bazı farklarla kabul etmişlerdir. 

Hepsi dini telakki ve an'anelerin 
tesiri altında kalmıştır. 

rarlar verdiği pek çok oluyordu. <loğı;ran kızın kendisiyle evlenmi. mey2nındayız. Hemen bütün mc· 
d~ni memleketlerde asmak sureti· 
le ö~üm cezası kaldırıldığı halde 
bizde devam etmektedir. insanlık 
hislcrile telifi kabil olmıyan pek 
vahşiyane olan bir cezanın tatbikin 
de i">rar ediyoruz. Sebebi; içtimai 
bünycmiulc bu nevi suçları işle -
meğc mütemayil fazla fail bulun
maın:iır. Onlara müessir bir ibret 
olr.ı2sı içindir ki taammüden a. 
dam öldürme cürümlerinde asmak 
turcliyle ölüm cezası tatbik edi
!iyo:-. Esasen ekseri cezacıların 

hti!ak ettikleri tek gaye vardır 

ki o da; suçluya tatbik edile
cek ceza, onun ahlaki redaetinin 
:!fü.e:mesindcn ziyade cemiyette 
elif.er su~ işleyeceklere karşı bir 
ibre~ olmasıdır. 

Bu müessesenin adli kazada 
vazifesi nedir?. 

Diye düşünecek olursa görü
rüz ki mahkeme heyetinin tertip 
edeceği suallere göre işin maddi 
cihetine taalluk eden suallere mu. 
cip sebep söylemeksizin evet ve 
ya hayır diye cevap vermesi, yani 
(Veo) hakkını kullanması üzeri· 
ne mahkeme hukuki cihetlere ait 
olan bcraet veya mahkumiyet ka
rarını vermesidir • 
Şu halde jüri eczanın tertip 

ve tayinine çalışmaz. 
Medeni memleketlerden bazıla

rında jüri te§kilatı bu şekilde ifa
yr vazife etmekteyken dini safha. 
dan insani safhaya inkılap eden 
bu ~eklin münhasıran maddi ci· 
hettc jürinin müdahalesi malı-

Gene ayni kaza dairesindeki jü- yen sevgilisini öldürmesi hadise
rilerin verdiği kararlar arasında lerinde suçlular huz:ı.rru mahke
ittıradsızlık göze çarpardı. Ada- rnccie suçlarını itiraf ettikleri hal
lctin her suçluya karşı koyduğu da jürinin suçluluk mevcut değil. 
kanun kaidelerini kırıp ortaldan <lir demesi üzerine mahkemenin 
ka~dırarak müsavatın tatbikine bcraet kararı vermesi hakkaniy~t 
imkan bırakmamaktaydı. Çünkü ve adalet kaideleriyle kabili telif 
jüri sabit ve muhakkak olan bir dmadığı gibi bugünkü ceza na -
suç faili tarafından huzuru muha. zariyatına da tamamen muhaliftir. 
kemcdc israr edildiği halde bcra. İşte, jüiriyi içtimai i:>ir zaruretten 
et ı~arariyle neticelendiği çok de- ziya.de dini bir mecburiyet telak· 
fa cörülmektedir.. kisi ile kabul eden medeni devlet-

Kanunu hafifletici sebep bu· lcr yukarıda da izah ettiğim mail. 
lur.mıyan bir hadiseıle ve bilhassa zurlarla karşı karşıyadır. 
ağ::·Jatıcı sebep bulunan suçlar_ 
da, jüri çok defa kanunu hafifle
lİci sebep kabul edip cezanın azal
nıatzına sebep oluyor. Bu suretle 
cc bittabi cezaların halk üzerin -
dek: tesirlerini azaltmış oluyordu. 
E:j~~ssa ihtirasi cürümlerde be -
raet kararı verdikleri pek çoktur. 

Kocasının . üzerine metres tu
tup yaşadığını gören kadın ko· 
casını öldürdüğü; ve gene vadı iz
dıvaçla bikrini izale edip çocuk 

Türkiyede jürinin tatbikinde 
doğacak mahzurlar: 

Bizden daha medeni milletlerde 
jür~ usulü tatbik edilince bu ka· 
ac:.:: mahzurlar doğurduğu halde 
şüphesiz bizim içtimai bünyemiz· 
rle Lu müessese daha fena aksüla
m('ller yapabilir. Bugün ceza na. 
::aı·;yatımız göz önüne alınacak 
clu:-~a bütün medeni memleketler· 
ıc.lcn en ağır cezayı tatbik edenler 

Bug iır. Türkiye Cumhuriy:ti 
hudntJan dahilinde yaşayan bir 
çc.1< yurdda§lar, taammüden bir 
kimseyi öldürecek olurlarsa ce. 
10.srıı•r. idam olduğunu bildikleri 
hal~e memlekc-timizde bu vak'a· 

( Drı·amı 5 incidt) 

~ !Ti pi Şiider--.---~---~~~""'""'__...,_, 

Ulus dağlı kızın türküsü 
Başımda duman ,·ar, kalbim•le s17.1, 

Yaktı beni ulus dağlı Türk km. 
Elime ahı> da üç telli sazı, 
Tilrkllsün söylerken inlesin te!ler, 
Olhanda benzerin duyma ın eller .. 

Şu drli gi)nlümiin gfü:elde ;:;fo:il, 
Dinle h«-nl yanum hu oıan &ozli, 
Dallan kurusa çürümez füü, 
Se,·da yaylasında blr çınanm ben, 
Suyu bulanmayan bir pmanm ben!. 

Ciüz:eller içinden ben 11enl s~tlm, 
A~kın şarabını elinden içtim, 
')yle mest oldum Jd; kendimden ~cc;tını1 
Turna gözlü Sunam tek dileğim hu: 
Ülürsem gel beni göz ~asın la yu ! .• 

Mecnuna ç<•\inlin Ürgre' rı•ni, 
l ıl bile öpmesin sakın giil teni, 
Lale dudaklan, zambak gerdanı, 
Kıskanırnn ya\ rom bülbülden bile, 
Göğsüne taktığın "lllmbüld<'n bile! .. 

S. Örgeevren 

3 

Düşündüğüm gibi: --
idam cezası 

etrafında 
Yazan: SUAD üERVlŞ 

İstanbulda geçenlerde bir bet· 
baht insan işlcdigi bir cinayetin 
suçunu ödemek için idam edildi. 
İc c:m cezasının infazı sırasında 

İstanbul halkı içinde bazı kendini 
bilmezlerin gösterdiği çirkin ve 
hissiz a18ka pek haklı olarak is· 
tanbul münevverlerini sinirlendir:" 
d;. 

İstanbul gazeteleri içinde (Va
kit) gazetesi başta olmak üzere 

1 

diğer gazeteler de idam cezasının 
tatbikinde görülen ba~ı manzara. 
lar karşısında duyulan ikrahın 

tercümanı oldular. 

Belki daha evvelden düşünülen 

bir mesele olduğu için veya pek 
n:uhtemel ki efkarıumumiyeyi 

temsil eden Türk matbuatının a
deta müşterek bir şekilde idam ce
zalarının aleni yapılması etrafın· 

daki menfi neşriyatın tesiriyle. 
Adliye; V ckalcti bu işi ciddi biı: 

~ekildc mütalca etmiş ve Türk 
hcılkını çok memnun eden bir ka
rc.ı a ulaşmıştır . 

Kıymetli Adliye Vekilimiz 
Fethi Okyarın imzasını taşıyan 

birtamim Cumhuriyet müddei. 
umumiliklcrinc gönderilmiştir. V c 
gazetelerden öğreniyoruz ki bu 
tamim içinde: "mahiyeti icabı bu 
cczc:nın her türlü heyecan ve gü
rültüden azade olarak mutlak bir 
stikun ve itidal içerisinde infazını 
.ırzu eden vaziı kanun, infazı sı. 

ras:nda kimlerin hazır bulunmasr 
lazımgeldiğini ve kimlerin bulun· 
mauna müsaade olunabileceğini 

kanun maddesinde tasrih etmiş· 

tir.,. 

Denilmekte ve bu idam cezala· 
rın:la gazetecilerle halkın buluna. 
mıya.:ağını söylemektedir • 

Hı;lkın bulunmamasına ve 
idam cezalarında mahkumun en 
son jestlerine kadar fotoğraf .ı. 

lınmamasına ben de şahsen ta· 
rdtarım. 

Fakat idam cezasının infazı et. 
rafında, Adliye Vekaletinin nazarı 
dikkate alması lazım gelen biı: 

nokta daha vardır. 

Bu da ''cellad,, meselesidir. İ

dam eczası, işkence cezası değil

dir. idam edilecek mahkum, insan 
öldürmeği marazi bir zevk ve 
tecessüsünü tatmin etmek ve be] 
liracık kazanmak istiyen 17 ya
şırrdaki sadist bir singcne çocugu. 
nun eline teslim edilemez. 

idam cezalarının kolay infaz c 

dilmesi lazımdır. 

Bir memlekette ya bu şekil tc· 
min edilir, yahut ta idam cezası 

kaldırılır. 

Adliye Vekilimizin bu nokta 
ile de mc§gul olacağını ümit et 
mckteyiz. 

Suat DERViŞ 

- Onu ~'İl onnıışsun iı.) lc mi? 
- Ne münasebet canım! Suratı· 

na yedi sekiz tokat aşkcttlm. Kafa· 
<ımda s1'}e kırdım ama bu onu ~ -
dlğlmi mlgösterlr? 

- Fransız karikatürli -
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Sabık Belgrad 
elçimizin beyanatı 

Şehrimize ·gelen 
lngiliz _ mebusları 

SON DAKiKA 
lngiltere Lehistana 
milyon sterling veriy 

( Baıtara/ı 1 incidt) 
raya hareket edecektir. 

Haydar Aktay, bir muharrlriml -
ze 111 beyanatta bulunmuştur: 

- Yugoelavyada, memleketimin 
mümeMili ola.nilc 11 sene bulun • 
dum. Bu müddet jçinde pek çot 
dost kazandan. Çok sevdiğim ve 
kendileriyle fevkalade iyi teşriki 

mesai ettiğim bu dosUardao ayn -
lırken bittabi bü) ük bir ızlırap 
duydum. Aynı hissiyatın müteka
bıl olduğunu gördüm. Bunu gördü
ğüm zaman bu memlekete ve onun 
asil insanlarına karşı yalnız Türk 
mümesalli sıfatile değil, şahsi ola
rak da beslediğim sevginin yerinde 
olduğunu anlamakla bir bahtiyarlık 
duydum. Halefim sayın Bay Tevfik 
KlmUin Belgratta çok dost bir mu
hit bulacağına ve benim gibi aynı 
şekilde doetluk havası içinde iki hü. 
kılmetin mUna.sebetlerlni kolayJıkla 
ve karfllıklı bir samimiyE!tle idame 
edeceğine eminim. 

Yugoslavyanm, bize dost ve sa -
dık bir müttefik olduğunu e!kAn u
mumiye:ırlize temin etmek isterim. 

Balkan Antantt, olduğu gibi de -
•am ediyor, eski kuvvet ve ftıri1 -

tnlyetini muhafaza ediyor.,, 
Değerli diplomatım~. Yugoslav -

yadaki Türklerin vaziyetini öğren • 
mek isteyen muharrirl.mizin sualle
rine göyle cevap vermiştir: 

- Yugoslav)·ada mevcut 250,000 
ırkdqmımn anavatana gelmeleri i
çin iki hükumet arasında yapılan 

müzakereler neticelenmiş ve muka
vele parafe edilmiştir. Yakında im -
zalanacak ve bu buhranlı gtlnler 
geçtikten sonra fatbikma başlana -
caktır. BeŞ sene ıarfmda Yugoslav_ 
}'adaki Türkler annvatann nakledil
miş olacaktır. 

Mukavelenin Yugoslavyada sayısı 
bir buçuk milyonu bulan diğer müs
IUman nüfusa şümulil yoktur.,, 

Yeni Moskova clçlmizle görli§mek 
ten isiUade ederek Avrupa vaziyeti 
hakkında ne düşündüğünü öğren -
mek istedik. 

Yolculuğa alt meşguliyetleri ve 
trenden yeni inmesi dolayısile biraz 
yorgun olınası tabii bulunan Hay -
dar Aktay bu hususta beyanatta 
bulunmamış, sadece A vnıpada va -
ziyeti sakin gördüğünü, yakında bir 
harp olacağını zannetmediğini söy _ 
lemietir. 

lngiliz amiralı Abideye 
çelenk koydu 

Uç kifiMk bir bifiliz t.-tt.~k hey
eti İtalyan baridırah ROdi vapuri. 
le ıenrimlze gelnliıtir. 

Heyet, İngiliz ıo.yalist mebuı.
larından M. John Parkft'in riy1-
sttinde gazete mulillftiti Çarles 
Smith ve Ktlıt6fer Mayhevlden 
mürekkeptir. 

Hükumetimizin misafiri olan 
bu heyet azalarının mihmandarlr -
gını İstanbul mebuslarından S1. 
Jah Cimcoz yapmaktadır. 

Heyet reisi M. Parker bu sab:ıh 

cen çok değişmiı bulduk. Ve 
Türizm bakımından bütüın dün· 
yanın son derece alikasını celbe
dece!c cazip hu.usiyetler eardillc. 

1 ürkiye hakkm1:laki kitabımız, 

Ingilterede büyük bir merakla 
bekJeniyor. 

Bu kitapta Türkiyeye dair baş. 
irca sınai, maH, tarihi, zirai ve :ıs

keri malumat bulunacak, memle. 
kette kısa zamanda yapılan ye
n;iii<ler tebarüz ettirilecektir. 
Tilrk edebiyatı ile de meşgul .,_ 

bir muharririmize şu izahatı ver- Jacağız.,, 

miştir: Şit!detli harp aleyhtarı olan tn-
"- tngilterenin büyük dostu 6ıJ;z mebusu, Avrupa vaziyeti et· 

ve müttefiki olan Türkiye hakkın- rafındaki suallere şu cevabı ver
da iki hükumetin müzaheret ve mi~tir: 

yardımiylc esaılı tetkikat yaparak "- Hitler isterse harp c1acak. 
büyük bir eser hazırlamağa ka- tır. Fakat Türkiye ve Sovyet Rus-
rar verdik. yanm iltihakiyle sulh cephesi çok 

Tetkikatımıza, dünyanın en kuvvetlendiğinden şim:iilik 'Jir 
güzel gehirlerinden olan tetanbul. harp çıklcağrnı hiç zannetmiy:>
•ia başladık. Burada, baflıOfl fab..I cum .. :Bütün harp hazırlıklarına 
tikaları, mektepleri, içtimai, zirai,. ve man :vralara rağmen Avrupa 
askeri muhtelif müe111eseleri ıe:a- gittık'=c c;al:inl~şmclrtC':iir. 

dikten sonra pazar gilnü Anlı:a - II..rb:n 9J:; cie <.icğil, 940 yıl n-
raya gideceğiz. Ankarada dört .!a olacabmı zanr:ediyoruz.,, 
gün kalarak Cumhurreiai ismet M. Parkerle hcre;.ber gelen bu 
inönü, Genel Kurmay başkanı, İngiliz gazete::ilt r:, ingiliz sos. 
vekiller ve ukeri erkanla müla • yatist partisi tarafından gelecek 
katlar yapmağa çalıfHajıı. intıhabatta mHus namzedi gös-

Bunu müteakip Kay1eri, Kon· cerilecek!erdir. 
ya ve Edirneyi dolaprak tetkik- Mu1ttelif İngiliz gazetelerine 
lerimui tamamJayacajıs. iki haf- yazdıkları makılelerle tanınmrg, 

tada bu igleri bitirerek Londraya olan bu faal gazetecilerin mem
harrket edeceğimizi umuyoruz. leketlmiıdeki tetkiklerine ehem -

Londra, 3 (A.A.) - Londrada deniiatn1 ticaret nuın B. 
ile Polonya bUyük elçisi Kont llaczytıtkt &.rasmda blt ltJıA.tndit 
edilmiştir. 

Bu itilifnameye ıöre lnfillere hOkflıbetJ, lngilij cnıtWı 

alması için Pblonyaya 8.J63.300 İngiliz liralı Utrat '°Jee~ktit. 
Polonya hUkulfteti, ikru edilecek para miktarına tekabül 

esham çıkaracaktır. Bu e!Jhanun sermayül Te falil~ti 1ngtlte,. 
ret nezareti tarafından garanti edllecütlt. 

Esham yüade 5 faiz getirecek ve 1941 tatlhlnden ltlbareıı t• 
içinde itfa olunacaktır. Bu eshamm satqmd•n Jiliıl ôlan mebt 
mamen veya kısmen lngilterede imal edilen M•dcJeleı'ln iatın 
sına tahsis olunacaktır. 

Boynuna kurşun m 
hür vurulan köpe 

Sirllecl garındaki gUmrUk ldareei, 
bu sabah eakl Belırat elc}lmlt Hay
dar Aktayın Semplon ekspreaile 
Yuıoslavyadan getirdiği küçUll bit 
köpeği gümrük muamelesbıe tltil 
rutmak istemlftir. 

Köpek için, m~mlekete ldhal do
layısile, 27 lira gümtilk resmi Ltt. 
nibniştir. 

lngiliz aske 
heyeti 

.!serhntz, Türklyeye ldair hir tniyet verilmektedir. 

}4ydar Aktay, yakmda Moellova 
büyük elc;isi olarak Sovyet Rasyayl 
gideceği için köpeğin muvakkaten 
burada kalacağını söyli7erek pek 
tabit olarak bu muameleye itiraz et 

iki gune kadat 
Moekovaya gidiy 
Londra, 2 (A.A.) -

Moskovaya gidecek olan lng' 
kert heyetinin cumartesi veya 
günil Londradan hareket 
Avam kamarasına bildianiştit (Ba§ tONJ/ı 1 inofü) ı Birgok halt, dost 'Y8 müttefik çok reslmJeti de muhtevi buluna. fıtgiliz heyeti azalan bu sabah miştir. 

Ziyafeti bir suare takip etmıt ve rtıemleket donarunasmı geı~k İS· ra"kttr. !iu r~tdmterln mUhim bir şehrimizdeki Sümerbank fabrika. Bunun ü11erine giimrilk resmi a • Mbaktteler neden u 
geç vakte kadar sUrmügtilr. tiyor. Donanma bapomandanrmn k.srrunı ketıdimit çekeceflt. larında etu:llere başlamışlardır. lınmasından vazgeçilmiş, fakat kö - Mosltova, 

2 
(A.A.) _ Tas 

Amiral Cunnlngham, bu sabah bulunduğla Vdnlpi t fem.iıdıii cu • lf.tanbulu, evvelce bildiğimiz- "lantı batı mektepleri geze - pek, boynuna kurtun milhürlü bit sı bildiriyor: 
onda yanında mihmandarlan oldu - mart.eli gilıtü saat on altıdan on cekt~rdlr. Yiirın akşam ıaat yir:ni ip geçirilerek sahibine teslim olun- Matbtıatıh bflditdi~ne gö 
ğu halde Taksime litmit ve Cwn- Yedi ~a kadar halluıı ıezme - j)uç_ukta Parkotclde ıpjsafir h .. ,_ ~ Mttr~._, •••Wı:..:.:.-.•~'-.........,, ....... ~'" l'!rl~o- f'nftıttıııdlrı 
buriyet lbideaine .çelenk koyarak, *ıe •laMıte ~----..ı..-..,,..ıı.-ı~ ........ ~-:ı..--.Jw""''~·-..ıl• .. ·.,.;•,_...,~ azırt'a'!"rl'm ~l'a Mc :ı ha l Nm l!n >l\"J~ ua-"l o.-lt.u~wı ~.... 31 hYhmuzda Avam kam 
defteri mahsmıu irtızalamıştır. Çe- ele vali Ethem Aykut'u, müs. su ve Türkiye Basın ~irliği ReM hür "konuluyor, memleketten çı • yaptığı ı.....yanatta, lngı'lt-Köprüden motör bulanlar bu ge- t b t uc "''"' 
lenk koyma merasimine Türk - 1n • tahkem mevki ltolflutanı Tüm. Falih Rıfkı Atay tarafından bir karken Mühür söklllerek ser es metı'nı'n Sovyetl'"r birJi<4i ile t rtıiye giderek ziyaret edebilecek • • d dili " !!; 

gills bahriyelileri de ilf.irak etmıe- Jerdlr. Tarm akşam Vorspitede gcnetal Rasitn Aktogtı yu ve ziyafet verilecektir. ~ötilrlilmcsinc mUsaa e e tor. re arasında mevcut lhtiltfhıırı 
lerdir. Türk donanması kumandanı Amiral belediye reisi Doktor Behçet ____________ ....;,.____________ evvel ortadan kaldırmak için 

Saat 13 de de Amiral ŞOkUr O - bulduğu VotSpite gemisini cu- Ut'u :ziyaret ettnif, vilayette 1 1 A tedbirleri almakta olduğunu 
kan tarafından Yavuzda misafir a- ve suare tf!ftip etlDC!t:ektır. bir polis müfrezeei, kumandan. A m a n p ll n 1 miştlr. Bu meseleler ara~ındll 
mira! şerefine bir öğle ziyafeti ve - lı1da bir bölük asker ve muzika tık memleketl@rlnin istiklaline 
rU-ı.,.ı.. Öğleden sonra boğazda Bu merasime İstanbul Vali ve tarafından ihtiram resmi ifa O• 1 

•U19W& ...:.a ) nız Mo:;Icova vera Tokyodaki lngi- verip vettni}eceğimlz mcse motörlerle bir gezinti yapıla.cakbr. Belediye Reisi Doktor LCıtfi Kırdar )unmuıtur. (Bflf f4ra/t 1 iıtı .. -xı.e 
22 d d tn ·ı:- r d d t ... uı-~ .. ti BugUn bir •eneral IJh&uı ile in - liz biıyült elçilerine gönderilecek ta- mevcuttur. 

Bu gece saat e e gııu. se a. a ave ~ r. Rıhtımda, konak meydanın• ., ku •B l lklal t ~ 
rethanesinde bir kabul reımıi tertip ~ıonm zı'ya-t da ve caddelerde bı'n'ken halk, tifU eden bir makalede, bu u4ugla- limatın görülüşmü~ olrnadığtnı v Butler; ' u st e zara 

öJC-a ·r • ._ rm asil fevllalide bir teY olmadı- vetle zahnettitetek deliller mevcut- tnekliğirniz lAiıı:t\dtt ve gö 
edilecektir. müttelik bahriye mümesailini tur. Lord Halifaks beynelmilel va- deki geciktnenin başlıca Misafir İngiliz amirali Slr Cuıi - İngiliz flloeunub zabitan ve efra.. l d ğı ye Almanyanm hava hUcumıann-
nm• gham yarın ... b ..... ısaat 8,30 da hararetle alkıılamıf ar ır. daı1 korkusu olmadiğı temln edil - zivet hakkında umumt beyanatta bu ihtillftır ... aetttiştlr . .... au dı dUn öğleden sonra gruplar ha1ih- J be ıe 
Yegilköyden hatôet edecek huiüil de 11 inci yerli mallar sergisin} İzmirliler misafir denizcilerine 211.eıtte ve Meuer Şmit avcu tayya - butunmağa memur edlliniştit. Na- Tas ajartsı bu münase t 
btt tayyare ile An.karaya gideceıt- gelmışlerdir. tmıir mahsullemiden ütüın ve in- releriyle Yunli:er.s bombai'dmıan tay zır dışardaki lngillz mUmessilteti ta liğde bUluımıaktadır.: 
tir. Dart motörlil olan bu h118U81 dr gibi taze meyva)ar ikram etti. yweleri aüratıerifıin 198 İngiliz tay rafından kendisine gönderilen mü- "E~er Butlet haklkattn böytl 
tayyare dün YeşilldSye gelmit Te Gene şehtlmizde bulunan Yugos- Albay Tawer kendisine gösterilen yaresl tarafmdıUı elde edilen sura - him rapor\arı gözöttUnde tutarak lemişse. Sovyet hükumetinin 
yannki uçuşa hazırlanmıştır. 45 da- lav talebeleriyle Romanya sporcu - ;imimi hüsnü kabulden mütehassis tin mühim bir ıey olmadığını isbata geçen senenin aynı devresindeki hareketihi tahrif etmiştir. 
kİii.da. Ankaraya gidecektir. lan da dlln akşam t1ietİ sergiyi do- >lduğunu söyliyerek: ki.fi olduğu bildirilmektedir. ltttibadan daha nikbin bir intibaa katte ibtil!fİar Baltık memlek 

Amiral Yeşilköyde askeri mera- lqmışlar ve çok befennllşterdlr. Makale, "Alınan hava kuvvetle - verememi~Ur. nin lstikl~line zarar verilip v 
ılmle uğurlanacaktıt. Yabancılar yerli eşyalamnızın nU - - Halka teşekkilt etmek için rı lspaııya havali.sinde daha birçok Umumt dikkat bilhassa Oa·.ıig veceği meselesinde değil - zi 

Misafir amiral111 beyanatı munelcrlnt inceden inceye tetkik et. türkçe öltentnek isterim dedi. illere de kabiliyeti olduğ11nu gös- Uzertnde toplandtıı halde, haklkıttte taraf da bu i tiklalin garantt 
, .. :Nafı'r amı·raı diln akcıam -· .. te- müte ve bunları Avrupa maUartn- L.. d tennittir,, diyor ve ıu suretle biti- \lmanvanın fiilen kontrolu altında mesi lehindedirler - .. 
_,., " 

6
..-. • ı ltaf t Malaya zabitan ve erra ı öğ. 1 

ellere beyanatta bulunarak demiş • dan ayttt edemedililerlnı t e - h dil H Ik yor :>lan Slo\ akrada mUhirn miktarda 1oğruya ôlmıyan .. taarruz h 
mflrtedlfler leden sonra ıe ti geı . er. a • "A. vustu""·a ve Çekoslovakvanın Baltık l~'· 

tir ki: • k ·.; .; \iman ajanları girmektedir. Alınan daki formülde meın ~ yann gernıyı gezece ' Almanyaya ilhakı Alınan vanın va- l recek -
"- Memleketinize ayak bastiimı .; 'l'anı Almanya tarafından mut a!< ni istiklAline zarar ve 11• 

andan itibaren gördüğüm h~r şeyi, Malaya lzmirde Saat yirmide vehit gazinosunda ziyetinl ehemmiyetli surette düzelt kontrola tekabill eden bir anlaşma rız için hiçbir kaçamak yeri 

tasavvurun fevkinde buldum. ts • İzmir, 2 (Hususi) -lı:ıgilterenin 120 kiıilik bir ziyafet verildi. rnigltr. Diler taraftan Almanranın mukabilinde. Slovakya topraklarım ·~ıl"llaması meselesindedir. M 
tanbul çok sevtmll ve gnıeı blr ıe- Akdeniz donanmasına mensup ve Ziyafetih sonlattna c1oRru Vali garpte Fransa ile 60 kilometre ge. \la<'aristana vermektir. Bu anla~- relerin g!Cikmesi sebebleriııcıtı' 
birdir. Muhterem İstanbullulardan · k Ethem Aykut ayağa kalkarak nigliğihde bir ölçüde müdafaa edile -a ınucı'b'ıncc Al--"'n krtaatı Ro- fnailiz formülünün mütearrıd fırkateyn kaptanı Toverın uman· I 1 k ' lik b" h d d Jı 1114 "' 

g6rdUğilmUz nazik hüsnü kabul, be- dasında bulunan 31.100 tonilatoluk dost ve müttefik ngilit bahri. ı cek 850 ılometre ır u u u nanva hududuna kadar Macari~tar le bir kaçamak imklnı bır 
ni mütehassi.'5 etmektedir. Menıle - g.ac yelilerinin lzmiri ziyaretinden ve lngilterc ile de $chlesyden Dol- "'a PAr'--~tra dola.,~bileceklerdir. iır. • 

Malaya saffıharp gemisi, saat • 1 • k d ı 200 kil etre J ~ U\:., ~" il'" 

ketiıllzl myaret1m1n mahl1eu bak - u dotayı kendisinin ve zmirlile- ıart a a ar yanız om 80 .... ıe bir hareketin stateJik ehm Londra elçim"ız lor 
... da f z1 bir ıey -•yıtyecek de da Kösten adası ~klannda .. ya· r'ın duyduguw -emnuniyeti an- lik bir deniz hududu mevcuttur.,, , 1 i b'l' B 
am a a .,., - nı,, gemimiz ve havadan Kara . ... 'tliveti kolayca an aşı a ı ır. unun Halı'fakSll g11rucatd 
filim. Blllyonnuıunwı ki abUr gün ka latarak lngiliz milleti ve lngil. Mn•olı'ni mad evra .. ~_,1• Romanyadan Poloftyaya her u Y deniz tayyarelerimiz taraf mdan r· 1 .... ICU1:'• • ..,. 

Ankaraya gideceğim. Ankarayı bir • tere ktah terefine kadehini b • sahasında tu"rlu·· ml"ızaherete Macaristanda her Lonctra. 2 (A.A.) - Haricır şılanmış, aaat 10,30 da hrnanımıZP Alb 
an evvel görmek, benim için hakiki vasıl olaral\ 21 atım topla şehri se· dırdı. Bundan sonra ay Roma, 2 - Musolini bizzat kul· türlü jc;yan harekctir.e mani olmak nn l..ötd ltalifa'ks bugün 
btr sevinç vesilesi olacaktır.,, l&nlamıştır. Sahil bataryaouz aynı ~üv~r ~>:ağa k~lktı. 1~.gil~~ de: landı~ ı bir bombardıman ta}'\'are· ·-~.Bu vaziyet bilha~a Alman kı· iöttta TUrki}'e büyük elçisini 

- Asker gözile yakında bir harp atımla mukabelede bulunmuıtın. mı.cılerman lzmarde ıor~uklerı sil bg bah askert manevrtdann ~tına büyük bir hareket kabiliye· etmi~tlr. 
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olacağmı tahmin ediyor muaunuz? h&.ınü kabulden çok muteba•· e u ~ta .. . d , tı' temı'n edecektir.,, -~---------
.. _Hayır, bunu hiç zannetmiyo- . ld ki .. r k 'k' yapıldıgı sahanın uzerın en uçrmış .. ----·-··••1111'1 

Büyük bir halk kütlesi, müa. sı~ll o u anndaık' soy ı!'e~ed ı tı ve iki saat kadar harekatı takip rt· e-
rum. Genç Türkiye Cutnhurlyetl, tahkem mevki halini ahımdan. mı et arasın ı samımı os - . 1 d hr r Journal gaıttesinden: LA" L E' do 
1n -~ d lh l ... ha .. . d' K tıkten sonra manevra ar a c.?ı · . d h tü 1 .. "l harr ~ gllterenln yanı .,_ın a su na - beri bu limana ilk resmi ziya. ugu te ruz ettır ı. uman- il ~.. Danzıq e er r u "- man 

h k t h b ı duk"a , .. l . . b' .. k k d h' ' bulunmak üzere gelen kral e go- I i i d d'l · e 8.ı.e _ _. ınma are e e azır u un .. ti' "ttefik bahn"yeli aan soz ennı ıtırır en a e •· ı .. . . . . ma zemeıı n n epo e ı mesı v ~ ı _ YAKAN BUSELV" 
re yapan mu • . I .. .. .. f' kaldı clı ruşrnek ıçın Camerı tayyare me) yalım vakitte bllyUk bir harp ola - lcri alkışlamak için sahil boyu. nı nonunun tere ıne r . 1 d . . t' 1 hazırlıklar. hiç şüphesiz ne Varşo- T t N O R O S S t 

calma ihtimal vermiyorum. Her d anına ınmış ır. va. ne de Patis ve Londranm göz· ,,. 
halde TU_._.erln IUlh ceph--•-e ilti- na dolmuş bulunuyor u. Yarın og""le üzeri. Orduevinde Musolini, kral ile bir. !=aat. ı:o.· nı."":. VMANE ROlılANCE 

nu ıı:mu '.Jen ka'"ırmadıl•ları bir vaziyet ha- SIMON 
haklan ile dUnya sulbllne yaptıkla- Gemi, demir attıktan sonra 'v1üstahkem Mevkı kumandanı tül: ten sonra tayyare ıle Rımınıye ~-· • .., .. •:t" .•· . Danzig statüsQde MICHEL 
n hizmet, çok büyUktilr. Merd Türk mihmandarlarla lngiliz Gene- 'arafından bir ziyafet verilİcek, 1

1 

dönmüştür. iikenli tel ~ebekesi himayesinde ya· ı t - KARA ALAYI 
milletine, selAm ve muhabb3tleriml ral Konsolosu, bir motörle Ma. '!kl}am ~hir guinosunda ngi- Al ı · • · ? otlacak htr türlü d ... ğişikliğin bütün HUMPHRJ.~ BOGGAıt'l' 
ibl .. g~ edebilirsiniz.,, Iayaya gı"tmı'•lerdı'r. Kumandan 1iz konsolOIU bir ziyafet vere-l manyanın P anı n e lmıı ANN SHERIDAN 

a :s L _ J... - p . 2 B t ııeau Londra 'Yl"ttliveti f. lmanyaya ait hir taa:-
A.-!-I -•ı'•ı'nı' •ı'yaret Tover, beraberı"nde lngiliz Ge. ~ektir. lngı'liz mmol takımı ile arıs, - ou 7 : . s _ Yeni MET~o • .nı-' 
..-nw •- • • · d F' t b tdırlyor· -.ı~ mahlv:.-tirite teı: 1·1<i edilec"ttinin 
Ltmanrm- İngilız' gemilerinin neral Konsolosu, maiyeti erka- 'zmir muhteliti yann 17 de Al- , a.n. 1.s:.arn g~ı~ e~:ne . 1 

• : 
- 'hma da la ld - ~ncak stadında Mu taranın ha· j lngılız harıcıye ı5'erı komı tesın· >erlin"' ""''"1~"n haber ' ·erilec:di 

gelişi şemrhnlzde umumi bir allka hanı ı _ı~eKmı ak !'k rl ? do karugu kemli~inde bir maç yapacaklardır. de yapılan müzakere esnasında yal· •ahmin e1ilcbHir.,. • İl•IİI••••• ••-~'I 
ile kat'lılanmıştır. UIC, on ıı e csın o a. • , 
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Bir kadın avukat jüri 
fikrinin 

şiddetle aleyhinde ! 

liJ!ll!IEfeWir~@L~@FRHIHIR 
lskenderundaki askeri 
kuvvetlerimizin manevraları ( Başlarafı 3 üncüde) 

lara maalesef sıbık tesadüf edil· 
ntektedır. 

Ç .. nkü, bizde değil, bütün ce· 
otiyerlerde yaşayan insanlar ara. 
~nda bir ~ok kimselerin tab'an 
•uç işlemeğc karakterleri müsait
tir. Fakat cezalann ağırlığıdır ki 
~tarı bu suçları işlemekten kıs· 
11\en olsun meneder. Buna en can
lı rnisat (3005) sayılı meşhut sus. 
lar kanunudur. 

Kanun tatbik edildiği zaman, 
ftrnir müddeiumumi muavini 
ldirn . Bizzat phit oldum. ilk 
taınanlan günde 25 • $0 arasında 
ôlan bu suçlar. tatbıkattan iki sc· 
ll~ sonra adedi günde 5 • lÔ ara
sına diı§miıştür. 

Görüyoruz ki ıuç işlemeğe mü
hit karakterler bile derhal mah· 
\Gm olmak korkusiyle ve jürinin 
hassasiyetinden istifade edip be· 
rıet imkanını düşünmedikleri için 
•uç işlemekten vazgeçiyorlar. E. 
8•sen bugün adli mekanizmamız· 
da kıymetli adliyecilermiz vicdai 
1t a ~ a a t hususunda kanun
trın kendilerine vasi sahihi. 

Yet vermesi dolayısiyle suçluların 
:Yalnız aleyhinde değil, lehindeki 
dLlilleri de toplayarak suç işle
ftiektc eger suçluyu ıevkeden sa. 

Dun zelzele oldu 
lJun saat 15,16 dakıka 37 sanı)·e 

&eçe kuvvetlice bir zeltele kaydedil· 
tn ştır. Merkeı üstünün Kandilli 
ra.sathane::ıinden 130 kilometre me
safede bulunduğu taftmin edilmek· 
edır. 

Diğer yerlerde 
Ankara: 2 ( .A.) - Bugün ı:aat 

ıu n:- ı.ı,ıv aı<ı:sıııua J~anouı, KU 

tahra. Koca.eh, fnegol H lr.ontindc 
hafif bir ze1zele olmu~tur. 

---o---
Küçükçekmecede 
boğulan adam 

bun ah.~clm aat 20.~o da Kı..içuk· 
\e "'m ce ista!'iyonunun altındakı 
kumluk sahilde bir c ki pantalon i· 
l bir Ç'ft a>akkabı bulunmu~tur. 

Sahibinin boğulduğu anla~ıl:r.ak· 
ta ıse de bo~ulanın hü\'iycti ve ne 
• e.t.ılde hoı;.ulduğu b ili değildir. Bu 
hu')u ta tahkıkat yapılıtlaktadır. 

----0----

Şehrimize gelen 
Hı ntl ı profesör 

Hındı tanın Lahor şchrındeki 
l\ollcjin profesbrlcrindcn Mehmet 
~rnı! \'a,.tı, bu sab.1hki Konvansi
} onel trcıııle r;:ehriıtılze gelmi~tir. 

Mehmet Qmil, Hindli müslüman 

lardan olduğunu, İngiliz edebiyatı 
hakkındaki malfunatım genişletmek 
ıçın iki sene kaldığı Kembriç üni· 
\e, itcsınde stajını tamamJadığı, 
b cı.·J-;ın T :-o ~- p:-e ile ı;indi-ta· 
rıa döneceğini.fakat biltün Hintliler 
g bı Türklere çok ya\ınjan alaka· 
dar olduğunu bitka~ gün burada 
tetkıkat'a m :.~uı olacağını hır mu 
harrinmıze söylemi~tir • 

-------------------------
. . ,. . .. . / ' -

Dün ve yarın 
tercüme külliyatı 

7 nci seriden 

61·67.7 kitap 
eı Vıkontun öhimu 30 
62 l..eneit ll. ı. 
63 Liza ı. 
64 Evlilik 20 
65 Gizli Pamuk harbi 50 
66 Bizans tarihi 1. 
17 Senyolbeos Avrupa 60 

~-------..V\V..L.~ 

Ut mevcutsa onu da nazarı itibara 
a;arak ounu deUllerle beraber 
vicdani kanaatlerini kullanarak 

suçluya cemiyette ihlal ettiği am· ----------------
me intizamının cezasın ıhakkiyle 

vermektedirler . Beden terbiyesi umum 
Bizde jüti uıulü tatbik edile • müdUrlüğllnün 

eek olutaa bir defa ıuçluların a- \/" I " tı 
dedi fevkalide artar. Çünkü mut. 1 aye ıere yapa· 
lak surette mahkumiyet karan· ., I"' 
nı düşünecek maznun bu defa iyi c a g 1 m a 1 
bir avukat tutarak onun beliğ Ji. 
saniyle jüriyi tahrik ve hislerini ya rd 1 m 
rencide ederek beraet kararı ala· An'" 2 (A A ) B '"'41.; ••ı 
b·ı k h • l . ~· aara, . . - u6 ..... u6 e-

ı me evesıy e ışleyecegı suç. d 1 ..... 1 B d T b" 
u ilt 11• k d' • bik en evve ı.up anan e en er ı . 

n m eve ıt en ısıne tat e- 1 Gc 1 0 . ktö ıu·.. k . 
_, i yes ne ıre r gu mtr ez ıa-
uııecek cezadan kurtulmak ümı· iş h ti 19,.9 il yıl b"t" · 
d. .. . . . . . t are eye , li ma ı u~esı 

ı duşudur. Bu umıt hızım ıstım:ıi .. . d k 1 k 150 .. . uzerın e onu§ma ar yapara 
bun}emızde suçluların adedini b' 1. al k viJL ti e .......... ~ ...... J 

k~r:.:ı• ın ır ı fj,ye e:r Y""umı ı..a.us. 
ıırttırrnağa a ıuır. 

aatmm şu suretle sarfma karar ver 
Bugün dahi Karadeniz havali· . Ur 
l 

. mış : 
eıy e ıç Anadolunun bir çok yer. "Biltçede me..,rzu ı:so bin lira yar 
terinde yaş dolayısiyle ölüm ce· dnn tahsisatından 75 bin llranm 
zası tatbik e:iilemiyeceği içindir beden terbiyesi cnstitUsU için Bq • 
ki bu çok ağır suçları yaşı küçük vekaletçe teşkili tensip edilen ve 
r;imselere işletirler. Bizı:lc jüri tat· beden terbiyesi genel sekreterinin 
hlk edilecek olursa bugiın işlenen reisliği altında tmar mOdilrU, Nöfıa 
suç mıktan bir kaç misli artacağı Vekaletinden bir mühendis genel 
isin böyle bir müesscsehin ihdası- direktörlük mimarı, GUI Terbiye 
na ~iddetle aleyhtarım. enslitUstr mUdUrtı ve Anltar& böl • 

Jüri ihdası sebebiyle adliye büt. gesi asbaşkanmdan mürekkep ko • 
çesinde yapılacak masrafa mu· misyonun Ankara clvarmda bulaca
kabil adliyeci arkadaşların maaş- ğı arazinin lstinilakine tahsis edil
larrna zam yapılması ve miktar - mesl ve geri kalan 75 bin liranm da 
larınm arttırılması suretiyle adli malzeme ve idari faaliyet için ihU
mekanizmada mevcut işlerin çok. yacı en fazla takdir edilen vilayet. 
]uğuna çare bulunması her halde ıere, istişare heyetince tesbİt edi • 
memlekette Jurı miicssescsinin len prensipler de.bilinde sarfödil -
tc~ekkülündcn çok daha müsmir mek üzere genel direktörlüğe sala
olur. hiyet verilmesine karar ver.ilmi§ -

Bu suretle senelerce devam e· tir.,. 
d~n huJnak ve ceaa davaları kolay Merkez istişare heyeti bundan 

ldıla &örülür. Yurddaıiar hak sonra teşkilat kanununun müzake
müssesesi olan adliyeden hakları- resine başlamışur. Toplantıya ya. 
nr kola) ca meydana ~tkarmak im. rm da dıwam olunacak ve kanunun 

... , ra intf!mteI'Cl!llnden eonra genel direk-

SuÇ i§lcmeğe müsait karakter- törlükı;e hazırlanan altı senelik u
ler de kanunun pençesinden ya- mumi progdamm gorügmelerl yapı
kasını hiç bir ıuretle kurtarmak lacakt.ır. 
çaresini bulamıyacaklatı için suç ""'r__......__ __ h ____ .._k...._ ..... ...._. ......... _ _.._.._. 
işlemekten çekinirler. HUiasa, jü- arİ OngreSİ 
rinin ougun için ne tatbikine ne EylOlde Dolmabahçe 
de bu mevzuun mUnaka~asına lü· 

tum yoktur, kanaatinde musırrım. saraymda toplanacak 

Ha midiye 
denizden 

manevralara 
iştirak etti 

Manevralardan sonra lskenderun
da büyük bir geçit resmi yaplldı 

ISkenderun, 2 (A.A.) - Askeri 1 önce manevralara denizden iştirak 

manevranın sona ermesi do1ayısile eden Ha.midiye subay ve erleri geç
dün sabah burada büyük bir geçit miş, bahriyeliled piyade ve dağ 
resmi yapılmıştır. Orduevinin önün· alayları, toplar ve motörHl vesait ta 
de htmrJanan tribünde korgeneral kip eylemiştir. Başlarında alay bay· 
Muzaffer Ergüder, vali Sökmensü· 

sk • kA- . f tu· . H rakları olduğu halde kahraman ala· 
er, a en er ""'• partı mu e şı a· .• 

R 
· T nk t b sl d y:ımızın g~ışı coşkün tezahllratla san eşıt a u , me u ar an 

Rahmi Apak yer almış bulunuyor· 
1

rnrşılanmıştır. Kahraman askerleri 
!ardı. Halayın bütün şehirlerinden mizin gc~işlerindcki intizam bütün 

e;elen binlerce halk merasimin yapı· Hata}lılann göğüc:lerini kabartmış 
lacağı caddeleri doldurmu§tu. Ye halik bir bayram günli daha ya· 

Geçit resmi saat 8 de başlamış ilk arıuştır. 

İzm i r tuarı münasebetiyle 

Demi ryollarrnda alrnan 
kolaylık tedbirleri 

Ankara, 2 (A.A.) - hı.mir en. 
~erna.syonal fuan ziyarete gide. 
ceklerin seyahatlerini kolaylaş. 
tınnak ilzere devlet demiryolları 
idaresi bazı tedbirler almıştır. Bu 
meyanda: 

saat 8, 1 5 te Bandırmaya varışı 
saat 12,30 da, trznin Bandır. 
madan kalkışı saat 13.1 O da iz. 
mire vanıı 22,01 de, trenin Jz. 
mirden kalkışı saat 7,30 da 
Bandırmaya vorı§t Mat 16.30 
da, vapurun Bandırmadan kal. 
kışı saat t 7.30 da lstanbula 
varışı saat 22.15 tcdir. 

16 afustô&tatı 25 eylill tarih l 
ne ka8ar Ankara • İzmir arasın 
da her gün karşılıklı yemekli 
ve yalak1ı vagonlar i&leti ece'k 
ve trenlere lütumu kadar fazla Halen Alsancak • Aydın • 
yolcu arabaSı verilecektir. Nazilli • Karakuyu - Afyon a. 
İzmir t.ten.inin Ahkaradan kal rasında haftada dört gün işliyen 

kışı 20.20 de, lzmire varışı er. yolcu katarları ile bu katarlara 
tesi gün 20,45 de, Ankara tre. Söke, Denizli, Çivril, Isparta, 
nlnln lnrıirden kalkı§ı saat 6 ,30 lğridir şube hatlarından karşılık 
da, Anka.raya varı§ı ertesi gUnU vem1ek yzerc yine haftada dört 
10 dadır. gün i§liyen şube trenleri 1; A. 

Haydarpı1~ • il.mir arasında. ğustos tarihinden 25 Eylul ta. 
Turk tarihi tetkik kurumunun 'h" k da h ·· · l t'l lüzumu kad1.r doğru yolcu ara. rı ıne a r er gun lf e ı e-T Ü r k k u ~ u n un eyHilde yapılacak kongresi için ha· bası verilece'( • F.ski§ehirdeki ak cektir. 

~ zırlıklar haşlamı~tır. tarmalar kaldırılmak suretile ls· Fuara gideceklerin yolculuk. 

fa a 11. yetı• Kongreye yabancı memleketler· tan bul İzmir milnaaebatı ayn bir taki istirahatlerini temin etmek 
den 40 dan fazla tarih mütehassısı, trenle temin edilecektir. maksadiyle alman bu tedbirler. 

Bu sene şimdiye kadar alim i~tirak edecektir. Bu İzmir treninin Haydarpaşa. den ba,ka bilet ücretlerinde de 
Kongre Dölma.bahçe sarayında dan kQlkışı saat 14,25 de 1zmire büyük tenzilat yapılmı§tır. 27 tayyarecı yetı'şlı'rı'ldı' açılacaktır. Tarih kurumunun bu 

varı~ı ertesi ı;tilnil saat 19,39 da, Fuar ziyaretçilerinin Hatavr 
Türkku~unun J .. u JA • UIUk iıısC! memur ettiği komisyon dün sa· H d t J • 

il non P anorc ay arpaşa treninin zmirden görmelerini kölayla,bnnak 
Ankaradaki motörlil tayyare kamp. rarda tahsis olunan dairede toplan- kalkı§ı saat 7,50 de, Haydarpaşa. maksadiyle lzmir fuar ki§ele. 
larında çalıımalara hararetle de • mı~ \C kongreye ait cahşmalarına -.. rl · .,.;ı U 

ya vaıl§ı e esı 6 un saat H te. rinde tebclilen alacakları yü ... de 
vam edilmektedir. devam etmiştir. d' ' 

ır. elli tenzilatlı halk ticaret bilet. 
Rampların tam mevcutla faaliye- Beyazıtta dun akşamkı' İskenderun • !::mir arasında 

tc tikle ı ıo t rih' lerinin muayyen olan müddet. 
geç r emmuz ta ınden mütLkabilen doğru yolcu araba. 

1 w t k d ı .. Ü • a c leri zarfında fskenderunda ha. 
agus osa ·a ar ı.on 'ndc planör Y ngm !arı i§letilecek 1skı;,.ıderun, Ada. 

lcr Uzcrinde çalışan gençler 15283 Dün akşam Bcya:zıtta askeri tıb· na, Mersin yolcuları bu arabalar 
uçuR, ağustosta motörlü tayyare - bi}e mektebinin bahçesindeki bi: dan istifade ederek Afyonda ak 
lcrle 5385 uçuş yn.pmışlnrdır. .rnth kagir, çatı:sı a' _, - jırha· tarma etmed~r yollarına devam 

31 temmuz akşamına kadar mo - ne ve mutfak dairesihden yangıı ettirilecektir. 
törlil tayyarelerle yalnız u~mağa ıkmlştır. lzmir treninin İıkenderun. 
muvafCak olanlar 27 dir. Geriye ka. 

milleri tarafından 
ettirilmek şartiyle 
meriyet müddetleri 
karılmıştır. 

bizzat vize 
15 günlük 

17 güne çı. 

Yangını Be~·azıt kulesi görmüş dan kalkışı saat 2 de İz.mire va. 
tanlar da en geç 15 ağustosa kadar Q y d k 

hemen htanbul grupuna haber ver· rıeı ertesi gtinU saat 19,39 da., 1 aşın a 1" 
uçmuş olacaklardır. 

mı~tir. İskenderun treninin lzrnirden kal 
Tilrltıtuvu ha\•acılık kıımplannda 

Biraz sonr.l yangın retine yetişet kışı saat 7,50 de, lskenderuna v 1 
yapılmıı olan 21668 uçuta hiç bir og u n un 

tıai) c n .. ,•azıt havuzundan ve tef· vanŞı ertesi günü sa.at 10,15 te 
kaza olmadığı memnuniyc lle öğro-

kos mu~luklarından su alarak yan· dir. h d t• 1 

* Belediye pJAj)arda bö~lli ••· 
knlarının artması üıerine kaıa Jijy. 

makamlarının nazarı dıkkatıni c•l· 
betmiş tir. 

-e- Edlrnekapı ile Cibanı;ir arasında 
leni bir otobüs hattı tesis edilecek· 
lir. 

* luayyen milddctte terfileri 1tip 
eden belediye memurlarına Ter J 
mekfc ofan kıdem zamları JıesıJn 
tir. Bu memurlar tedi}ahn leşr ı 
'ele kadar yapılması ıazımgeldiij 
dfnsile aIAkadarJara müracaat cin 
lerdir. 

* B lediye kooperatifi Eyüplt' 
margarin yaAı fabrıkaaı kurma 
rar Hrmişlir. 

* Belediye Salacaktaki halk r. ı 
nı bilı·utmeğe kıı.rar '·ermiştir. 

* Beledi} e cjlence ) erlerinde hıl· 
kın garsonlardan muhakkak surtt 
le her zaman lcin tasdikli tarıre ~te
mcsi yolunda propaganda yapm ktı· 
dır. 

* Kadıkliy vapur iskele~lnden köp 
ru üezrine bir hani yol l af)ıh ı· 
na başlanmıştır. Vapurdan islu~leJ• 
cıkanl;ır merdıvenden inıp çıknı .. 
rlan bu yolla köprü ilzcrine •eeıe
ccklerdir. 

* Reisicumhurumuz lsmM 1nöftl 
İspanyol milli b:ıytamı rtıunuehetilt 
general Frankoya bir lcbrık teıırafı 
göndermiştir. 

Buğday ucuzlad ı 
Fakat ekmek şimdılik 

uc11zlatılmıyacak 
Yeni buğday mahsulünün 

lstanbula gelmeğe batlaınaaı 
i\zerine aon günlerde un fiyat. 
larm~ düıüklük ba,Iamışta. 

Bu dütüklük ekmek batma 
1 O para tesir edecek lcadatdılr. 
Bu suretle bir müddet evvel &.. 
rmcılar tarafından ekmeğe 1 O 
pera zam yapılma.ar hakkmda 
ileri sürülen iddiaların tahak. 
kukttna imkan kalmamııtır. 

lleride un fiyatları daha d~ 
ekmek fiyatlarında tenzilit ya~ 
imkfuıı hasıl olacaktır . 

Boğulmak tehlikesi 
geçiren gençler 

Dün öğle üzeri Hayda..,,..._ 
dan köprüye gelen Moda v~ 
ru kaptanı bir sandaldan istırndie 

edıldiğini görınu~. derhal imdadl 
g\cierek sularla sürüklenen ı. 
sandalı yedeğine alıp limana 
getinniştir. 

Sandaldakilerin üç genç oldllf,ıll 
ve gezmek için çıkarak akmtıya 1':19: 
pıldıkları anla~1lmıstır. Kendisi ~ 
çinde olmadan sandalını kiraya 'tem 
ren sandalcı hakkında tahkiakt yr 
pılmaktadır. 

Satye meselesi 
tahkikatı nilıni!itir, (A.A,) J 1ı. ~ şa a e ty e 

gmı sündı.irmck üzc>re çalı~mı~tır sken.dcrundan ıuyona. paı.ar • • •• 

As~erlik şube;ine davet ,..atı kısmen yandı~J halde yangınır tesi perwembe günleri ve Afyon. Bır sarhoş para cezasına lddian~m~ ... bugün_ . gorg 
inime gcçilmiştır. dan tskenderuna Eahyı çarşam . h k 1 1 

Sarırer Askerlık şubesınden: Yangının bacadan sıcrayan kıvıl· baya ve cumartesıyı pazara bağ. mahkum Oldu a im IQIR8 V8rl IJOr 
938-939 dzrs yılında lise ,·eya mu- :undan çıktığı an'aşılmı~tır. !ayan gecelerde kalkan tren de MüddeiumumtHk Satye biDUI 

adili okullarla daha vüksck okullar· · · vatakh ve yemekli vagonlar bu. f)' 1 uiistimali hakkında haztrladılı 
J y Lin su h mahkemesinde görülen 

dan mezun olup da tam ehli\Tctna· eni neıriyat lunacak ve tzmir yolcuları bu va b' dianameyi bitinni~tir. 
J ır sarhoşluk muhakemesinde bir 

meli olanlardan tah illerine devam Yenı Adam tonlardan istifade eeebilecekler. çocuk, babası aleyhine şahadette bu iddianame bugün 90rlU Mkimli 
ctmireceklerin ı eylı'.'ıl 939 da ha· . Jiı . ğine verilecektir. 
zırhk kıtasına se\·klcri mukarrerdir Yem Adamın 240 ıncı sarısı çık· Halen Salı günleri lzmir • lunarak onun sarhos olduğunu ve Tahmin edildiğine göre, mQddeı-
Bu §Craiti haiz ı.ıubemize meno:u~ t~ Bu Sa}'ıda ~.map Hakkı Balt~Cl Bandırma arasında mütekabi. cezalandmlmasını istemiştir • iumumtlik suçluların vuifel me-
tam eMi~ et-ıarr.elilcrin 1 e) ICıl 939 oglunun l\Iaanf Şurasına verdığı len işliyen ve Jstanbulla irtibatı Avadis adında hir Ermeni olan muıiretlerini suiistimal, de\Jlet aabf, 
da haz!rlık k1tarında bulunabilme- raporun metni, radyo konferansı bulunmıyan adi yolcu trenleri maznun dün gece sarhoş olduk· işlerine fesat kan§tırarak m.WWııRD 
!eri için 1 ağustos 939 elan 15 ağu. • Suphi Nuri. lleri, Sa~~tt~~ Vedat yerine ekspres trenleri işlctile. tan sonra eve gelmiş ve bağırıp ça· temini ve resmi evrakta sahteklrbk: 
tos 939 günilne kadar Beşikta. ac:- Koçer, Nurı Arınç, Ruştu Atıf Şar· cek ve deniz yolları idaresi de ğırmağa ba,ıamıştrr. maddelerinden tecziyelerini i~ 
kerl!k şube .iı:de teşekkul ed~ck ac: dağın yazıları vardır. Bunlardan bu ekspres seferlerine yeni seri Bu suçtan dolayı üçüncü sulh ce- tir. 
kerlık meclı ınde muavcnelerı yap· bac;ka sos :-oloji metoôunun kaidele· vap rl · 1 1 t b ı B d 2 mahkemesine Yerilen Avadis 10 lddian.i'mede su,.tul!rd8n bir 
tm1mak füere nıif uc: ctiıdanları.ehlı . • 

1 1 
d k' f • 

1 
ı u arıy e 8 a n u • an ır. ~ 

,·etname ,e mektep \'e ikalarile bir-'rı, ta~ ı tara a ı ev t: rr.~a arı. ıç ~ıa arasında karşılık verecek- ya~ı?daki ?~lu Aratın da şahadeti çının meni muhakemesi de ij 
tikte şubeye müracaatları ilan olu·jso .rete. dıs SOS}:ete, kultur haber·f tı r. Uzennc. ı ı.ı~ para cezasına mah· mektedir. 
nur. len bulunmakta ... ır. Vapurun lstanbuldan kalkışı kQın edılmıt§ır . 
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Sıcakların tesiri ~ 
Meşhur bir K onaşma r Dinlediğimiz Klisı~ eserler l ! Dinlfyeceğfmiz U 1 Yazan· IQ>ıru ~a A. 

romancının 

yıl dönümü 
Avrupa ede. 

biyatmm bu -
günkü en büyük 
simalarından bi . 
ri olan Norveçli 
romancı Knut 
Hamsun yarın 

(. ağul!llOS CU : 

ma) 80 ya~ma 

basıyor. Bu yıldö 
numu Norveç 
radyolarında hu-

JUıut ,Hamsuo smıl bir p)'o • 
gramla kuUulanacaktır. 

Programda evvela Almanyadan 
Gerhart Hauptmann, lngiltereden 
J. B. Prlestley, Danimarkadan Jo -
hanncs V. J ensen gibi bugünkü 
mE)1Jhur dünya muharrirlerinden 
mürekkep bir heyet radyoda Knut 
Hamııun hakkında söz söllyecek • 
ler ve sonra Hamsun'un çok meş _ 
hur lblr romanı.dan aln;ıan mevzula 
Norveçli bestek ;r David Johansen 
tar&fmdan yazılmış Pan ismindeki 
bir musiki parqası çalınacaktır. 

Knut Hamsun Norveçln çok hüc
ra bir köıcsindc doğmu§tu. İlk iki 
eserini verdiği zaman çok genç_.bir 
ya.,ta bulunuyordu. Ondan sonra 
dünyayı dola.§maya. başladı ve on 
1ki sene sade biribirindcn çok fark
lı yerlerde değil, biribirindcn çok u
zak işlerde çalışarak ya.,adı. 

Amerikada evvela çütçilik, l!ltit • 
çUIUk eden Knut Hamsun sonra A. 
merlkan üniversitelerinde edebiyat 
konferansı dersleri vermiıs, yine A-

1 merikada tramvay biletçiliği ve ba
lıkçılık da etmiştir. Tramvayda boş 
~ Qripides'i okuduğu
tm ıftl y,crfor. 

llk mühim eseri (Açlık) dır ki 
bunda ahyatmdald ilk tecrübelerini 
ve maceralarını anlatır. Knud Ham 
sun bu roma.ı ile A vrupada 1921 
de Nobel edebiyat mükfı.fatmı ka • 
zandığı zaman eserleri 23 lisana 
tercüme edilmir;Ur. (Açlık) m llirk. 
c:;ede de bir tcrcllmesi vardır. 

lsviçrede musiki 
festivali 

lsviçrcde Lucc~e musiki fcstl
:Yall bu akşam (Perşembe) açılı

yor. 
Ba§lıca Beromllnster (orta dalga 

fi39,6 metre) istasyonu ile ne!jre. 
öilecek olan bugünkü program iki 
kısondır. 

Türkiye sanU ile gece 10 
öan 11 c k8ıdar devam edecek olan 
birinci kısnnda Bccthovcnin Korio
lanus uvertürü ve Brahıns'nı. Birin. 
ı:I Senfonisi var. 
Meşhur İtalyan orkestra §efi Ar. 

turo Tosca.ninlnin idaresi altındaki 

festival orkestrası on beş dakika
lık bir istirahatten sonra programı. 
nın ikinci kısmına başlıyacaktır. 

:Konserin bu ikinci kISmmda Debüi 
ey :nin "Deniz,, senfonisi ile Vag
nerin "Tristanla 1solda,, smdan baş 
!angıç ve ölüm sahnesi vardır. 

Brahms'm birinci senfonisi, bes. 
telcnip bitirildikten ancak H sene 
sonra ilk dcftt olarak çalınmı§tır. 

1882 de yazılmış olan senfoni, bu 
suretle, ancak 1896 ya kadar bek
Iemifjtir. 

Cuma altşa:nı saat 17 c1e v~

- ıadyoaunda oı>t"ra aryulun !liy· 
llyoock olu me,hur Leh soprano· 
eu madam Llı•o,ska. 

Ankara radyosunun neşriyat 
ve musiki programı hakkında 

Ankara Radyosunun kuruluşunu sevinçle kar~ılamıştık. Onun 
için, bugün ondan şikayetli bir tarzda bahs.ctmiye g\5nlümüz razı 
olmuyor. Fakat, Ankara Radyosunun neşriyat ve musiki progra -
mından bahsederken ister istemez şikayet edeceğimiz bazı - belki 
birçok - noktalarla karşılaşıyoruz. 

Ankara Radyosu, kısa .dalga üzerinden de çalıştığı ve bu su· 
retle hariçte ıdaha geniş bir dinleyici dünyasına hitap ettiği için 
programını ve neşriyatını, dünya radyo musikisi ölçülerine göre 
tetkik etmemiz lazımdır. 

Yabancı memleketlere neıriyat ister . 
Ankara Radyosunun spikeri bize: "- Burası Türkiye radyo· 

su ve kısa dalga Ankara Radyosu,. .diye haber verir. 
Yani, uzun dalga 1639 metre üzerinden yapılan neşriyat Tür· 

kiye için (Türkiye Radyosu) : gün'Jüz 19, 74 m~tre, gece 3170 met· 
re kısa dalga üzerinden yapılan neşriyat hariç memleketler içindir. 
(Ankara Radyosu). Böyle iki ayrı dalga kullanılması hem Türki. 
ye .dahilinden, hem Türkiye haricinden neşriyatın iyi işitilmesi 

içindir. Çünkü uzun dalga ile yapılan neşriyat, istasyona yakın o
lan yerlerden iyi işitilir, uzaktan iyi işitilmez; kısa dalga ise aksi· 
nedir, istasyona civar yerlerden - bilhasu gündüz - iyi işitilmez, 
hariçten iyi işitilir. Bunun için, her memlekette, harice yapılacak 
neşriyat için kısa dalga, memleket dahili için c1e uzun veya orta 
dalga kullanılır. • 

Fakat, bu iki neşriyat için ayrı ayrı dalga kullanıldığı gibi, 
ba§ka radyolarda programlar lda ayrıdır. Çünkü memleketi harice 
tanıtacak neşriyatla, kendi milletine yapılacak neşriyat §Üphesiz 
başka baıka olmalıdır. Aynı neıriyat bile olsa, programın takdimi 
bütün dünyaya hitap edecek bir dille yapıl~lıdır. 

Halbuki Ankara Rad~unun yabancı memleketlere ayrılmış 

bir programı yoktur. Tilrkiye için yapılan ne§riyat aynen, kısa 
dalga ile de, yabancı memleketlere neşrcl:liliyor. Yalnız, ~eıriyat 
başlarken ve bittiği zaman fransızca, ingilizce ve almanca olarak 
istasyonun ismi, dalga uzunluğu vesaire veriliyor. 

Bilhassa Türkiyeden haber almak isteyen ecnebiler hiç düşü· 
niilmüyor. Halbuki bugün radyo en kuvvetli bir milli propaganda 
vasıtası.dır ve şüphesiz, Türkiyenin siyaset dünyasında bu kadar 
mühim bir mevki aldığı bir zamanlda bunu ihmal etmek büyük bir 
ooksan ve kayıptır. 

Yalnız cumartesi akıamları yarım saatlik bir ''haftalık po6ta 
kutusu,, var ki, burada yabancı dillerle neıriyat yapılıyor ~ bun· 
dıı da ancak, istasyonla muhaberede ·bulunan yabancı dinleyicilere 

Karmen 
Pazar günü lsviçrenin BCromüfö 

ter i ... ta ... yonundan "Karmen,, opera 
3ını dinledik. Londra valisinin zi· 
yareti münascbetile Zürih ~hir tı· 
yatrosunda temsil edilen bu operc. 
lransız bc:)tekarı Bizetnin en meş· 
hur ve halk tarafından tanınmı~ e 
~eridir. Onun için, "Kannen,,in ilk 
temsil edildiği zaman en uf ak bir a· 
laka il<: bile kar~ılanmayışı hakika 
.en çok sayam hayrettir. 

llk defa olarak 1875 de Paristc 
~emsil edilmiş olan "Karmen,, beste 
karına hiçbir alkı~ temin edememiş· 
tir. Bu mağlubiyetin belki bcstek~
nn, esasen bozuk olan sıhhati üze· 
rinde büyük bir tesiri olmuş ve Bi· 
zet, ''Karmen,.in ilk temsilinden üç 
ay sonra, 37 ya~ında olarak çok va
";:it;iz ölmü~tür. 

"Karmcn,,in kıymeti ilk defa ola
rak Almanyada takdi rcdilmi~ \'e 

opera ilk rağbeti orada bulmuştur. 

Bizct'nin, ölmeden evYel mu\'af · 
f akiyetini göremediği bu eseri 1883 
le Pariste tekrar ctmsil edi 1 ,....iş ve 
ondan sonra ''Karmen .. gittikçe ta· 
~ınan, sevilen bir eser olmu~tur. 

Bu,.,ün, "Karmen,. halk taraf m· 
~an en büyük ra(i;bcti görmüş opcıa 

;a~,lır ve Massagninin ''Cavalleria 
Bustiana .. ~ı bile o kadar rağbet 
~örmemi~ kabul edilir. 

Richard Strauss·' ın 

en son eserı 

Soğuklara karşı kendimizi 
muhafaza için elbise giy -
mckten başlıyarak türlü 
türlü vasıtalarımız: olduğu 

halde, sıcaklara kar§t müda. 
faamız için • maalesef • belli 
başlı bir vasıtamız yoktur. 
Ağaç gölgesi altında otur -
mak yahut güneş almayan 
bir odada kalmak atalet .de -
mektir. Vantilatörler de za. 
ten her yerde bulunmadık • 
tarı gibi, bulundukları yer • 

)erde de sıcak havayı hiç bir vakıt ciddi bir surette serinlete· 
memişler.dir. 

Sıcakta ıdondurma yemek, soğuk hava dolabında dur
muş su içmek de çok sıcağa karşı vücudu müdafaa çaresi 
değil, ancak bir keyif vasıtasıdır. Çok sıcaklarda insan don. 
durmadan ve buzlu şerbetten keyif duyar; fakat bunlar da 
hiçbir vakıt insanın sıcaklığını azaltmazlar. 

Onun için sıcağa karşı vücudumuzun ken'Cli tabii mü
dafaasından başka bir çaresi yoktur. O tabii mül:Iafaada gene 
maalesef, soğuğa karşı tabii müdafaadan daha cansızdır: 

Muhitin harareti vücuda münasip olan normal dereceyi, yanı 
25 derece sıcaklığı geçince 'derinin arasmdaki damarlar ge· 
nişler, insan vücudun içindeki sıcaklıktan biraz daha fazla· 
sını çıkararak muhitin fazla hararetinden kendisini korur ... 
Sıcaklık derecesi artınca terlemek başlar. Vücudun sıcağa 
karşr müdafaa vasıtası başlıcası terdir. Sıcaklık arttıksa ter 
çoğalır ve insan terledikçe vücudurl:fan haylice kalori çı
kardığından vücudun içindeki sıcaklık artmaktan kurtulur. 

Vücudun sıcağa karşı üçüncü bir müdafaa vasıtası .da 
yediğimiz gıdaların metabalizmasmı yavaşlatarak soğukta. 

kinden yahut mute~il hararettekinden daha az kalori çı

karmaktır. Bundan dolayı yazın iştah azalır, insan daha az 
yemek yer. 

Ancak vücudun sıcaklara karşı kendisinin tabii vasıta· 
larmı kullanması bir taraftan da zararlı olur. 

İnsan terledikçe - tabii - birçok su çıkar. Halbuki su 
vücudda en liizumlu gıdadır. Vücul:lun terkibinde en büyük 
kısım su olduğu gibi, su olmayınca vücudun işlemesine de 
imkan kalmaz. Vakıa terlemekle kaybedilen suyu, çocuk ol. 
mıyanlar, yazın daha çok su içerek telafi ederler. Fakat ço· 
cuklar, fazla sıcak olunca su isteyemediklerinden, anneler 
ide onlara yazın su isirmeyi akıl etmediklerinden fazla sıcak· 
]ardan en önce ve en çok küçük çocuklar müteessir olurlar. 
Yaz mevsiminin en mühim hastalığı çocukların ishale tutul
masıdır. 

c~vap veriliyor. • 
_ , - -

Halbuki, bir kcl'e, hor g\hl nı :ı:-"b\r--ol!etlı, ııı ııuç~, ıranau; ,1;-- -----''--~~--~~_....--=-''-'-'~l 

almanca ile; hiç olmazsa yalnız ingilizce ile, dünyaya. memleketi ~ Richard Straussun en son eserle•, __ 

_."~~-=Bunun. bi.rincıi ..bebi uğun susuz kaln'Ulsıdır. Vü
cutta kaii derecede :sp bulunmaynıcd .11.dıcı.1.ı "' uv ... uu.u, '!l'• 

mizde olup bitenler ve günün başlıca siyasi hadiseleri, bunların rinden biri olan bu opera ilek defa 
memleketteki akisleri hakkın.da haber vermek ister. Mesela, öğle olarak 1933 temmuzunda Dresden 
neşriyatınıda okunan sabah gazetelerinin başmakalelerinden parça· Operasında temsil edildi. Eserin ya· 
ıar, bir yabancı dille de neşredilmelidir. Sonra, haftada bir c'ie nn ak~m MÜnih Operasındçı tem· 
"siyasi icmal ve tefsirler,, yapılabilir ki bunlar memleketimizi ve . ilinde de orkestrayı ilk tem ili ida· 
siyasetimizi hariçte tanıtmak ic;in çok faydalı olacaktır. Zira, dost re etmiş olan, orkestra scfi, Clemem: 

ni iyi göremez. Onun işlerinden biri de barsaklardaki mik
ropları telef etmektir. Bu işini göremeyince mikroplar faali
Y<'te başlarlar, çocuğun karnında gazler çoğalır ve çocuk is
hale tutularak hastalanır. Çocukların fazla sıcaklardan mü· 
teessir olduğunun ilk alameti, vücudunJda suyun az olduğu. 
nu belli eden, zayıflamasıdır. Daha barsakları bozulmadan, 

ishal başlamadtn zayıflık. 
ve haksever y<lbancı memleketlerin Türkiye hakkında yazdıkları Krauss idare edecektir. Çocuğun ıcakta zayıfladığını farkedince, kendisinde 

hiç bir hastalık olmasa bile c-na su içirmcyi unutmamalısmı".. ve neşrettlkleri lehde yazılar, ~üpheıiz, bizi kendimiz neıriyatta 
bulunmaktan müstağni blrakamaz .• 

Diğer Balkan memleketlerinin radyolarında harice neıriya~ 
İ!;in ayırdıkları zamanı gözönünde bulundurmalıyız. Bükreı. Sof. 
ya ve Belgrad istasyonları her gün muntazaman yabancı dillerle 

ne!riYilt yapıyorlar. 
Diğer taraftan, radyonun, kısa dalgası ile harice neıriyat ya

parken uzun ijalgası ile memleket neşriyatına devamı §Üphesiz: .da
ha iyi olur. Mesela Fransanın kna dalga Pari4; Mondial istasyonu 
harice neşriyat yaparken diğer istasyonları dahile mahsus ne§riya
ta devam eder; Londra kıu dalga istasyonları harice ve Ingiliz: 
müstemlckeleriqe mahsus neşriyatta bulunurken orta dalga Nati· 
onal ve Regional istasyonları memleket için ne§riyat yapar. 

Şüphesiz, bunun için ayn ayrı tertibat lanmclır ki şimdilik bl•. 
nu istemiyoruz. İstediğimiz, hiç olmazsa günde bir defa harice mcr.ı 
leketimiz: hakkında haber verilmesi ve haftada bir Türkiyenin s~
y:ıseti, milli hayatı, iç hadiseleri hakkında neşriyat yapılması. 

Neıriyat zamanı az 
Ankara Radyosu hazırlanırken günde 20 saat neşriyat yapa

cağı haber verilmişti ve sevinmiştik. Çünkü, bilhassa harice hitap 
eılen bir radyo istasyonunun en az 15 - 20 saat çalışması lazımdır. 
Hatta Bertin, Londra, Paris gibi büyük merkezlerin kısa dalga i~
tasyonları hemen hemen günün bütün yirmi dört saatinde çalışır. 

Çünkü, dünyada güneş asla batmaz, her dakika ve her an dünya. 
mn bir yerinde uyanık kimseler vardır, sizi dinliyor. Gündüz rad· 
yosunu asan bir Japon, bir Uzak Şarklı Avrupada vakıt gece ya -
rısından sonra o)duğu halde çalıp.n Londra, Paris veya Bertin ra:i 

/ 

yosunu dinliyebilir. 
Bizim bu kal:iar geniş bir dinleyici dünyasına hitaba belki p~k 

fazla ihtiyacımız yok. Fakat bizi .dinlemek isteyen bir garbi Avru· 
p:llıyı, Şarki Asyalıyı veya Amerikalıyı radyc-Junun başına yalnız 
öğle neşriyatında bir buçuk saat, akşam neşriyatında beş saat o • 
turmaya mecbur edemeyiz. O, günün laalettayin bir saatinde rad. 
yosunu asacak ve 19 metrede veya 31 metrede kısa dalg.ı Ankara 
Radyosunu arayacak. Hatta, onun aram~sını bile beklemiyeceğiz. 
Radyomuz günün hemen her saatinde çalı~cak ki, dünyanın her 
tarafında, her an bir radyoya oturmuş, düğmeyi sevirip ibreyi .dö.,· 
düren bir dinleyicinin kulağına bizim sesimiz ~endiliğinden gitsin 
Bunun için de, şüphesiz, günde altı buçuk saatcık ne§riyat kafi 
değildir. 

Kısa dalga, bütün dünyaya hitap etme kabiliyetini haiz lıir 

radyo kuvvetidir. Biz bunu kullanıyoruz, fakat sesimizi icap ettiği 

şekilde harice dinletemiyoruz. 
Bu h ususta da yine Balkan koşularımızı misal alabiliriz. Bük· 

reı ve Sofya sabahın yedisintlen gece yarısına kadar, hemen hemen 
hiç durmadan denilebilecek kalJar kısa fasılalarla neşriyat yapı· 

Operanın liberttosunu (mevzuu
nu ta~ıyan küçük kitabı) besteka
rın yakın dostu \'e daima me..,Jek 

t 
arkadaşı olan Hufo von Ilofmanst· 
hal, "Lucedor,, ismindeki romanın· 

dan alarak yazmıştır ve muharririn 
en son eseridir. 

Mevzu biraz gene ayni hcc:.tckarm 
"Rosenkavalicr,, operasının mevzu· 
una benzer, musikide de o opera) ı 
andıran taraflar vardır. Bu, belki 
".\rabella,,nın da R. Straussun ha\' 
ranları tarafından çok fazla scdl· 
mesine bir scbeb teşkil eder. 

insan stcakta terledikçe bir taraftan da vücu!lundan tuz 
çıkar. Terin tuzlu olduğunu herkes bilir. Vücutten fazlaca 
tuz çıkması böbrek hastalıkları için bir iyiliktir. Fakat vü
cutta ek§ilik muvazenesi temin etmek, vücuda kuvvet ver· 
mek için lüzumludur. Vücudda tuz azalınca mide.den hazim 
usaresi çıkamaz. Zaten iştahsızlıktan az yenilen yemekler 
hazmedilemez. Bundan dolayı bir !dermansızlık, sonra da tuz 
vücuda, bütün yemeklere kuvvet veren, böbrek üstündeki 
guddenin işlemesi için lüzumludur. Vücudun tuzu azalınca 
bu gudde iyi işliyemez. Bütün vücut halsiz kalır. Yaz insanı 
gevşetir, derler. Gev§eklik tuzsuzluktan gelir. 

Yazın çok terledikçe çokça su içtiğiniz şiiphcsizdir. Fa
kat fazla sıcaklarda yemeklerinizi de biraz daha tuzlamayı 

unutmamalısınız. ...... ~---..-..--,.~---··-~ 
yorlar. 

Radyomuzun musiki ne,riyatı 
Ankara Radyosunun musiki neşriyatı hakkınlda bazı tenkit· 

)erde bulunanlar, umumiyetle, radyoda alaturka musiki neşriyatı· 
nı az buluyorlar. 

Biz bu fikirde değiliz. Belki alaturka musik~ neşriyatı az, fa· 
kat bugünkü neşriyat programının kısalığına göre az değil. Vakıa 
altı buçuk saatlik ne~riyatın, - gündüz yarım saat, {!ece 1 saat bir 
çeyrek, • aşağı yukarı iki saati yani üçte biri alaturka musikiye 
gidiyor. Buna mukabil • gündüz 4 5 dakika, gece 1 saat bir çeyrek 

olmak üzere • iki saat de alafranga musiki va:-: hatta alaturkadan 
çok bıle. Yani, programın üçte biri alaturka musikiye, üçte biri de 
;ılafranga musikiye tahsis e.dilmi;!. Diğer üçte biri de havadis, ko-

nuşma vesaire. 
tık bakışta program müsavi bir şekilde 1aksim edilmiş gibi 

görünüyor. Fakat radyonun sadece bir çalğı aleti olmadtğını düşü
nürsek programın noksan tarafını anlarız. Radyo aynı ·zaman:i.ı 
bir öğretme, terbiye, kültür vasıtasıdır. Başka memleketlerin rad. 

yolarında cimnastik saatleri var, temsil saatleri var, iskoç saatleri 
var, siyasi konu~ma saatleri var, konferans saatler var, folklor s.ı· 

atleri var, dinleyicilere eğlenceli vakıt geçirten bilmece, bulmaca 

saatleri var ... 

Açık hava 
temsilleri 

İtalyan radyoları ile nc~rccl:Jecc· 
ğini bildirdiğimiz açık hava c'pcra 
tem~illerine dernm olunmaktadır. 

Bu seriden olarak salı akşamı Ye· 
ronadaki Arena açık ha\"a ti~·atro· 

ı;unda Puccininin "Toska,, operası 

temı;il edildi , .e radyo ile neşrolun· 

du. Tcm-:ildc m<'şhur İtalyan şan· 

tözkrıııden Maria Camiglia da roi 
alnuc;tı. 

R :chard Strauı;s'un yetmişinci 

yaş yıldönümü ewclcc bahsettiği· 
miı gibi, muhtelif radyolarda huı:u· 
ı;i programlarla kutlandı ve ~utlan 
ma~a de,•am ediliyor. 

!\1ünih muc.iki feslh·ali programın 
da da H. Strau un operalarına bü· 
yük bir ,·er verilmiştir. Bu arada 

Burada yine, Ankara Radyosunun ncşriy:ıt zamanının kısalı- \'arın (cuma) ak~am Türkiye saati 
ğı ile .karşılaşıyoruz. Fakat hiç olmazsa, umumiyetle Endiron mu- ile 8,5 da ~ lünih (orta dalga 403.ıt 
~ikisine tahsis edilen alaturka musiki saatinin bir kısmı halk tür- metre) i!;tawonundan ' 'Arabclla,, 
kii!erine. mu~iki folkloruna ayrılahlir. ı yı dinliyel'eğiz. 

Ankara Radyosunun alafranga musiki programı hakkında ge
lecek hafta daha uzun konuşmak isteriz. - V , C. 
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Beynelmilel 
atletizm 

müsabakaları 
~tlin, 3 (AA.) - On iki millc
ittlrakı!e yı.pılan atletizm mU -

lıaka1ar;nda ı;arlak neticeler alın 
'Itır. 

lrıo METRE KOŞ'G: 
1 - Meckermann, 10,7 saniye, 
2 - Mariani (İtalya) 10,8 saniye 
200 l4ETRE KOŞU: 
1 - Meckerm:mn 21,S saniye, 
2 - Donem (İtalya) 21.4 saniye. 

~ lO.ooo METRE MUKAVEMET 
CQusu: 

1 - Caapar (Macar) 31 dak. 24.9 

2 - Bevlacoua (İtalya) 31 Dak. 
.l Sa. 
3- Hauhofcr, 31 Dak. 37 Sa. 

1 ~'<400 METRE BAYRAK KO • 
'-SU: 
1 - Post S. V. Manhayn 41.5 

Ye 
2 _: Dresdner S. C. 
110 MANİALI KOŞU: 
l - Lidman (lsvec;) 14,6 San. 

2 - Pollman 14,8 San. 
l.ızt;N ATLAMA : 
1 - Maffci (İtalya 7,49 metre. 
2 - Dr. Long 7.49 metre. 
a _ Halanson (İsveç) 7.34 metre 
SlJllKLA YÜKSEK ATLAMA: 
1 - Hauzvickel 4,05 metre. 
~ ..... Romes (Norveç) 4 metre. 
a' Kass (Norveç) 4 metre. 
~..._Mayoda (Japon) 4 mc.tre.. ...... _ 
t _ Kreep (istonya) 16,05 M. 
2 - Trippe, 15,05 M. 
<:ın.ın: 
1 - Varcego (Macar) 70.78 M. 
2 - Berg 69.24 M. 
a - Gule (E4tonya) 63,16 M. 
~tntE KOŞU kadınlar arasında 
1 - Fanny Koen (Holanda) 12 S. 
2 - İda KUbel 12,1 S. 
~ METRE KOŞU: 
~ - Voigt 25,1 S. 

- İda KUhnel, 25,1 S. 
~i<400 METRE BAYRAK KU • 
su. 
~ ._.:. Alman A. ekipi 47 S. 
a - Alman B. ekipi 47,5 S. 
\1 - İngiltere 48,6 S. 
l zu~ ATLAMA: 

2 
- Ehristel, 6,12 metre 
- Fanny Koen (Holanda) 5.57 

~~ 

~ - Gisela Voss, 5,86 metre 
İSK· l . 
- Gisele Maucrmayer 45,11 

~. 
2 
~ - Paula Mollenhauer 42.72 
tre. 

-0-

ş Stutgartta 
tutgart: (A.A.) - Burada yapı! 

~ ta olan atletizm enternasyonal 
ı.sabakalarmın neticeleri şunlar 

~00 Metre Koşu: 
1 .. - Haman. 47.9 saniye. 
l :lOo Metre Ko~u: 

- Mostert "Belçika'' 3 dakika -2 ı::.. • 
-.qnıye. 

~ Metre manialı: 
c; - liülling 53.6 saniye. 
l ~ K t ç 
2 - Storrch 58. 20 metre 
{) -

1 
Slask 57. 06 metre. 
SK· l . 

~ - Votapek 49.16 metre 
a - Lampert 48.64 metre 

~ttr: Consolini "İtalya,, 48,08 

t~i """- l\ıu.t~v ··:.ıacaı., 46.14 met

ith{SEK ATLAMA: 

~' Ok·t ı "'" "Japon .. 2 metre _ .. 
..: ı an::.~" ı Japon) 1,94 metre 

..... Cfr:ıwrt 1,90 metre. 

ff A B E R - Akıam Postan 

Kavgalı maçın neticesi 
henüz belli değildir 

Tehir edilen maç Ankarada 
yapılacak maçmış 

Bölgemizin 
senelik bütçesi 
41 O bin lirahk bütçeyi 
umumi merkez tasdık 

etmeden iade etti 
Uzun münak~alardan sonra 1s -

tanbul istişare heyeti tarafından 

7 
5 

1

Tam Amerikalı 
işi! 

e·ir kaç hattaya kadar ölmeğe 
mahkOm olduğunu bilen 

garip bir adam 
Dcmlrspor kaleci ,.e kaptanı Necdetln hakemi dö\'tnesl ... üzUnden k b ı d'l 410 bi 11 ık büt "' a u c ı en n ra ı c;c, s .. ı . . ı , , d . . 

Janda kalan Galatasaray· Demlrspor maçından sonra, Ankaradan gmeiçemnu"o~u~rltiıa'ğUB'nedee·ngö'Tnderebrfil)m'e.sı·~ •• ı~. u., Ongun ennı neş e IÇln e geçırıyor 
Genel Direktörlükten gelen bir telgraf, umumi bir hayretle kar&dan. ,....u~ 

mıştr. lstanbul mıntaka bütçesini mm • ı Anlatacağımız vak'a çok garip ı mudi fıkarimde ~ansız bir kan. 
Bu telgrafta maçm tehir edlldlit yazıyordu. Filhakika, ka\'ga yil- taka spor direktör vekili tasdik e • 'llmasına rağmc. •. ayn ile hakikat- ser başl:v.1ığını bunun için yapıla

zilnden yarıda kalan maçm mı! Yoksa 15 gün sonra Ankarada yapı- I derek göndermiş olduğundan, umu- tir. Çok garip deyince işin Ameri· cak ameliyatın hemen hemen ıü
lan maçın mı! Tehir edUdlğt tasrih edllmeml!llti ama, bu sarahatslzllk, mi müdürlük, bütçenin vali tarafın- kaya ait olduğunu daha peşin~n mitsiz .'.>lacağmı açıkça söyledi. 
dedlkodulan bUsbiitttn ayuka çıkardı. Nitekim Galatasaray da bir telg- dan imzalanarak gönderilmesini a:ıhırr.ışsınızdır, elbette. Ben C:c kendi:ine daha bir za-
rarla umumi müdürlüğe müracaat etmı, \ 'O ,·azlyetin ta\'azzu edilme· bildirmiş ve raporu tstanbula iade Ncvyorkta Bra!:lley isminde bir man yaşamak istediğimi, ameliyat 
sini istemlıttlr. etmiştir. çimento tüccarı vardır. masasın:la ölmeği tercih etmedi. 

Umumi müdürlük, Galatasaray klUbllne gönderdlğt ıtıektupta, ğimi ;.,iidirdim. Sem zamanlarda amansız bir 
ka\'gah maç hakkındaki hakem raporunun tetkik edilmekte olduğuna, Şimdi doktorlar, ancak iki ve-

hastaLğa tutulan bu adam ölü-
bu tetkikat neticesinde bir karar verllooeğlni, tehir edilen maçın da Bu h af ta k .

1 
k u·· re k ya üç hafta yaşayabileceğimi u-mı.ine ancak bir iki hafta kaldığı. 

80 temmuzda Ankarada oynanacak maç olduğunu blldlrmlştlr. mit ediyorlar. m öğrenince geçenlerde Nevyor-
Şu hale göre, dedikoduların şlmdlllk yen;lz olduğu aniaşıJma.kta- 1 Onu niçin sevgili dostlqr:rm bu kun e~ lüks otellerinden birin.de 

dır. Ancak bu maç hakkında kati karar \'erildiktcn rnnradır kl hadise yarış a rl :ıcş'eli gecede vedalaşalnn!.. 200 kişilik muazzam ve parlak • 
,.c karar hakkında bir fikir yürütmek kabil olar..aktır. Bradlcy bunları o kadar metin 

Almanyada 
atletizm 

bir ziyafet vermiş ve bütün dost-
ve tabi~ ve şen bir tarzda söyle -

larmı bu ziyafete çağırmıştır. • programı 
miştir ki onu pek çok sevenler 

Süvare baştan sonuna kadar bile teessürlerini saklamağa mec. 
sonsuz bir neş'e içinde geçmiş, bı.1r olmuşlar ve herkes zavallı 

Bradley bizzat piyanonun başına öJüm maiıkumu ile güzel gilzel 
1 - :Mevsimin ikinci kilrclt teıı· 

İstanbul su sporları ajanhğından: 
KUrek: Beynelmilel su 

topu müsabakası 
geçerek :r.eş'eli, komik havalar ça· ayrılmıştır. 

Berlin, (A.A.) - Olimpiyad Horti kupası için Macaristanda vik yarısı 6.8-939 pazar günU Ye- lıp söylemiş ve nihayet sabaha Amerikan gazetelerinin verdiği 
tara hazırlık olmak üzere burada ya yapılmakta olan enternasyonal su nikapı - Ahırkapı arasında 2000 , karşı eline bir gul alarak bütün ha"oer1ere göre 53 yaşmfda olan 
pılmakta olan atletizm müsabaka - topu turnuvasının ilk neticeleri §un 1 metre düz hat üzerinde yapılacak - dostlarına: Bradley, şimdi arfik yürüyemiye-
lar: neticesi sunlardır.: tardır: tır. 't ~ 2 _ Müsabakalara tam saat 10 - Ben demi§, 'doktorların söy. cck bjr halce olaı~undan, bütün 

100 mc~-e surat koşusu: Macaristan, Holandayı 4 _ ı yen- da ba.,ıanncaktır. lcdiğıne göre pek yakında öbür işlerini telefoni:l.I!' görmekte ve bü-
1 - 1\leckcrmann. 10.6. mi§, Belçika ile Fransa 2 _ 2, Al- 3 _ Lisansı ~lmıyan hiçbir spor- cünyaya gidecc. ..... n.. Bu güller yük bir gayretle elin.deki stok 
200 metre koşu: manya ile İtalya 4 • 4 berabere kal. cu müsabakalara ~tirak cdS!llliye _ mezarımı kaplayacak .. Bunun ne malları satmağa • çalışmaktadır. 
1 - Schunng 21,2 saniye. m:ştır. cektir. ehemmiyeti var .. Her dakika bin- Çünkü o ölmeden evvel bütün 
4xl00 bayrak yarı51: İkinci günü Alman ekibi, Fran _ 4 - Müptedi, kıdemsiz ve kı • lerce adam ölüyor. Herkes geç ve borçlarını ödemek ve her ifinl 

1 - Cenubi Almanpa 40,l saniye. saya 5 • 2 galip gelmiştir. demli olmak Uzcre üç sınıf kürekçi ya erken nihayet ölecek değil tanzim ctmrk emefındcdrr. 
2 - İtalya 40,5 saniye, DUnya pmplyonluğunu elinde tu araamda yapılacak yanşlarda pu - mi?. Bu havad:&i veren gazete ldiyor 
3 - Şimali Almanya 40,8 saniye. tan Macar ekibi ltalyan ekibin 4-3 van hesabilc birinciliği kazanan Geçenlerde tedavi olduğum ki: 
C t R 1 D klübe bir kupa verilecektir. hastahanc!de Reisicumhur Ruz- "- ölümü soğukkanlı kar§ıla-

G U L LE: 
1 - Völke, 16.45 metre. 
2 - Krcek" e~tonya" 16,18 metn 
3 - Trippe 15, 80 metre. 
Uzun Atlama; 
1 - dr.' Long 7,39 metre. 

Kadınlar arasında 80 metre ma 
nialı k<>su: 

1 - Dempe 11,5 saniye "yeni Aı 
manya rekoru" 

Yüksek Atlama: 
1 - Adam "İngiltere·• l,65,,clün 

ya rekoru., 
2 - Lolms "Bertin" ile kaun" 

kiel,, 1,63 metre. 
GULLE 
1 - gisela maermayer 13, 87 rne~ 

re. 
2 - Trude Mauennayer, 13 l'i 

metre. 
ClRlD 
1 - Gelins 45,7 metre. 
2 - Krüger 44, 35 metre. 

Atletizmde 
FinlAndiyahlar lsveçlileri 

yendiler 

Stokbolmda yapılan İsveç, Fin· 
landiya atletleri arasında.ki milaa. • 
baka iki gUn devam etıniıı ve Fin
la ndiyanm galiblyetile sona ermiş _ 
t!r. Finlandiyalılar 112, İlıveçlller 

102 puvan kazanmışlardır. 
Mlisabakalarm en gUzel derecesi 

1500 metrelik koşı.:da olmuıı, ts -
\'eçli Anderson bu müsabakayı 3,48 
8 gibi bir zamanda koşarak yeni ts 
veç rekoru yapmı~tır. 

5 - Jüri heye\i: Ahmet 1',et!eri, veltin, oğlunu ameliyat eden dok mak §ampiyonasmda bu da yeni 
~bdurrahm~!1"BenlioŞ1ıı, ~lf& Şue- .ts>.li .... bir şal>Alı t'.JM,lfı g~Jdi. ve a· biı: reko olsa gerek! •• ,, 
n. 

İklnci gUnUn kareıla.gmalarmdan Hakemler: Sıtkı Eryar, lsmail 

Almanyada motorbot 
yarışları 

Münih, (A.A.) - Stanberg gü · 
!ünde yapılmakta olan motorbot 
müsabakalan dünkü pazar günü so· 
na ermiştir. 

Almanya büyük mükafatı için y·a 
pılan 20 kilometrelik yarışın son 
turunda, Catnco Uaatte 87,5 kilo· 
metre bir surat temin son turunda, 
catanco saatte vasati 87,5 kilometre 
bir surat temin ederek mük<if atı 
kazanmıştır. İngiltere· Almanya a· 
rasmda yapılan yarışlarda Alman
ya 1630 puanakarşı 2940 pua~la 

üstün gelmi~tir. 
Dört memleket aras yarı~landa 

isveç 2108 puanla birinci italya 
1983 puanla ikinci, Almanya 1593 
puanla üçüncü, Fransa 1406 puanla 
dördüncü olmuşlardır. 

lsviçrede 
76.300 Futbolcu var 
İsviçre fütbol federasyonu nun 

neşrettiği bir rapora göre isviçre,de 
ceman, 1050 ekibi ,.e 76.300 azası 

olan 631 külüb vardır. 
Son yıl 200 il hariçte olmak üze· 

re 25.400 maç yapılmıştır. 
o 

Dalyancı, Hikmet Üstündağ, Bekir ı•••••••••••••••••••••••• Macur, Nedim Ulbatur, Behzat • 
Baydar, Bedri, İhsan Belor, Nuri ...... 
Bosut, Ali Rıza Sözeralp. 

Saha komiseri: lbrahlm Kelle. 
Yüzme: 
1 - Bölge yüzme şampiyonluğu , 

seçme mUsabakalarma 5-8-939 cu-ı 
martesi günü Beşiktaş klilbil yüzme 
havuzunda devam edilecektir. 

2 - Müsabakalara sat 15 de baş 
!anacaktır. 

3 - Seçme müsabakalarına i§ -
tirak etmiyen sporcular bölge şam. 
piyonluğuna. girmek hakkını kaybc 
derler. 

4 - Jüri heyeti: Ah.met Fetgcri, 

GRiP NEZLE NEVRALJi 

BAŞ - DiŞ 
KIRIKLIK 

Soğuk Algınlıkları ve Ağrılan 

NEOKALMiNA 
TESKiN EDER 

Abdurrahman Benlioğlu, Rıza Suc- Sıhlı:ıt. vekaletinin 1:i·4-!l3G tnrih Ye 4-45 numarnlı ruhsntını.haizdir 
rl. .. ......................... iilll 

... 

Hakemler: Sıtkı Eryar, Ali Rıza, ------------------------
Sözeralp, Bekir Macur, Hikmet Üs- .. 
tündağ, Nuri Bosut, Hüsamettin 12 K" ·ı·k 
Gürelli, Behzad Baydar. • iŞi 1 • 
Eskrim-şa~-p-iyonası Büyük Macar kadın orkestrası' 

hazırlıkları Hergün öğle ve akşam yemeklerinde, Alqa~ 
İstanbul eskrim ajanlığından: çayından gec~ yarısından sonraya kadar 

1 - Yakında yapılacak olan böl
ge eskrim birincilikleri için şimdi - Küçüksu Plaj Lokantasında 
den hazırlıklara başlanacaktır, 1 

2 - Ekzersizlcre eskiden oldu _ Büyük rağbet kazanmaktadır. · 
ğu gibi Beyoğlu Halkevi salonunda •••••••lli••••••1••••••••••••ı• 
ça;şamba ve cuma günleri akşamı ------------------------
saat 17 de devam olunacaktır. 

3 - E'3krimle alAkadar bütün 
bUtUn idmancıların muayyen giln 
ve saatte Beyoğlu Halkevl salonun
da hazır bulunmaları ehemmiyetle 
rica olunur. 

.................................... , 
1 

Bestekar kanuni Bursalı Kadri 

1 Bayan HURiYE FINDIK 

17574 YANIK ALİ 
KOYU SlYAH GOZLER 

--o- Co!umbia Gazi Müfit Hasan idaresinde 

Amerikada tenis maçları 17 5 7 5 cEMtLE TANGO 
Alman kadın atleti Amerikanın Davis ekibini tecrübe! MAVİ GÖZLER 

Dünya uzun atlama etmek rnaksadile Searbright, de ya·ı Bayan NEDİME. 'lN en ron plakı 
pılmakta olan enternasyonal turnu·I 17 5 7 6 AYŞE ÇIKMIŞ YOLLARA 

rekorunu kırdı vasuna devam edilmiştir. 1 Neva gazel 
Genç Alman atleti Schulz 6,12 u· Riggs, Cooke,Vood, Shilds, grav· ">ek yakında SAÇLARIMA AK DÜŞTÜ §ark, ını Columbi 

zun atltmtk suretile, dünya, kadın ford ve ouist elimine öldükten son- plak!annda dinliyeceksiniz. 

rekorunu kınnı5tır. ra, Mc Neill ile Parker finale kal· COLUMBiA PLAK ŞiRKF:Ti 
5.98 metre ol:ın bundın e\'\'elki mıştır. Döni finalde, 1\!c neill grant ... ll!l!!!ll•••Dü:ıyanm en bü~ük plfıl. fabrika, ••••••• 

rekor bir j'.lp"n !·~:hm t:ınıfından ı 7,5.6.I,i parker giblert hunt,ı 3,6.I 
tesis edilmişti 16,1. 1,6, 6,1 yenmUir 
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Sovyet 
Bahriyesi 

İn;iliz milli müdafaa. na.zm Hor 
llcli~:ı. bfr askeri fabrikayı geziyor 

Umumi harbin sonunda İngil -
terenin hava kuvvetleri bütün 
dünya memleketlerinin başında 

geliyordu. Fakat harpten sonra 
Milletler Cemiyeti misakındaki i. 
dealleri tahakkuk ettirmek gayesi 
ile hava kuvvetlerimizi mümkün 
olduğu kaklar aşağı bir .dereceye 
indirdik. 

1934 de ingilterenin anavatan 
müdafaa lruvvetlerinde sadece 42 
hava filosu vardı. Bu senenin kll
nunusanisinde ise bu filoların sa
yısı 123 dil. 31 bin hava er ve su
bayı bugün 100 ibin oldu. 

1938 de tayyare inşaatı eskisi -
nin iki mislini bile geçmişti. Bu. 
gün de gittikçe daha fazla tayya-
re imal edilmektedir. • 

Bu adetçe artmaya muvazi ola
rak İngiliz hava kuvvetlerine ilti
hak eden tayyarelerin fen nokta. 
sından tekamülleri de gittikçe da. 
ha üstün bir vaziyet almaktadır. 
Tayyarelerin sürati, atış kabili -
yeti, mukavemet imkfuu da çok 
fazla yükselmiştir. 

İngiltere, hava kuvvetlerini art
tırmaya kCN"ar verldiği zaman tay
yare inşaatındaki iki mühim me
sele ile karşılaşıldı. 

Madeni imalat !hakim bir mevki 
almıştı; çift satıhlı tayyarelerin 
yerine de daha mütekamil bir tek 
satıhlı tayyare geçiyordu. 

Diğer taraftan, tayyarecilikte 
ortaya o kadar yenilikler çıkmış. 
tı ki, sade hava ordusunda teşkil 
edilecek yeni filoların bunla~dan 
mürekkep olması kafi gelmiyor, 
aynı zamanlda eski filoların da bu 
son sistem tertibatla tcchiz edil -
meleri icap ediyordu. 

Daha sonra İngiliz h ükumeti 
yeni tayyare inşaatında otomobil 
fabrikalarından da yardım istedi. 
Hükfımet ih~abına çalışacak olan 
bu fabrikaların, ibilhassa !külliY.et
li miktarda imalat vermek husu -
sunda tecrübeleri vardı. Bugün 
bu fabrikaların hepsi muntaza -
man tayyare yapmaktadır. 

Bununla beraber, ldiğer memle. 
ketlerde silahlarını müthiş bir sü
ratlc arttırmava devam ettikleri 
için bütün lbu .imalatın bile İngiliz 
hava kuvvetlerini kafi derece tak
viye edemiyeceği gayet sarahatle 
anlaşıldı ve, Sir Kingsley Vood 
hava nazırı olduğu gündenberi in
§aata yeni esaslar bulmak husu -
sunda çalışmaya başladı. 

işte bu gayretlerin neticesi ola. 
rak, 1938 !deki tayyare imalatı ev
velkinin iki mislini geçti ve daima 
da artmaktadır. 

Fakat, İngiltere buna yine ka
fi görmüyor ve bilhassa Domin -
yontar için hava kuvvetlerimizin 
eksik olduğunu hissediyoruz. Bu 
ihtiyacı karşılamak igin Kanada 
fabrikalarına da bombardıman 

tayyareleri sipariş edilmiştir. 
İngiliz hava kuvvetlerinin idare 

olunduğu merkez Hava Nezareti
dir. Hava kuvvetlerini Hava Mec. 
lisi kontrol eder ki bu meclisin 
hava nezareti erkanından ve sivil 
crkan!:lan mürekkep sekiz azası 

vardır. Meclisin reisi hava nazırı 
4'u Uiıai ıeia •• Paı\imento ha-

Gizlice 
devleşen 

ve sür'atle 
bir kuvvet! 

tMiJ' t I -, 
"' 

Am .... ,.....- ~ 

Sıı:astopolda öğleden sonra apk lrnt'nd11 ı·c ;!iinrşle l'ir gezinti (!\mm 
Çarlık ordularının harbi kaybettikleri şcJıiıd~ Soı·yct do:ımımasınııı u.bitaıı 
beyaz iini/ormalarile ı·e seı:diklcri kıılarla dolaşıyorlar.) 

ltnrbinıle Soı•yrt donaııma efradı karada 1Jir 5iln geçiriyor. '(Çarlık bahriyesi nelôfi nt at itimadl 
re efradı şayandı . JJalıriyr. zabitanı nralarnıda entrika çoktu. Efradın yemekleriftna, gayri sıhil. 

aylıkları azdı. Şimdi manen te maddeten diiııyanın diğer bahriye efrat ııt zabilanilt 
bili luyastır.) 

Sovyetler Denizaltı, 
Deniz efradını niçin 
müf~madiyen 

tayyareden 
korkar? 

arffırıyorlar · lngiltere için en emin 
silah hangisidir? 

lngiliz tayyare filoları dün~anın en Sovyet de~izaltı fi~~sunun Deniz kuvvetlerinin en büyük v••ii111·, açl~ı·rr 
.. .. I ~ -200 9om,don m\4r ohh op _. ı-. 

buyuK tayyare kuvvetlerinden o'. dugu tahmin edı l iyor lngiltereyi kafi bff ölüme mankom eımnın 

Ingilterede 
Havacılık 

b. · h ı · ld rr.anasilc açık deniz donanması önüne geçmektir 
iri a ıne ge i henüz iki yaşındadır. Sovyetlc· va~aı lfl): Amiral Mark Kerr 

Hava meclisi bütün hava kuv - şarkta Kanal havzasına kadar u . rin 1937 sene ine kadar sahil 
vetlerinin idaresinden mesul oldu
ğu gibi, azadan her birine hava 
kuvvetlerinin idaresine ve hava 
nezareti şubelerinin kontrolüne 
~it ayrı ayrı vazifeler verilmiştir. 
Tc.yyare subay ve er teşkilatı ile, 
inşaatın tekamülü ile, mühimm'it 
ve iaşe ile meşgul olan ayrı birer 
aza vaıldır. 

Va~an 
İn°iliz nıcbu.., lanndan 

Sir E. T. Cambell 
Bundan başka ayrıca bir inşaat 

umumi müdürü vardır ki, fazala 
miktarda tayyare imal için bu va. 
zileyc hususi surette .davet eöil -
miş meşhur bir mühendistir. 

Daimi hava müsteşarlığı hava 
nezaretinin umumi faaliyetinden 
•ıe askeri tayyarecilikle sivil tay -
ya:eciliğin müşterek çalışmasın -
dan mesuldür. 

Hava kuvvetlerinin kollarına 

kumandanlık denir ve bunların 

anavatandakilerin başlıca altıdır: 

Bombardıman, harp, sahil tayya -
releri, hava müdafaa balonları, ta. 
lim, levazım kumandanlıkları. 

zar. 
Daha sonra Filistin kumandan

lığı geliyor. Bugün oradaki hava 
kuvvetleri kara ordusu ile müşte· 
reken çalışmaktadır. 

Hindistandaki hava kuvvetleri 
kumandanhğr da şimal hudul:lu -
nun muhafazasında ordu ile bera. 
ber çalışır. 

Nihayet, 1ngilteren1n uzak şark 
hava kumandanlığı geliyor' ki, 
merkezi Büyük Okyanusla Hint 
Okyanusu arasında büyük bir iis 
elan Singapurdur. 

Bu suretle, İngilterenin başlı · 
ca iki imparatorluk yolu üzerinde 
hava kumandanlıkları var demek
tir. 

Ana vatan kumandanlfklarmm 
(Drvamı H \inriiclr) 

Bundan başka tayyare mektep · 
leri, küçük hava subay mektebi, 
fen mektepleri gibi talim müesse· 
seleri ,.depolar ve daha bazr, hava-

' cılıkla alakadar teşkilat vardır. t 
Hava kuvvetlerinin hususi hasta -
ne ve sıhhi teşkilatı da mevcuttur. 

Denizaşırı kuman'3anlıklar cog. 
rafi vaziyet' esas alınarak tesis e -
dilmiştir. ingiltereye olan mesa -
fcieri itibarile evvela, Maltada bir 
Akdeniz Kumandanlığı vardır ki, 
bilhassa bahriye ile sıkı bir teması 
muhafaza eder. Sonra Orta Şark 

muhafaza ve müdafaa ma mah 
sus bir deniz kuwctlcri vardı: 
bu deniz kuvveti tadil edilmi~ 
ve yenileştirilmiş. Birkaç zırhlı 

kruvazörle harpten ewel yapıl· 

mı5 ve yolları pek az bir iki sal 
hharp zırhlıc:ı ncl:ın ibar<'t ti. 
Fakat 1937 se11csinc kadar Sm 
yet donanmac;ının harp kabili· 
yeti hemen hiç hiikmıincleydi. 

Hl36 senesinde tam manasile 
i\Jodern bir açık deniz donan· 
ması vücuda getirilme ine ka· 

rar \"erildi. O zamana kadar l 
bahriyenin terakki \"e tckamü· 
Hinde c;uçları görülen ve Hu ya· 
nm böyle bir donanmaya ihfr 

yacı olmadığım iddia \'e bu id·1 
dialannda t5rar eden erkan ' '"' 

(De' anıı l t iinriiclc) 

Şunn gayet kuv\"etlc kaniim ki, 1 vcren bir vatandq ııfatiİe, bütt' 
1 ' - ~d-bahriye, şimdiye kacbr olduğu gibi, j bu milyonlann bahriyeye aarfegll"" 
1 şimdiden sonra dn lngiltcrcnin mil- mcsine pek tabü olarak kızar. 
: dafaasmdıı esas kuvveti tcııkil ede. Pek ala, ona timdi cevab vere 
~kti~ !im: 

Deniz kuwctlcrimizin nrttığı son 1 Bahr~}~~· ~aitna lngiıterenin ıfdi\ 
zamanlarda birdenbire ilan edildi 1 har cttıgı bır ıey olmuıtur. 
ği vakit çok kiş i hayret etll. şu : hnrbde: ''İyi ki babriyemb var ' 
son ~enclcrdc müstakbel h::ırbde ~ mış !,, dedik. 

{ k .. k.. k" b" 1 b' h b 1 k Bugün hava kuvvetleri - gay/i'. ço şu ur ı oy e ır ar o aca b da bil_..d 
haklı olarak - alk araam y-, 

değil) vaziyete hava kU\'\'Ctif'rinin bir rağbet kazandı. Bununla ite,.., 
hükim olaeağın::ı dair o kndar çok bcr, deniz kuvvetleri lnglltereol' 
şey söylenmişti ki, e trafta artık en emin sili.hı, en bUyUk müdatt' 
bahriyenin kıymeti· kalmadı gibi bir 

vasıtası olarak kalm11tır. 
kanaat uyanmıştı. Hepimiz.in ula gelmiyeceğini U -

İngilizlerin g::ıyet tnbii endişeleri mid ettiğimiz milıtakbel har* 
ailelerinin ve mallnrmm müdafaası. kat'i neticeyi deniz kuvvetleri <1• -

dır. Bu da harb gcmilC'ri ile değil, ya hava kuvvetleri alacaktır• dl'!' 
tayyareyle temin olunacak bir şey- bir hüküm koymak ne mtımktındlltt 
dir. Onun için, bir İngiliz, Vl'rgi ne de doğru olur. Fakat gözönuo" 
~~~~~--~------------- bulundurmamız llzımgelen bir nl 

ta var ki, o da ıudur: 
Bombardıman tayyarelerinin yr 

paeağı tahribat ve bu tahrib9u' 
harb üzerindeki tesiri son dereo' 
büyük olmakla beraber, babriy_,_, 
zin bize yiyecek temin eden deol' 
yollarını müdafaa etmediği takdlt~ 
de vaziyetin daha nekadar fecl ,_ 
laeağmı dilıUnebUiris. 

Deniz kuvvetlerinin vazifNl dfl 
manm bizi açlıktan ~Udilrm...., 
mani olmaktır. Bombardmıan....
lspanyada ve ÇindekJ tahribatı ~ 
mühim oldu. Fakat, iki memleket" 
t r do daha feci tahribatı ııd~ 
mahrum edilmeleri yaptı. 

Jngiliz bahriyesinin, memlekedllt 
:1ayati ehemmiyeti haiz denli yol -
!arma, karşısma birçok dtıpnanl• -
nn bhryesi birleterek ~ ~ 
hakim olacak derecede kuvvetli 11' 
lunması laamdır. 

DiğC'r taraftan çok miktarda it" 
·w ve asker sevldyatmda da ıaytr 
re hiı;bir zaman geminin yerkli r. 
lamaz. 

•• müsteıandır. Hava erkanı har- Kum:ındıınlığı gelir. Bunun mer -
biye reisi en ya~lı tayyare subayı kezi Kahiredir ve 1:1ütc:ı.1dit b'.r -
.dır ki bu zat ııynı zamanda hava liklcri şimalde tskenderiycl'len, ce. 
nezaretinin haş müşaviridir. nupta llartum ve Nairobiye ve 

S<>t•_wt lıalıriye efraılı S11•ns!(l,'Y1! 'n :alim ya,'nyorTar. (iki sene eı•ı·elinc katlar gwl donanma yalnız sn1ıil 

mıılıa/nıa::ınn malısuslu. B11gi111 açık clcmzleıde iş gcirccck kaı/rır çıığallı/mış re yenilr.şlhi!miştir. JJıı · 

günden itibaren bıt donanma anaualan4an binlerce mil uzaklara kadar kendisini Jıissctireccktir.), 

Bugün fnglliz ticaret remJJerl " 
miryollarıııın ve diğer nakliyat 'fi 
ıııtnlarmm karada yaptıktan lfl "'
nizdc görüyor. Harb eınuuıcla 

(Devuu H belde).. 
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Tevrat verem hastalığından 1 Bütün dün.ya 
cüceleri bahsetmez? • 

nıçın 
• 

• 
lngilterede her 

sütünden 
4000 yıl 

vereme 
ınsan , 

aşı l anıyor 
inek 

Nevyorkta mühim bir 
kongre yapacaklar 

Mini mini i nsanların istedikleri nelerdir 
h Seksen sene evvel 1ngilterede 

er Yıl ölen insanların adedi mi1-
~0nda 34 78 kişi nisbetindeydi. 

6 
936 senesinde vefiyatın mıkdaıı 
57 kkı . k d .. . 

l :: ye, yanı yu ar a gosten -
en 'k b' . ını darın hemen hemen beşte 
ırınc . d' G . h 1 -b ın ı. erçı verem asta ıgı 
Ugün tamamiyle mağlup edilmış 

~Yılaınazsa da tam bir ricat ha -
ı:d.edir diyebiliriz. Bunun da se

bi hastalığın tedavi şeklini öğ. 
rcnın . 

emız ve neşvunumasına mü-

~it olan içtimai amilleri ortadan 
aldırmamızdır. 

l ~Eski zamanlarda verem hasta -
ıgı . 

ınsan hayatını tehdit eden 
en büyük tehlikeler arasında sa-
Yı1ıy0 d • b r u. Tevratta, Hommeroc 
~· hastaıktan hiç bahsedilmediği 

~ 1 eski Yunanın en büyük dok -
Otlarından sayılan tpokrat bile 
"'crcıni mühim hastalıklardan ad • 
ctrne . . 

\'('rC'min kl'mil\lrr ihr.rinılet,i tl',iri. Sohlal.i rC',,im riinlgen ile alınan 
sağlam lıir elin J;eıııil.lerlııi, ~aı1dııld r~iııı de kemililer<leıı birinin \"C. 

remle ne hale geldiğini göıttcriyor. 

k mıştır. Maamafih eski bir ta-
a:~ rn.uharrirletin daha büyük bir 
lı~ka ıle takip ettikleri bu hasta-

l<runuvustada da hükmünü ıc
ta et . 

mış ve son zamanlarda olan-
c:<l d h . c şettle meydana çıkmıştır. 

Zaınanımıu:Ja veremin hadde:ı. 
a§ırı tc . . . .. t vsı ve ıntışar.ına, sanayıın 

k~~akkisi sebep olmuştur. Filha _ 
l 

1 
a Şehirlerde büyük sanayiin 

c: t.:huru ve binnetice fabrikaların 
İı~hlrnası, köylülerin tarla ve çift 
c lcrini bırakıp fabrikalara akın 
~tsi, kalabalık insan kümeleri -
~ . ~r ar.ada çalışması , küçük ya'} 
tı ~ 'S<"\&klar.ıa fabrikalar-da ~alı~-
tılması vesaire veremin en bil -

}'\ik . 
müttefik ve yardımcıları ol -

llıuş al Ve hastalık bunlardan kuvvet 

dıılık:ıri-,i k:ırıburla51111~, fıziıları ne~Yüncıııa<lan mahrum kalmı~tır. 

'iması yaslı ~österiyor. 

Ilı a~ak sirayet dairesini genişlet • 
ege başlamıştır. Bugün verem 

en . 
. zıyade fıkara hastalığı ve faki-

._ağıla: Modem u ullcrlc tedavi saye indi' iki .:.ene ~eçmcclen ,·ü

cuclıı hasillcri ~ener.ek dncccllc ku n ctlenmhtir. :Siın<llki ıtimasına ba

lmıız, ne lmtlar clcği" milj ! 

tin düşmanıdır. 
Verem k 1 h t 1 kl b \'Cremin sebebini buluduğunu bil -

l , a p as a ı arına en- . . . . _ 
crncz v . b b. b' . :lırıyordu. Bu keşıf ycnı oldugu :· b . • eremın se e ı ır nevı . ., . . . 
asıl Yan· "k B 'k ·ı.'1 tabu ıtırazlara ve tenkıtlere · ı mı roptur. u mı rop 

1

. . . 
1nsandan . b d h Jğramış. fakat keşfini teyit ıçın 

ınsana ve azan a ay 
"atı.dan · V ., (Koh) un ortaya attığı apacık de 

ınsana geçer. erem mıh , 
robu her k d . . f !illere karşı muarızları söyli -
11 1 

ne a ar ınsıccyc, ma 
a !ara 1- "kl h . "h yecck bir söz bulamamışlardı. 

l • .... emı ere ve azım cı a_ 
a:~a <la musallat olursa da mutat (Koh) diyoııdu ki: (Eğer bir 

ayet Yeri ak ciğerlerdir. ı verem basili sağlam bir insan ve. 

aazı h 1 kl . . . y.· hayvana aşılanırsa verem olur) 
c asta ı arın sırayetını en 1 

\°Vcl (B Kl • ) d d O zamanın büyük doktorları r.la bi . erman enge a ın a b .. h. k r· . 1 tı hulın 
1
. b' . (Koh) un u mu ım eş ını anı-

tl uş ve verem ı ır ınsan- . . _. . 
an tavs 

1 
. yacak kabılıyette adamlar degıldı. 

q b" .an ara verem sırayet e - . 
c ılcceğ' .. b . . Fakat zaman (Koh) a hak verdı. 

ını ıs at etmıştı. 
Bugün tıbbın tahrip ve izalesine 

re a~ tecrübeden evvel herkes ve - uğraştığı Fob basili artık kimseye 
tı.ıın 'kl' cab 1 ım şartlarından vesair 'l1Cçhu1 olmasa gerektir. 

...... ,~Ptan ileri geldigini zannet • 
·••-.11:t Maamafih mikrobunun keşfedil 
ııa c ve hiç kimse sirayetine i _ nrna k mesine rag· mcn verem hastalrğı:ıı ma ta idi. 

tedavi için fennin, tıbbın bunr.a 
l<o~ ltlart 1882 tarihinde (Rober :nesaisi hata bir semere vereme -
c: ) adında biri Bcrlin fizyoloji miıı ve vücuda girmiş bulunan ba
crniyetine verdiği bir muhtırada silleri öldürcbilcce~ bi~· ilaç veya 

kimyevi bir madde heniiz buluna· 
:namıştır. Tıbb.ın yapabildiği bir 
şey varsa o da : V '!rem mikroplci
rını vücude girmezden evvel imha 
etmek, vücuda girdikten sonra da 
vücudu kuvvetlendirmek ve m:k -
ropların tahribatına karşı onun 
mukavemetini arttırmaktan iba -
ıettir. 

İki türlü verem basili vardır. 

Biri insandan geçen basil. diğeri 

de hayvanata ve bilhassa ineklere 
arız olan basildir ki bunlardan <la 
süt vasıtasile insana sirayet eder. 

On beş yaşından aşağı çocuk -
lal'da görülen vefiyatın dörtte bi· 
ri başlıca inek sütünden geçen ve • 
rem mikropları yüzündendir. İngil 
terede her sene 2000 kişi bu yüz
:ien ölmekte ve 4000 kişi de verem 
:nikropl~rını havi süt içmek ,sur~
tile aşılanmaktadır. B:-ş inekten 
ikisi muhakkak veremlidir. Bunun 

için sütleri bu zehirden behemehal 
temizlemelidir. Buda (pastörizas
yon) la olur. Süt yarım saat ka • 
dar 140 veya 150 (Fahrenhayt) 
derecei hararetinde kaynatılırsa 

pastörize edilmiş demektir. 

Veremin ilk alametleri, başka 

ha~talıkların alametlerine <le ben. 
zediği için bundan iki tehlike. 
melhuzdur: Sıhhatlerine çok ıdü~ 
kün olanlar bu alametleri _)Örün
ce verem olduklarını zanneder · ı 

ler, sıhhatlerine hiç ehemmiyet 1 
v~o;.:niyenler de bunları görnükle
ri l.alde mühmel bırakırlar. Mesc· 
la: Kuvvetsizlik, dermansızlık ek. 
seriya veremin ilk alameti sayıla

bilirse de bun.elan dolayı endi§e ı:t
mek doğru değildir. Zira bu hal 
başka sebeplerle de tahaddüs e · 
debilir. Kilo kaybetmek, öksürük 

iştahsızlık, ses kısıklığı, ateş ve · 
saire ciddi de olabilir, ehemmi _ 
yetsiz de olabilir. Bir insan per -
hizle veya estetik sebeplerle kilo -
sunu kaybedebilir, tütün içmekle 

veya burun ve boğazında bir ta -
harrüşle öksüre bilir; kanında ka· 
fi şeker bulunmamakla kuvvetsiz 

ve dermansız .düşebilir. Binaena _ 
leyh doktorun fikri anlaşılmadan, 
rey ve mütaHia alınmadan evvel 
aldanmamalı, kendine hasta na:ı:a
rile: bakmamalıdır. Şimdiki halde 
verem hastalarına tıbbın yegane 
tavsiyesi istirahat ve kuvvetli gı

Badır. 

FilliakTha ıki nesıf evvel tng1'ite 
rede bu hastalıktan yılda ölü:n 
65000 kişi iken bugün 28000 kişi
ye inmesi hep bu usulün tatbikı 
sayesindedir. 

Uullnıır5teıle yapılan hazırlık topl:m h·..,nch G8 elice btr araya 
toıılaıınıı~h 

ÖnUmüzdeki teşrineveldc, Nev -
yorkta, bütiin dünya cüceleri bey
nelmilel bir kongre yapacaklardır. 

Dünyanın her tarafından bulunan 
cücelerin murahhasları Nevyork 
sergi komitesinin misafiri olarak 
muayyen zamanlarda memleketle -
rlndcn aynlncnk ve Ncvyorkta bu.. 
lunacnklnrdır. 

Cücelerin böyle beynelmilel bir 
kongre yapmılsı fikri çok eskidir. 
~ ,/ikriQ JıvvvcdcıyfjJf.l\ çıkması i. 
çfn uzun bir mücadele icab ebniş -
tir. 

Muhtelif cüce elcba.sılan bu kon
gre için çalışmış fakat hepsinin de 
arzusu yarım kalmıştır. 

Elli sene evvel doktorlar verem Son olarak bundan 5 sene evvel, 
tstnnbulun mcczlııır cl1ccsi 

Simon 
bahsinde (Fatalist) bir nazariye ağzında kocaman bir yaprak sigara, 
güderler<li. Bazı insanların bu ha:; üzerinde şık bir elbise bulunan Jül 
talık için hususi bir istidat ve ka- Gut, Budapeştenin büyük gazete
biliyetle doğduklarını ve bunları !erinden birinin yazı müdüril odası_ 

ölümden kurtarmanın imkansızh - na giriyordu. Ancak SO santim bo _ 

'<- Şimendüer, vapur ve diğer na
kil vasıtalarında çocuklara yapılan 
tenzilatların cücelere de teşmili. 

:s- Sinema, tiyatro, varyete, ve 
ilah gibi ı>ğlenee yerle-rinde cüce _ 
lere de çocuklara yapılan tenzi15. • 
tm tatbikı. 

ğını iddia ederlerdi. Fak::t gerek 
bu iddianın. gerek irsiyetin doğ
ru olmadığı tahakkuk etmiştir. 

Temiz hava, güneş banyosu, 
kuvvetli gıda ve istirahat sayesin
de birçok verem hastalarının şif.ı
yap olduğu nazarı dikkate alınır -

sa bu hastalığa uğrayanların ye
ise ve ümitsizliğe k~pılması asta 
doğru olamaz. 

Binaenaleyh kendilerinde basi
lin mevcu.::liyetini doktorların kati 
knrarlarile anlayan verem hasta -
ları bu çarelere tevessül ederlerse 
bu hastalıktan kurtulacaklarına 

ve hayatın zevklerinden. nimetl-:
rinden istifade edecc.klerine asla 
ş:.: phe e:tmemelidirlcr. 

• 

yunda olan bu şık adam gazetede 
evvela hayretle kat§ılandı. fikirle -
rini söyleyip de gazetenin yardımı
nı isteyince hayreti büsbütün bü -
yüdü. Jül Gut henüz 40 yaşların _ :t- Dünya cüceleri ic;in Budapeş
da çok zengin bir adamdı. Babası tcde umumi bir merkezi idare tcsi

meııhur Barnum sirkinin en tanın. si. 

mış cticesiydi. '<- Hasta, yaralı ve aciz eUceler 

Kendisi ise ticaret hayatına atıl- için bir hastane ve ücizlc-r evi im;a-
sı ve h<'r cücenin bunların masrn.L 

mış ve büyük bir servet kazanmış-
tı. 

lnrını karşılamak üzere muayyen 
bir aidat vermesi. 

:/- CücelC'rle alay cdcınlerin 

şiddetli şekilde tecziyesi. 
en 

:t- Bütün bu isteklerin mevkii fi. 

~imdi beynelmilel bir kongre ku
rulması için çalışıyordu. Gazete ile 
epey uyuştu, hatta işi hazırlnmağn 
\'e meydaıın çıknrmağn başlnmrntı. 
I<'akat ani ölümü her şc-yi alt üst 
P-tti ve cücelerin bc-ynclmilel bir ıle çıkması için uğraşacak bir ko -

k mite seçilmesi ... ongrc yapması uzun zaman suya 

düştü. KongrC'yi toplamrtğa muvaffak o-

l''akat son sene yine Macaristan. lan Macaristanlı cüce Mös)Ö Gc -
1ı Gercnser isminde bir cücenin gny rcnscr Fransız gazetecisine şunla. 
retleri bu kongrr> işini canlandırdı rı söylemiştir: 

ve mevkii fiile soktu. Nevyork SC'r_ _ tsteklt-rimizi görüyorsunuz. 
1i komitesile uyuşan cüceler bütün Bunlar nrnsında ynı)Jlan mannsız 
masrafları sergi komitesine knbu1 dedikodulara tl'tabuk eden tek 
ettirmeğe muvaffak olmuşlar ve nokta yoktur. 
böylece ortada mesele kalmamış -
tır. Sözde cücelere mahsus C\'lcr, 

tmm\•aylar, mağnznlar istiyormu • 
Sergi idaresi murahhasların bi - şuz deni)or. Hepsi ı.:ydurma. Bizim 

'etlerini yakında yollamağa bashyn- ısteklcrimız arasında sncma sapan 
caktır. \'C' mcıııasız tek nokln yoktur. 

Biz cücPler hayatını oldukça 
Uir Fransız gazetesinin kongre_ 

·i hnzırhyanlnrla yaptığı temaslar 
ıelicesind(' cücelerin kongrcıde gö • 

güçliikler İ<'inde kazanan ciddi a -
damlnrız. Ve yarını düşünmemiz de 

riişccckleri murahhaslar mPydıına c-lbette lazımdır. 
ı;ıkmıljtır. Bunlar şöyle hulasa edi-

te..ı ltontgen hastalığın se~ rint ~iis 
••:tor: (2) l inııi bir yaşrıııla genç bir 

la:r.ın c;iii:sü. Sa~ cl~crdc 1 ,1 ;2, 1 
(3) "Yetli hafta sonra,, doktor I (l) İstirahat hastalığın olduğu lebllir: 

l:ır bu çukunın bilyümcsine mani y<'ı-<lc kalmasına )·ardım <'dC'r, \ ii 
Bu satırlnn )azdıktan sonra, nen-

ha Türkiyeden de cücelerin kon -
( 1) \" • - • "-1' ırnıı )a-.ııııla s:ı~l:ıııı lıır 1 '1 ı•h:ulııııl:ı hlr çul.ur \ar. tı.inı·i 

<l!ııı. • ... - •. 
l<'I; ,.,u~su: <>iı:ı•rlrı hıılP lıiçtı:r lmhıır~:ı l;rıııiı;iniıı ~ uıııınlukl yu. 
ili l' olrııatlıı'.;ıııı ıniitehns:sı tar dcrh 'arlnli göl;,;c<lir. 

!;ıırHr. 

ıılmıı'jl:trılır. 

, 

:r. C'iir.l"lrrlc tabii iııı;:ınlnrın ev -
1•111111 11 ıııul,uH·ııu•li lıu c;ııkuruıı ı•I r •ıc·sirH' i tir::ık f•dccek murahhas 
:ll ıııd:l lıir ıluHır iirı•r , e h:ı-.illı•ri lı• ıınwlcd kal'ly~·cn mcncdllrııclidir. var mı diye düsUnmemek ve bu mu 

=f. lzdivaçlan evvel çok sıkı bir rahhasın kim olacağını merak cL lııı dU\ arın i~inde haı)!H'derek imha 

ı·<kr. tıbbi muayene lôzımdır. mcmek kabil mi? 
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meşhur 
ların 

3 ACUSTOS - 1939 

25 Sene evvelki hayatlarına 

bes • "l.akme" opernsındon fıınıeı 1 

22.40 Miizik COpr.rn nryal:ırı • pı.I 
23 Son ojans hııherleri, zirnııl, eı· 
hanı, lııh,·ilıil, knnılıiyo - nukut ııor 
sası (fiyat). 23.20 ~liizik (C:ızlııınd · 

3-8-939 Perşembe 
12.30 Program. 12.35 Tii rk ııı iizi

ği • Pi. 13 Memleket snat nynrı, ıı. 

j:ıns ,.c meteoroloji haberleri. 13.15 -
14 ~liizik (Karışık program - Pl.). 

19 l 1!1 O- 'I · "k il '].). :!3.55 • :.H Ynrmki progr:ıın. >rograııı. . . " " uzı · ( ıı 

bir bakış/ umum; harbin baıında Hitler. 

konserto - Pi.). 19.30 Türk ınüzlA 
<Fnsıl heyeti). 20.15 Konuşma. 20.31 Yabancı Radyolardan 
).lc.>mlekeı -;:ıııt ııyarı, njans \'e mcteo· 
oloJI h:ıberleri. 20.50 Tiirk miiziğı 

1 - Nevres - ~luhayyer şarkı • <iiiı ı 
Seçilmiş Pa rçalar 

Şu dakikada en büyük devletlerden üçünün başinda . 
bulunan üç aşvekil, ô zaman bir tarih hocası, bir af iş t 

kııvıışdu. 2 - Tnnburi Cemil - Jfij. , _ . · . 
0

,,. 
\eyni şurkı _ Görmek ister. 3 _ ı.e. 1 rooranı T~ırkıue saatı ile ve '!', 

, ıııi • llü<ieyni şarkı • o güzel gÖ1. /L~eı'. sonrakı s<ıcıt olarak l'trıl 
lerle b:ıknıasıııı hil. 4 - Saılettiı ıııı~·tır: 

ressamı ve hapisten çıkmış b;r gazeteciydiler 1-\ııynak - Muhııyyer türkü • Hııtuı 1 OJIEflA.I.A!t ~'E ~ENFO~I 
ün kana benziyor. 5 - Suzinal .KONSEHLERI 

peşre\'J. ü _ Arif bey _ Suzlnnk şor. 1 8.45 lleromiinsler: Piyano konçrı· 
Bugün l:iünyadaki tarihi sima

lar arasına karışmış insanların 

çoğu, 25 sene evvel laalettayin 
insanlardı. O tarihlerde içlerinden 
hi~ biri bir gün, dünyanın en 
meşhur simaları arasına karışa

cağını ve isimlerinin tarihe mal o. 
lacağını düşünmemişlerdi. 

Genç bir tarih profesörü, bir 
afiş ressamı, bir gazetenin tahrir 
müdürü, bukleli bir genç kız. Bun
lar bu iki ağustos 1914 gününde 
şansları dönmüş, tarihte yer nl. 
mağa, yol almış bulunduklarını 

kestiremezleıtdi. 

İşte size bu şııhsiyetleı:lden ba. 
.zılannın 25 seneki evvelki halle -
rinden bir kaç şey anlatalım. 

Hı tler ve Daladiye ! 
Bundan yirmi be~ sene evvel 

lr..ıgün bir tarih hocası Kondor 
lisesindski vazifesinden ayrılıp, 

ihtiyat çavuş olarak otuz: birinci 
fırkaya intisap ederken, diğer 

taraftan da bir afiş ressamı, bir 
aydanberi kirasını bir Viyanalı 
mühendisle müştereken ödddik. 
Lri Münihte Avusturya konsolos-

gundaki odasma gidiyordu. 

1914 deki Dalndye 

Tarih hocası, yarın memleke. 
~nin tarihinde mühim bir rol 
.>ynıyacağını nasıl bilir.di ?. 
Afiş ressamı askerliği, her mes

'eğc tercih ediyordu. Fakat, vü. 
cudunun askerliğe elverişli olma
:iığı gt>rüldüğünden bu ateşli 

genci Avusturya ordusu kabul 
etmiyordu. 

Buna rağmen 5 şubat 911 de 
Salzburg hududuna gönderilme_ 
~e muvaffak oldu. Fakat, kısa bir 

.:amanda ordudan ihraç edil(ii. 
Fişinin üzerinde bugün de: 

'Ordu ve ihtiyat servisleri için 
!verişli değildir. Yapısı gayetle 
ayıf ve anormaldir.,, ibaresi ya
ılrdır. 

Bunun Uzerine afiş ressamı Al. 
ıanyaya geçiyor. Giyom Ol"dula· 
:na kabul ediliyor ve harp ediyor. 
Almanyanın on altıncı piyade 

!ayına intisap eden Avusturyalı 
dolf .Bitler imparatora karşı duy 
uğu minneti ifadeden çekinme. 
,iştir. Flandr cephesinde ik:n 
avuş unvanını alıyor. 

Aynı zamanda eski tarih hoca
ı Eduar Daladiye de yüzbaşı oı. 

.:ıuştur. 

Maresal Fos ve Peten . . 
2 Ağustos 1914 de Fransada 

7irminci kolordu kuman.danı alcl
lc~le Brötanyadaki evinden çağ

rılıyordu. Kumandan vaziyeti ga· 
yetle emin gördüğü için istirahat. 
teldir. 

m u ua •Jboon 91tm.-sına 
W!n yokt ur. Her gün sıkı 

tedavi görmektedir. Doktorlar 
ftlft1 artık bir daha evinden 

dil 
t :r 
o 1 
çı-

kamıyacağını daha ileri gidemiye· 
ceğini söylüyorlar. 

dürü bir isyanı teşvik etmek su
çundan dolayı hapisten 1912 se. 
nesinde çıkmıştı. 

ı,ı - Çekme elemi derdini. 1 - Alı. ll'su <nrolııns), 
mel Ha,iın ·Suzinak şarkı - Pek re· 9. l.ille: "l.ohcngriıı" (\'ngnrrl 

Bu kumandan harbi umumide 
Fransız orduları başkumandanlı. 

ğınr yapmış olan Foştur. 

\':ıdır sevdiğim. 8 - Udi Ahmet • 9.30 J>roğ: "Ögen Oncgln" (Çıı>· 
'iuzinnk şıırkı - Bir günah eltimse c.ı. kO\'skı). 2 Ağustos 1914 de öe Mlano. 

dak caddelerde gazete müvezzi
leri, gazetelerinin isimlerini bağı
rak koşuşuyorlar. 

nıı. 9 - Giiliınr halk tiirkiisü • Si- !l.:rn Hcnııe-.: Bıwel, ~lozıırt. 

Sıhhati bozuk olmasına rağ

men iki sene daha ayni vaziye~te 
h arp etmiştir. 

Düşes dö Vindsor, 21 sene evvel ... 

Tam harp ilan olunduğu sıra

da Fransada 33 üncüı piyade ala
yı kumandanı 58 yaşında olduğu 

halde tekaüde sevlt0lunmak üze. 
re idi. Fakat, harp mecburiyeti 
birkaç gün içinde Peten ismini her 
kese tanıttı. 

Harp ilan edilmiştr. Sosyalist 
partisi şefi düşünüyor? Ne )'tıp_ 

nalı? Müdahale mi? Ademi mü-
Jahale mi?. 

Sosyalist Partisi şefi ile partisi
ne dahil ortodokslar nrasında b:r 
münakaşa cereyan ediyor. Parti 
lideri Belçikanın ilanıharp etmiş 
olduğunu kabul cl:liyor. Partisi .,. 
nu reddediyor. Bu şekilde fikir ih • 
tiliifı hasıl olunca Musolini hem 
parti liderliğinden, hem de ga
.teteden çekiliyor. Musolini bila
h~ae yazmış olduğu hatıratına şu 

cümleleri kaydetmiştir: "Bu iki 
İcci ay zarfında fikrim her türlü 
ha'ddeden geçti; her türlü endişe 
ve şüpheye düştü.;, 

Güzel bi r genç kız 

25 ~ene evvelki Musolini 

kardeşi Jan, Flandcr cephesinde 
vurulmuş olduğunu ogrenince 
ümitsiz bir halde siper1den dışa~ı

ya fırlamış ve ölüme atılmıştı. 
Bir çok kurşun Antoni Edenin 

kulağının dibinden vızıld~yar:ık 
geçmiş, fakat hiçbiri bugünkü 
kıymetli diplomata temas etme • 
mişti. 

Yeni Papa Paçelli 
2 Ağustosta müstakbel Papa 

nemde hir tııluşmuş. 1 O - 1 lüse) n 
s:ız semoısı. 21.30 Hoft:.ılık posl 

u usu. 21.4 j Neşe! i plt'ıklor - H. ı ı 
j () ~liizlk (l\lelocliler - Pi.). 22 Mü. 
lık (Küı;iik orkc~trn • Şef: Neciı 

\'kın l: 1 - Hudolf :\fitzlader - llü)'· 
ılı h:ına lıir lıa,·n doh:ı \•:ıl. 2 -
l•"r:ıııı Lehıır - Çocuk prcıı'> operelııı 
ilen nıl-;. 3 - Moz:ırt • He ıııııjur ti · 

nrlimenloılan nıenuet dom;ı. 4 -
Eınnıerlch Kolrııoıı - Jloll:ındalı k ·ı 
liın operetinden potpuri. 5 - Pı•p 

~lüller - l.ııpaloma şarkm üzerinı 
ı>otpuri. G - 7.ielırcr . Viynn:ılı kfı 
,·o:.: kız. 23 Son ajans haberler!, zı 
rıı:ıt, eshom, t:.ıhviliıl, kaınbi)'O - nu
kut borsa-;ı (fiyat). 23.20 ~lüzil. 
( C:ıdıond • Pl.). 23.55 • 2 l Yarın 
ki program. 

4-8-39 Cuma 
12.30 Program. 12.35 Tiirk miizl

Ai • Pi. 13 Memleket sont ııyıırı. n· 
J:ıns \'e meleorolojni haberleri. 13.lZ 
• 1 l Miizik (K:ırışık program - Pi.). 

Kar.dinal Paçelli, Vatikanda ka· 19 Progrnın. l!l.05 :'ılüzik (ll:ıfil 
tip vaziyetinde bulunuyordu. müzik_ Pi.). 19.30 'fiirk nıüziğı (Fıı. 

Amerikada (Oldfield Mc:.riland) F ranko, Litvi nof ve Sari o sıl heyeti). 20.15 Konuşma (Huflıı-
yatı mektebindeki kızlar direk - lık spor ser\'lsi) . 20.30 Memlekt'I 
tör Mis Mak Klaşın sıkı idaresi Ayni tarihte Franko Rifde za- sual nyarı, njııns ve meteoroloji h:ı· 
altında ~ok sıkı bir sene geçir.dik. bitti: r.ütbcsi mülazimdi. . herleri. 20.iiO Türk nıiiz ği: 1 - Tnl-
ten sonra i,ıte niha}'.et tatjle ı.a- Lı vtnof o .zaman Jda Harıdye- bo; - .Kiirilili hic:ııkfır ııcşrp,·I. 2 Statin ~~~--ı .... li 'T " d ·ı M k l ôr11.lc:ı lUll • >Uf,rJfJ.ı 1f.1U r • 
vuı:mııc. bulumJvpr]ar. Araların- ac ça şıyor ve ı.-an ra ı e os _ 

Kutub dairesir.l:len yirmi lcll~- :ı- ~ "' • kı - Sineler :ışkınlıı inler. 3 - Scl"ı 
dan biri de artık cemiyet hayatına va arasında mekık dokuyordu. lınttin Pınnr - Kiirtlıli hicnzkiır şor 

metre geride, buzlu vadiler orta- girmeğe hazırlanmaktcllır. Bir se- Şarlo kendisini gülünç şekle kı • :\erden sevdi 1110 zalim kııılı ı ı 
sındaki küçük izbesinde bir ada:n nedenberi çok sıkı bir rejim altın_ sokarak ufak filmler çeviriyor.du. 4 - Taksim. [ı - Tiirkü - Alişıııı.ı 
muhafazmın .dalğın nazarları da yaşamaış pek ender olarak M 1 s· . ,. kaşları knra. li - Türku - Köşl<füı 
öniinde masası:la eğilmiş bir şey. areşa . lffilQıl V8 ,•ar ucrynya knrşı. 7 - Sadct!ıı 

halkla temas etmiş, daima mek· • I B k 1'o"n:ık _ Nilın\'cııt şnrkı • Göııiil ıw 
ler k::ıralıyor. Şimdi istirahat sa- b k al b mıra ay e ,, te e ap ı ulunmuştur. dir lıılene. 8 - Sııdettiıı Knyıınk 
atiJir. Bir fırsattan istifade ede. ı · Henüz on sekiz yaşmdadır. Ya- ~ Ağustost<! gençliğini belli et· :\ilw"cııt şarkı - Kirpik crıniıı go 
rek fikirlerini kag~ıt üzerine dö. ~ h'' · · · 9 A ı ı · :\ihııvenl şnrkı ~amaga, urrıyete susamı~ vazı· memek için Avusturya ordusunun gesı. - r 3 tı - • 
küyor. Yüzünün kuvveti hatları yettedir. Valis Varfayd ismin.deki Kokl.ısanı s:.ı~·larını. 10 - Fuiı l{u 
. • d b 1 d ~ f 1 . .. .. bir askeri, sakal koyuvermişti. p:ıncı _ ..... 1•1111 .. ,.nı ş·.ırkı • c,· ... ı "Ü:ıclıı• 
. :ın e u un ugu se a etı ortu - b k d 9 k 'b' b' k '' " ' " u ız a 4 genç ız gı ı ır aç Aslen Polonyalı olan bu asker, ··oınlıca•a. 21.30 Konu!-'mn. 21.45 Nl· 
yor. Bir scnedenberi bütün Rus. h f B 1 K · kl'' ~ ' '' ata sonra ıışe or otıon up Avusturya - Macaristan ordusu s,·l'li plüklnr • H. 21.50 Mfö:ik (!Hyıı 
yanın gözü bu müthiş mahpusun 1 k v • 1 h ı 

!l.35 Sottens: Frnnsız musikisi. 
!Uj Sırıı.,hurg: Eski nııısıkl. 

ltl. J'\opoi snıpu: "l.ohcngrin" 
\':ıgncr\. 

ıo:ıo ı.oııdrıı: llenry Wood idart' 
rrsiııdc enfoni konseri. 

ODA ~.ll'SIKISI \'1-: KO:\SEHl.EH 
i.30 Uerlin (Uzun U,): Piyano 

sonatıı. 

!J. Poris (PT1'): \'iyolonçeil 
konseri, 

1 O. \'nrsova: Chopin. 
10.35 l\Jüııih: Bnclı. 

l 1.30 Frnnüfurt: Harp. 
HAFiF MUSIKl \'E OP9RETl.Efl 

8.30 

9. 
9.5 
9.15 

!J.15 

9.15 
10. 
10.5 
11.15 
ı ı.:ıo 

Jlerliıı ve:;: Hnryo sergi ıncltı' 
\':ırşo"a: Orkestra, çifl pi· 
)ano. 
Strn'iburg: ~inik musikisi. 
Islokholın: lsvcç musikisi. 
Frnnkfuı·t: A ~kcr \'e Jli! le 
gençlığı proarııını. 

Hııınhurs: "Ceııupln ~ :ıı ~üı1 

teri". 
J.ciıızıg: Askcrt mıııkıı. 

l.ondra: "Sız o kı1.s1111;1;". 

llcromiınstcr: M:ır~. 

Bukrcş: ll :ı fif orkestrJ. 
l\liinilı: llııfif ITIU'>İki \'C cin O' 

lwnıl.ırı. 

9.3:> l\önıs~bcrı;; ll.15 l'\:::>!1! 
•ruırn; 12 I.ondnı; 12.10 ı.oııdrtt 
J 2. 1;; 'J'onno grupu. 

\'ı\H\'ETE \'I: 1-\AlL\ttEl.l~I\ 
7.10 llil\'crsıını 1: \'nr~clc. 
9. Lonclra: "l.ııcky Dip". 
!1.20 Sotıcııs: "Şarkı ııkşoıııı". 

8 . 

PiYES, J\O:"l:FE!t\X.S \'E 
IW:\11~f\I \l.AH 

J1raııkfıırt, llııınbıır~: Kon•1 

ll:ınısuıı'un 80 inci :)llŞ ~ ıı· 
donuıııü ıııüıınscbetiyle husıı· 

:ıi ıırogram, 
te yapı aca eglence ılc sa on a. ile Çarlık Rusyaya kar;ıı harp et - ~rti Cuııılııır lJ.ıııılosıı • t>ef: lısııı 

üzerin.de .. Nihayet onu tecrid e- yatına girmiş olacak. mişti. Künçer): 1 - Salnt - Snens · l\lr~ 0.30 · J>aris (PTT): "C:ırnot" (J. Prt" 
debilmek için Sibirynya kadar o sıralarda Valı's Varfay·1·n, d • . . 2 - Tachaikovsky _ Giiftc<1lz ~arkı vosl) ve hır tarıhl piyes. 

w Fakat, Polc-nyalı ol ugu ıçıı1 
sürdüler. Kuleykıı üç yüz evli bir Osb:..ırn ismirJ:leki bir gen.-Je sı!<- 3 - Mcyerlıcer - "Le porılun ı 1 l 1. Po~te l'ori,ieıı: ''Diııı) ncıı tıı· 
kasabadır. İhtilalci •burada emni. :ı Pilsudskinin y<ının :la harbetmek plocrıııcl" oııerıısınılaıı fanle7.İ .. t - ıı ıııııı ·~ yıldızlarıl;ın: "Gror· 

sık Kantri klübe çıkmakta oldu- arzusunu duyuyordu. P. l.incke • Scrcnall. 5 - 1.eo nelı J;cs Till''. 
yette bulunuyor. ğu görülüyor. Filhakika bunda da muvaffak ----------------------------

Jugaşvili bu küçük kasabada Ok d' y f d G 1 yanosun ıger tara ın a a oldu. Polonyanın istiklali için 
daha üç sene kalacak, odun kese- · Ed ·ı · · ··ı· · prensı ... var ı nncı topçu mu azı. Ridz • Smigly, Viyana iktıs:ıd 
cek, yemek pişirecek, boş vakit- mi olmak üzere orduya intisap e· mektebindeki arkadaşı Jozef Bek 
terinde yazı yazacak. d' 

ıyor. ile birlikte Rusyaya karşı harp et- ·- 11 
Bu mahpus o zamanlar kendisi ltfaire için almacak ı adet pompalı kamyon 2 adet su tangı ve -Aradan yirmi beş sene geçi - ti. 

bile ileride Stalin ismini taşıya. adet arabasız motopomp kapalı zarf {a eksiltmeye konulmu~lur. lhale yor. Mis Valis Varfayd, Vindscr 
cağını, ·vüz elli milyonluk muaz- Ruzvelt 7 8·939 pazartesi günu saat 15 tc Daimi c:c:.nendc yapılacaktır. :-.ıu 

J düşesi oluyor. 
zam bir kütleyi idare e.:ieceğini 0 zaman kim derdi ki bu genç hammen bedel 38,700 lira \'e ilk t('minat 2902 lira 50 kuruştur. Ş:ırt· 
bilmiyordu. Fakat onun muhafızı ınüHizim, Amerikanın bukleli kı· 2 Ağustos tarihinde Amerika namesi lstanbul belediyesi it!aiye ":lüdürlüğünden 87 kuru~a 1 ın:ı· 
mahpusunun arasıra anlaşılmıyan .Birleşik devletleri maliye veka - bilir. Talip'erin ilk teminat makbuz \'eya mektup!arı ile 2490 numaralı 

zı için, bir gün koca bir impara- leti müstec.!'lrı küçük not defteri-
bazı şeyler karalamakta olduğu- 1 k-o.l :r- kanuna gnre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de 

tor uğun tacını ter uJecek.. ne sulh zamanının ne büvük bir 
nu söylerdi. J kadar Istanbul belediyesi daimi eilcümenine vermeleri. (5243 } 

Musoll.nı· lngiliz Kral ve Kraliçesi! emniyet olduğunu kaydediyordu. 

1914 senesinin 2 ağustos günü 
ltalyada vaziyet daha başkadır. 

i talyan sosyalist partisinin ga. 
.zetesi olan Avantinin tahrir mH
dürii Milcinodaki yazıhanesinde 

heyecanlı heyecanlı dolaşmakta -
dır. 

Şehrin havası ı>ek ağırdır. So:ı· 

valist ı:artisi şefi olan tahrir mü-

ln3i1tC!re !:ra?i-:es!n!n ::::; sene 
evvel alınmış rcı:mi 

. _ .. Birkaç gün kendisine Nevyork 
Aynı 2 agustos 19,18 pazar gu. 1. ::.:ıı" ı··-·· h · 

b:ıhriyeye intisap etmiştir. 
• it * 

rakııcak olan Avrupa devlet rc's· 
lcrinin bazıları da yazımıvla gö · 
rüldüğü gibi bir hiçten yü!tsel· 
miş ve bugünkü muvaffnkıyetleri~ 
ne kavuşmuşlardır. 

.. ı ·ı· •p · Alb . 12 4 manı mı.:...ıur ugtt ve azıne ve. 
nu ngı ız rensı ertın -1 k"I . b ke . ı·~· kl'f ı·ı · 'il h 'f -1 1 ı h a etı aş dtıp ıgı te ı cc ı mı""· ıVl u telı vesı e er e me-= ur o-
nöbetlni tuttuğu Koling Vud ge· . . 1' :ı 

. . b'' .. .. , . 1 S' Fi ı tı. Fakat, Franklın R uzvelt, Jo- ll'n bu adamlar bundan yirmi beş 
mısı utun sur atıy e ıtapa ov r· . k k b'' "k ı.- l"d k' l d' 
li 1. M'' kb 1 k' 1 ze ın Danıcle arşı ço Jyu c-ır s:ne evvel ale a e ımse er ı . 
manına ge ıyor. ustn e rl . _ 

h d N ''b . k b s::mpatı duymakta oldugundan Hatta tarihte en derin izleri bı . 
asta ır. o etı ter e mec Jr --jm========;;.;;;;.;;;===========.-.;;;==================il 

kalmış, karaya çıkarılınıştır. 

Ayni gün Strathom ve King-
har kontlarının malikanesi 01-n 
Glamis şatosunda on dört yaşın. 

.:aki bir küçük kı~ dört ağabeyi· 

.ir.i:ı birden harbe gıtmesine ağlı
yor .Bunlardan biri Lus harbi:ıdc 

{ 
ölen Fergüs ,diğeri yaralana~ v~ 

1 

bilahara hapsolunan Mişeldir. 

tngilterenin müstakbel kraliçe· 
i Elizabet tam iki sene k::ırd -:~i 1· 

ien hiçbir haber alamamı~tır. 

intihar etmek isti yen cenç l 
talebe : Antoni Eden ı 

naha birs k ln~lizler de gö i 
•üllil olarak cepheye gitrnişl::r,li. 1 

Gene bunlardan henüz on yedi ı 
y a ş ı n d a cla;;ı bir tanesi 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komısvonu ilanları 

mU\~t<r.at 

tliktarı Cinsi Muhammen teminatı lhalc ta. sa:ıli 

bcrlcli Lr. Kr. 
300 ton Tolcol 90.000 OD 5:-·1 00 14181939 Pazartc~i 13 de 

5 ., 1 No. santralit 10.~CO 00 750 00 14181939 ., 13.30 da 
8 ,. 2 No. santralit 16.000 00 12"'" 00 14/81939 15 de 
5 .. Difeniiirctan 10.000 00 750 00 14181939 15,30 da 
5 .. Akradit 10.000 00 ı 00 1418'939 .• 16 da 
Cins ve miktarlarile muhammenn bedel · ye muyakkat teminatları yukarda yazılı malzeme hizalarınd3 

e ı;:; ,terilen gün ,.e saatte askeri fabrikalar umum müdürluğü merkez satmalma komisyonunca pazarlıkla i 
ı.a'c c:iilcc~ktir. 

Bu ma!zeme ewelce ilan eclilen "V:ıafta olacak ,.c J:>cdelleri serbest 
bundan ba.'~a değişiklik yoktur. Şartname almak istiyenlerc :mo ton 
ğ:derınin rartnameleri komi yondan parasız olarak verilir. 

:!övizle ödenecektir. Şartnamelerrle 
toleol için 4 lira 50 kuruşa \'e di· 

Ta1ip'e:-in yukarda ra .. ıh teminatlarile 2400 sayılı kanunun 2 vt 3 üncü maddelerindeki \'C"'aikle ,·e 
1
• -n : :-;~ oncu o!madık!arına ve bu gibi işlerle alakadar olduklarına dair ticaret odası vesikasile mc..;k--Or 
ı;ün n: "acıttı! komLyoııda bulunmr!.arı. (5829) 
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f Orman insanları ar~smda : 
• • • • • • • • • •• 1 • 1 • • • • il 

7~.f . zmir f narında 31 gün 
ğlenceleri nasıl olacak? 

YAZAN L.: Busch 36 Yılı:ıı vahş iler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Sun; gölde Venedik geceleri ve ille devri canlandırılacak ; spor haftası 
ve muhtelif müsabakalar tertip edıldi. 

Buba bana cevap vermeden birdenbire · midesi 
üzerine iki kat kıvrıldı 

ayın yirmisinde Başvekil bir nutukla açacak Yerden başını kaldırıp hayretle 
zenci reis ve Ulunganın ne konuştul: 
!arını dinliyen Buhaya merakla: 

mu ve kendic;ini çağırdığımı gör 
mü~tü. Ev' ela aldırmak i"temeei 
Fakat ben bu d:w ... tte J!'lrar edince 
merakla bana donru gelmcğc ba~ht 
:lr. 

Ilın· 
ır, (Hususi) - 939 senesi, 9 cu . 
ızmir enternasyonal fuarına 

ırrni gun kadar kı a bir zaman kal 
ı tır 1" h 1 fh · uar azır ıkları artık son 

a) a gelmiş bulunmaktadır. 1 n· 

1 
tın arkası, şu bir haf ta içinde 
nacaktır. Yalnız in~aat işlerinde 
1 ani · d · } ŞÇı a edı bugün 1500 dür. 

1 
~~ P~rtell.erin tanziminde, de· 
~on ışlennde yüzlerce işçi ça· 

. tadır. Bundan başka mu· 
ııat' !er, mimarlar, dekoratör, de
aı or, elektrik tesisat ustaları hep 
~~~t halindedirler. 
• ~rde de fuarın ilk canlılığ'ı gö· 
l '&'e başlamıştır. Bir defa bu se· 
~mire pek çok amele gelmiştir. 
U u şehirde de in~at fazladır. 
~ıbarı~ civardan gelen amele 

harıçte inşaat işlerini dol· 
uş, uzaklardan gelenler de fu· 

a \•esa· . ~ 

Sun'i gölde ada ... Bura.r;ı im.anlard an karmıyan kuğu ku,tan ,.e 
örtleklerlc doludur ... 

- Ne konuşuyorlar, anlıyor mu· 
~un? diye sordum. 

Buba: 
- Evet, kaptan .. dedi. 
- Herif ne diyor? 
- Bizim kıla\-uza (bu beyaz 

maymunları nereden a\ !adın?) di· 
\'e soruyor! 

- Maymunlar mı? 
- Eveti 
- Herif bizi maymun mu zanne· 

Jiyor! 
- Bılmeml .. · 
Reisin bu budalaca sualinden bu 

adamların son derece cahil ve ipti· 
:lai olduklanm derhal anladım. 

- Peki Ul unga ona ne cevap 
\'eriyor? 

Buba bana cevap vermeden bir· 
denbire midesi üzerine iki kat kıv
rılarak: 

Yanıma t>eldı:Ti zaman kendi inı> 

kıvranmakta olan Bubayı gö•te. · 
dim. Buba~ a da: 

- Şimdi -,öyle ad3ma. dedim, h~r 
~yden e\'\el bıze su verdir in .. E, .. 
vel{l biraz su içC'lim! Ondan sonra 
kendisile istediı"rimiz gibi konu~abi
liriz! Ben her i tediğini kendi ine 
söyliyeceğim. 

Herif Ruhayı dinledikten wnr:ı 

Bubaya beni gö-.tererek gayet bü· 
\'Ük bir hayretle: 

- Bu beyaz m:ıhllık sizin rei i· 
niz mi? 

Dire sordu. Ruha tasdik maka· 
mında ba.ını alladı. O vakit herif 
boynunu ileri uzatıp koca dudakla· 
rını sarkıtarak bana doğru acaip a· 
caip bir şe} ler söylendi. 1 1 ır ışlerde çahşmaga başla· 

ardrr 8 · tır. şaatı dün akşam bitmiş' ve bina fu· 
u }ıl mÜ•tahsilin yüzü Sergi sarayının inşaatı bitti ar k0mitesi emrine Yet'ilmiştir. Bu 

- Oh .. kaptan! .. ölüyorum .. biraz 
su ... diye tekrar inlemeğe başladı. 

Sonra yanındaki adamlanna dön 
dü. Onlara emirler verdi. Onlar fır· 
lay1p ağaçların arka ına gittiler. &itilüyor Izmir, 1 (.\.ı\.) - Ki.ıltürparkt:.. ~ün binanın dekorasyon işlerine 

u Sene hemen hemen her cin- yapılmakta olan sergi :;araymın in· başlanmıştır. 
Vaziyeti kendi haline bırakmanın 

caiz olmıyacağını derhal kanamı~ 
tım. Kı~kınak bağlı olmama rağ· 

men yerden mümkün olduğu kadaı 
toğruldum ve bizim kılavuz Ulung: 

Ben Bubaya: 

iU ut llek bol \e nefis kaliteli ol· -----------------

lldan müstah ilin de yüzü gül· g · - Benim için herif ne söylüyor? 
:liye sordum. Buba: 

t~· ~ 
k ır. Yalnız Kemalpaşa havai · ~ @ 

il Huleri, bir feli.ketin kurbanı /iJ litt\föb ~ J& :k rnuztariptirler. Diğer mü"tal ~ Z /!ı ftJ~ff ft, ~ 
atı tek endi~si, mah ulün iyi fi 
\ a satılabilme id:.; ki, bu d· 

ile hiddetli hiddetli ve bağıra bağı· 
ra konu~n reisi başımla i~ret ede 
:ek yanıma ça,rırmağa başladım. 

- Bunu kırk ~işe geçirip yedi a· 
{'5te yakmalı! diyor .. 
Ce\'abını verdi. 
Vay canına' Herif herhalde bana 

~~tle tahmin olunmaktadır. Zi· Yıldızların 
den Um, buğday stoku geçen senl' 

~~ f~ı: ~~:kraü~~be~e~:ı~ nası· h atçı I arı 
dır illıcıJar bulunacağı umulmak 

ıt 1 • 
~~bu vaziyet, İzmir fuanna bü Sinema sanatkarları , 

raıc .• lı.öla..& halkının Jle§e i e is- kazatt9klr.tnt ietedtkleri 
~3~ıı1d~:ine~~:C~i~ri gibi harcıy amazlar 

Uarda otuz bir günlük zengir Holivutta yıldızlarin çok ka· 

1~ler hazırlanmıştır. Bu fuar zandığını sık sık işitiriz. Senelik 
, 111 bir haftac;ı c;pora ayrılmı~t.r kazançları milyonlarla ifade edi· 
.~~iken, yüzme, kürek, atletizm len sanatkarları tanıyoruz. Bina· 
n~ et, futbol; güreş mü~abakalar. enaleyh bu sanatkarlann kaz:ın· 
'~c~tır. Bölge güreş birincilik dıklan parayı istedikleri gibi sar 

k nfı Şeklindeki yeni \'e büyük fedemediklerini öğrenmek bize 
l'u hk~\a tiyatrosunda olacaktır. bir hayli garip gelecektir. Fakat 

1 
r 1Yede ilk defa olarak Jzmir- hakikat bu merkezdedir. 

ltnUar rnünascbetile yapılacak bır Büyük Amerikan yıldızlan, ka· 
r~ ~daha hazırlanmıc;tır. Bu da zandıkları paranın sarfı ve hcsa· 

ur. ~!ar arasında yapılacak ko~u· hı işleriyle kendileri me~gul ol · 
arSQnlar bu koşuya ellerinde mazlar. Bu hususlarda kendileri· 

r· kle rtlen dolu tepsilerle iştirak ede· 
ilci r. v~ hedefe koşacaklardır. Bi 
tılar ıkınci \ e üçüncü gelecek gar
iltı : hediyeler \erilecektir. lmıiı 
fa 1lrne alınırken, Türkiyede ilk 
r ~apıtacak olan böyle eğlenceli 
~! ~baka da tec:bit edilecektir. 
ll\o~1 }e \e fuar komite i, bir de 

%r ıl rnüsabakası tertip eyle· 
t~~ · :Su rnüsabaka da gayet en· 
~""Ildır 
"U • 
ııtıı~~n &eceleri İzmir kazalarının 
Ydırı ıne de ayrılacak, Bergama. 

it' M~nemen, Ku~dası, Ode· 
'llla~lerı yapılacaktır. Koylü ka 
et C!'ile'' erkekler eski, milli kıya· 

r(lil bu gecelerde bulunacaklar 
ar (): Sôyliyecekh:r, milli oyun· 

1-'Ua ayacaklardır. 
ler-

1 
rın suni gölünde Venedik ge 

ilŞatıılapıhrken, Lale de\Tinin de 
eıtaıetı:tıası düşüni.ılmü~tür. Maarif 
tr taJc ıne rnüracaat edilerek Meh· 
ılıtı~?t~nın getirilme ine müc;aade 
"' 

1 1 tenmi .. tir. "11• . Do1c tın açılma t ilreni 
lörttıj ~ncu Izmir fuarının açılma 
la de ağustos pazar günü saat 
l lldelc~apııacaktır. Basmahane sem 
llıar 1 ~1 9 eylUt kapısında, istiklal 
. ı e rn 
a beı . era ime başlanacak evve· 
tk1 ı ~ıye reisi, müteakiben Ba~
~Ul'lda '~r nutuk irat edeceklerdir. 
Ilı ıl'ld 11 

.sonra başvekil fuarın ka· 
~, akı kordelayı kesecek, a}•n· 
}'<lretda diğer üç kapı da halkın zi 

'trıi1~ .açılacaktır. Fuarın açılmı:ı 
~ltrı ıkı ecnebi Ye Türk film ~ir· 

tarafından filme alınacak 

Reis benim yerimde doğruldu~'U 0on derece içerlemişti. 

rir, hesaplannı t utar. 1 zifesi tabii gayet gilçtür. Müşte· 
Hususi hayatlanna van ncaya rilerinin biltUn arzularını, be· 

kadar her işlerine kanşır. Meseli. veslerini onlan kırmadan boz· 
Jan Kravford'a hizmetçilerinden mak, baltalamak mecburiyetinde
iki tanesine yol vermek mecbu· dir. Çünkü idarecisinin çalışma· 
riyetinde olduğunu hatırlatır. An sından' memnun olmayan yıldız 
Şeridanın dört sene evvel aldığı kendisini terkederek başka bir i· 
modası geçmi§ otomobilini sat· dareci arar. 
masına mani olur. Miki Livin kazancı da çok milt · 

Yıldızlann vergilerini öder, ar hiştir. Yalnız biltçelerini t an· 
tan paralarını bankaya yerleşti· zim etmek için yıldızlardan haf· 
rir. Yıldızlar hesabına ticari iş - tada 2000 frank alır. Yıldızın sa· 

ne nasihat ''"ren bir takım adam lere girişir Lupe valezin emlakini tın aldığı her şeyden yüzde bir 
lar vardır. Bu adamlar bu nasi · idare eden, Klodet Kolberin h is komisyon hakkı vardır. Vergile· 
hatları vermek için pek çok para sedarlanndan bulunduğu otomo · rini Amerikan maliyesine yatır· 
alırlar. bil şirketinin işlerine bakan da tlığı vakıt bu yekundan yüzde 

bu zattır. Mikilivin muamelatını bir alır. Bu pek az birşey zanne· 
Bu adamlar arasında en me~ · takip ettiği yıldızın kazançlan · dilmemclidir. ünkü Simon Simon 

huru Miki Livdir. Bu adam bir nın yüzde 10 nu muhakkak ihti' geçen ),l \'ergi olarak Amerika 
çok yıldızların işleriyle alakadar· yat akçası olarak saklanır. hazinesine 4. milyon frank öde· 
dır. Yıldızların alacaklarını tah· ı Yıldızlar üzerinde bu kadar miştir. Yilzde biri 40 bin frank 
sil eder. Evlerinin masrafını ve· nüfuza sahip olan bu adamın va· eder. 

• 

Fakat bu suratı ay gibi halkalar 
içinde olan korkunç suratlı rcısın 

pek de fena bir in an olmadığı an· 
.a~ıh) ordu. Zira bır dakika ~onra 
ağaçların arka tarafına giden adam· 
lar kalın Bambu dallan içinde su 
getirerek hepimize kana kana içir
diler. 

\ alnız Buha üç Bamhu şi~:si ~u
içti. 

Tabii bu ağaç dalından şi~ ile 
..,u en sonra bana \'erilmi-:ti . 

\'akia heriflerin \'erdikleri bu su· 
tarın zehirli olduklarını da bilsey
dik ~ene içmekte tereddüt etmiye
ccktik. Nitekim bütün bitaphğımız 
yalnız \'Ücudumuzda zerre su kal· 
mamac:mdan \'e kanımızın koyula,
masından ileri geliyordu. Sulan i
çince cümlemiz kendimizde bir can 
!ılık hi settik. Mesela ben Ye Hans 
bağlı olmamıza rağmen kalkıp otur 
duk. Hans bana: 

- Herifler ağzımızı tıkamadan 

50n konu5acağımızı konuc:ahm kap
tan dedi. Bu heriflerin elinden nasıl 
kurtulacağız? 

~ - Tela~ etme, Hane;! Herifler 
hayvandan fark ızlar.. Elbet bir 
punduna getinriz! Bizim doğrulup 
oturduğumuzu, ü telik karşılıklı 

konu~tu~umuzu gören rei yanında· 
kilerine hiddetle işaret ederek bir 
~rter söyledi. 

Derhal izbandut gibi iki zenci 
bize doğru yüryüp biri beni, ötekisi 
Hansı yerden tutup kaldırdıklan 

~ihi omuzlanna vurdular. 

Akabinde diğerlerini de zenciler 
omuzlanna aldılar. Ve önde biz ar"' 
kada reis olmak üzere ağaçlann 
arasından köye doğru yola revan 
olduk. 

Hans herifin omuznda bir kalas 
gibi taşınmasına son derece içerle
miş. küfretmeye başlamıştı. 

Fakat bir aralık ben kendisine ya• 
kmlaşmamdan bilistifade: 

- Haı;s! rahat dur! Daha ne 
i tiyorsun! Yolumuza omuzlar üs
tünde devam ediyoruz! .. Hiç yorul
madan! 

Demeye mecbur oldum. 
Hakikaten bizim kılavuz Ulunga 

doğru söylemişti. Herifler 20 daki· 
ka yürüdükten sonra (Hana) lar)) 
denilen bu zencilerin köylerine gel· 
dik. Burası köy değil. Bir kayalık
tı. Bu kayalıkları onlar. mı oymur 
!ardı. Yoksa kendiliklerinden mi o
yuktular bilmiyorum. Fakat kaya 
oyuklarından dışarı bir takım uzmı 
boylu.- ekserisi sakallı kadınlar ~ 
karınlan tulum şişi kadar kara :zıen
d çocukları fırlayıp çıkıvcrmişlerdi. 

Rtisin önünde, Hanalann omuz;
larmda ~imdi)'C kadar görmedikleri 
acaip avlar getirmekte olduklarını 

görünce bütün bu çıplak ve sakallı 
bayanlarla se~ gili yavruları müthiş 
bir sevinçle bağrışmaya başladılar. 

Biraz sonra koğuklann önünde 
bütün Hanalar şevklerinden hora 
tepmekteydiler. 

( Deftml nr) 
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Fazıl 21 inci günü kendine geldi. 
Gözlerini açar açmaz bakındı 

Biraz sonra doktor buraya geldi. Fazılın nab
zını yoklndt, nöbetçi hemşireye hareket tarzı etra
fın.da malümat verdi, çıkarken de sıkı sıkıya ten
bih etti: 

- Hiç kimseyle konuşmıyacak. Ne karısının, 
ne anasının z.lyarctine, hatta uzaktan bakmalarına 
dahi mlisaade etmiyeceksinl.z! 

Fazıl bir hafta kendini bilmeden yattı. Çok 
kan kaybetmiş, çok zayıflamıştı. Tilrk kartalının, 

genç hava yüzba~ısınm kuvvetli bUnyesi, suiiatimal 
gikmemekten mütevellid bir sağlık \'e sağalmJıkla 
bu ölüm pcnçeleşmeslnden muzaffer çıkmış, genç 
odam kendini toplamağa başlamıştı. 

Daha ameliyat yapıldığı glin, gazetelerin gü_ 
nün kahramanı hakkında yazdıkları sütun sUtun 
Yf\Zll'lr, hava muharebesinin safhalarını heyecanla 
takip eden Cevriyenln gözlerinden knçmamıştı. 

Genç kadın yaralı hava kahramanımn Haydar. 
pa§a hastanesinde tedavi altına almdrğını ga?.ete
den öğrenince Mecdinin annesile birlikte ziyarete 
koştular. 

Haydarpa§a ha.stane5ine giden dar ve dik 
yokuştan heyecanla çarpan bu ana ve kardeş kal_ 
bi acele adımlarla çıktı. Hastaneye müracaat et. 
tiler. Aldıkları cevab §U oldu: 

- Jı'azıl bey baygındır. Ameliyat muvaffakı
yetle baı;arıldı. Doktor kimseyle konuşmasına mü
saade etmiyor. 

Ne Ccvrlyenin yalvarışı, ne Mecdinln annesL 
nin ya.slı gözlerle uzaktan olsun onu görmek rica
larını dinliyen olmııdı. Heyecanla hastaneye ko _ 
f;:ın iki kadın meyus ve y~lı gözlerle evlerine dön
dtller. 

1(. •• 

Fazıl 21 inci günii kendine geİdi. Gczlerini aı_:ar 
açmaz etrafına bakındı. Hastane adasının yeknasak 
YA. Gıplak dekoru genç subaym yorgun hafızasında 
orr tedai zinciri meydana getirerek muharebe saf-

asıur, düşman 1ıilotunu tehdid edi§ini, yaralanışı. 
ı.ı ı, düşüşünü hatırladı. llP.Ç vermeğe gelen hem
:}; --eye sordu: 

:_ N eredey:im? 

- Haydarpaşa askeri hastanesinde. Geçmi§ 
olsun yüzba§ım ! ... 

O günden itibaren Thzıl beyhude yere CevrL 
ye i~!' Hecdinin annesini beklemekle vakit geçirdi. 

Ziyaretçilerin uğ_ramayı§mt türlü ihtimallere 
atf~diyor, \'cdadın Mecdi ağZJndan mektub gön
dermeme'. ı aklına geldikçe evladının ölilmünU ha
ber alan i'•tiynr ananın yE.'lsini dilşünüyor, fevkala. 
do Uzilluyordu. 

42 inci günü doktor artrk ;yarasının lyile§tiği

ni, mhhatinön yerine geldiğini, lahurctl edileceğini 
ııöylcdi. Fazıl tebriklere tesokkürlcrlc ccvab 
\•erdi. bitti, üzerinde teınlı:lcndiği ha.ide kan izlerini 
lıışıyan ha ki llnlformıumu giydi, ortasında iki ka. 
nadın al'&!lına yl'r!C§tirilmiş ay yrldrz armalı kahve 
rl"ngi t.alpağmı giydi, mUfı:eze arkadaşlarmm a
rnsındn hastaneden ayrıldı. 

İçindeki n1ernk, echid arkadaşı Mecdiye ver
diği sözü lutnmamak kayguım ile nlcvlcndikçe bil_ 
yüyor, arttıkça artıyordu. 

Hep birlikte Haydarpaşa iskelesinden \'apura 
aUadtlar, köprilye çıktılar, l<'a::ıl orada arkada§
lanndan mil.saade istedi: 

- Bana mUsaade arkadnelar. tizn çok teşek. 
kür ederim. Bir yere uğrıyac:ığ'ım. Ak]a.ma in~l
lah müfrezeye gelirim! 

Dedi, ayrıldı. 

"' "' "' l\Iecdinin kapısını çalarken Fazılın elleri titri-
yor, duyduğu şiddetli merak, ve 

0

h~yecanla tered. 
dild arasırıda bocalıyan hislerini "acaba .. larla söz
le§tirerek bekliyordu. 

Kapıyı Cevriye açtı. Fazıl i~eri girerken ağla. 
maktan kızarmış gözlnle birdenbire ürkmü§ bir ta
\"lr alan a:eııç kız haykırdı: 

- A .. Fazıl bey: Fazıl ağabeyim: .. 
- Cevriye. nen var? Yüziinrı~ ·rı~rnb ıo:ı:gilcri, 

gözlerinde keder ya§lar1 görüyorum. 
Cevriye kısaca: 

- Hiç ... dedi, bir şe.}-im yok! .. 

Pembe avuçlarında gizlediği miniıvıin! mendilini 
ı•aşaran gözlerinde gezdirf"rek iıave elti: 

- Yukarı buyurun Fazıl bry, ann m orada ... 
Yukarı çıktılar. Mecdlnin annC'sl nıtmaz ı:ı~c

cadesine oturmuş, sallana sallana ikindi nama. 
zrnın dua faslını tamamhyordıı. 

Fazıl her zaman oturduğu kö~e minderinin bir 
ucuna ilişti. :Namazın bitmesini beklemeğc başla
dr. 

Cevriye yı.ıkan çıkınca hıçkırık'arrnı zaplede. 
mem!ş, glSz yaşlarına yol vcrmlstl. rnzıl artık bu 
kadar zamandır gizlediği feliikctin, Mecdinin şe

hadetinin duyulduğunu anlamakta geç kııldığını 
kestirdi. Cevriyeye ıııordu ~ 

- Bir şey yok diyordun Cevriye, ağlııyorsun ! 
Genç kız eliyle duvan iF-aret elti. Orada Mcc

dlnln ydzba~r ilniformnsile bilyti'c, ı;~rÇP\'Cii ve si. 
yuh tlHer~ -:ıanlmrş rc:ımtnl g1':!! t>rdl. 

Fazıl her şeyi anladı, başını önüne ~ğdi, gözle· 
rinden akan yaşlan, içini yıkıyan, temizliyen sıcalır 

inciler halinde yanaklarından aşağı koyuverdi. Ağ. 
Jaşma birkaç dakika sürdü. Fazıl so:du: 

- Nasıl haber aldınız, Cevriye? 
Genç kız izah etti: 
- Sizi ziyarete gelip de konuştunnaQ.ıklnrı 

günün akF;amı annemle beraber buraya döndük. 
Kapry1 açarken komı;u seslendi : 

- Postacı size bir zarf bıraktı, harbiye neza
retinden geliyor! 

Dedi. 
Bu ihbar, içimde yer btrak&n bir öns0ziş mey

dana ı:ctirdi. Tola§la pencereden uzatılan ;>:artı al. 
dım. Eve girer girmez açtım, jçinden eu kart çık· 
h, .. 

Cevriye göz yaşlarını hıçlrmklarla hollaı;tırıı 

boll~trra yerinden kalktı, konsolu astı, oradan al. 
dığı bir kartr Fazıla uzattı. 

Kart Enver paş:ın:n ibda." ettiği takdirname 
kılıklı §ehadP.t ihbarnamesinden ibaretti. üzerinde 
§Unlar \'ardı: 

"Valide; 

'(Devamı var) 
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Ommw ordıı wnımıi kararga· zel taklid edilmiş mürur tezkereleri. 

lwıdnn Scu Korenten merltez J.u- hüviyet ''arakaları çıkaran gizli bir 
nıa:ıılan/ığına: matbaanın meydana çıkarılma$ın · 

Sen /{orentenden gelen iki Fran- ::lan iha:-~t kaldı. 
sız zabiti ı/e iki Frcnsı:. neferi 1 ve Bu c;on muyaffakiyet, hapishane 
9 haziran arasında il. 17 yoluyla hücre~inden "ıntikam., cemiyetini 
Fransa}"a dönmüştür. Dize bu ma· ihbar eden İsviçreli sayesinde eld€ 

1 :amalı veren ajanımız "il. 17 >'olu, . .. dilm:şti. llaym onu serbe::>t bırak 
tabirinin ''hava yoluyln., manasıwı ırmı~ \'e hlzmetine almıştı. F:ıvda · 

~eldiğini, 17 rakam111m da bır tay- ı olacağa ~enziyorciu. 

yarenitı sıra numarası veya mımta- ı Diğer taraftan birinci mülaziıı 

:anı bir /ıava postasının işareti ol- ıık disip!in kıtac:ını kurmuştu. Tki· 
Juğımu sanıyor. Bu mevzu üzeri1ı yüz Frapsızı şehirden alarak Son 
de yapmanızı cmreJtigim tahkikatm :epheı:ıi gerisindeki ekseriya bom· 
ıclicesi hakkında ht.rgün bana ma· bardıman altında kalan köylerde 
ihnat veriniz. Vaziyet btt şckild' ~alı~mağa, daha doğru ö!meğe gön 
/e•·am ccfrmez. dermişti. 

Odada uzun bir sükQt oldu. Hep· Nihayet Liran da serbest bırakıl· 
,i fe,ıh ha!de bozulmuşlardı. Hay· mıştı. 

nın çeınesi sinirden, gevış getiren 25 ha:dranda ordu umumi karar
bir tavşan gibi oynuyordu. Niha- rfihı, i.ııun zamandanberi ilk defa 
»et konuşrr.ağa muvaffak oldu. Hid 1 ılarak bir iyi haber telgrafladı. 9 
ietten titriyen bir sesle harkırdı: 1 hazirandan 19 hazirana kadar Sen 
_ ı rayır. bunun im!;füu yok .

1 
!(orentt>n::len a,;ker gönderildi~int 

Bunbr a~dri;ı parayı haklı göster· dair hiı,C>ir. m·ılf;mat alınmamıştı. 

mel'e ç·• wın bir casusun uydurma· Stifelin öliimündcnberi ise bunun 
ların-1:m ibnrt:'t.. Korkunç olan şey , :izerine gergin sinirler rahata kavu~ 
J,um:ı anlığın buna inanması .. Bu lu. \'e erteo;i günü IIaym pprlaı.:at-
·üzcien hc-pımizin itibarı mahvola- hiçbir ~ey bulamıyarak, büyük şöh 

cak. Y·'r;ıltı gakıilerini gezdik. Giz- ret kazanan şu emri neşretti: 
li asker olc;aydı görecektik. Demek "Sh il halkın ta\•ukları bacakla-
ki yok. rından ,·e tav;;;anları kulaklar1:1dan 

Kompars atıldı: 1 tutarak gl.itiirmeleri şiddetle yasak-
- Evet, yoktu. tır. Böyle muameleler gayriinsar.i· 
- Yoktu ya! dir. Fran~ız kanunları hayvanlara 
- fü·et yoktu. Fakat ben bu va- fena muamele edilmesini mcnetmiş-

ziyetten sizin ı;ıkardığmız neticeden tir. Alman maknm'arı bu kanunlara 
ba~ka bir netice çıkarıyorum. Gizli I.ürın ·!t ettirecektir.,, (1) 
asker yeraltı galerilerinde biz bulun Uu1 •r:-ıı hakikaten geçmişti. !\1er-
duğumuz zaman yoklardı. kez kumandanlığrnda gene itimat 

Haym kendini kaybetmiş gibi, havası e:::ıneğe basladı. 
hi:ldetle bağırdı: 

- Siz çıı:lırmışc;ımz! 
l\ Icrke.ı kumandanı mi.ıdah:ıle et· 

ti: . 

~evıren : F ethı Kardeş 
28 haziranda onun l\taestrihl 

ındaki manialar önünde clt 
:ereyanile ölm~~ olarak cesedi 
unc!uğu haber \'erildi. Sen 1' 
enden bir zabit cesedi teşhise 
ılıyordu. Koloncl 1'\idcrstof bt 
";miti memur etti. 

Ta:.: · lt ve otopsi. ıs,·içre> 

· ırnlandıktan sonra elektrikli t 
e atıldığını kati olarak göst 
fol arkada~arı tarafından öldc 
nii~ olacaktı. İsviçreli firari k3 • 

;ine dahil olanların isimlerini 
memi~ olduğu için bunların ail 
:ıc karşı mukabele bilmisilde bU 
nak imklim da yoktu . 

Bu hadise, Almanlar için o k8 
nühim olmasa bile can sıkıcı 
~eydi. Asıl mühim olana Şmit 
(orentene dönerken uf;'Tadı. 

Onuncu ordu kararg&:.ına 
·ak birkaç saat kalmıştı. OradS 
1rkada)ından .. II. 17,, yolu ha~ 
la ma!umat veren Fransadald 
nan casu-=unun Fransızlarca }' 
anmış o!duğu yolundaki şüp 

:1aber aldı. Bu casustan birgur 
;el. 29 haziranda bir mektup ı 
rnı~tı. ~1ektubun kağıdı üzefl 
.imden geldiğini kontrol için bli 
ması mutat olan gizli işaret yıP 
- ı:1dan şu .netice çıkarılıyordu: 
.u-:; Fransızlar tarafından yak!! 
m~tı. Gelen mektuplar ise onuıı 
:ıır.cı. Fran~ızlar tarafında, ,.e 
lurma malumatla dolu olaral\ 
':.ıakt'1y~r. Bu uydurma ma!C 

' ~ın en m~:!1imlerinden biri "J-1. 
yolunun kati c;un:tte terkedild 
dairdi • 

Bu fena haberi Şmit 30 haıl 
~kşamı zabitan mahfilinde arkll 
larile yemek esnasında söyledi 

Hapiı:ıhane<len kurtarılan lsviç 
reli ajan, gece yürüyüp gündüz sak· 
!anan bır h-n ilen n pe~ine akıla

ra!{ Belçika - Hobnda hududuna 
- Yetişir rica ederim. Kavgaya ~itm,~ti. Karilenin maksadı, hudu- Ştroberg: ~ 

lüzum \'C mahal yok. Zaten vaziye· D mek "-' F 1 da gerilen elektrikli tel manilerine . -. ~ . ' ~ız ransız a:-:""' ,. · 1 
timiz müşkiil, hir de ka\'galarla si- rağmen IIolandnya geçmek, ca u- ılc sındıklennı sanırken Sen }\.ııf·, 
nirlerimizi bounı)~lım. sun maks:ıdı ise onların takip ede- tcm:!e casusluk belki eskbinden 

• • * cekleri yolu öğrenmekti. ha çok yapılıyor. 
(17 haziran 1915 den .30 haziran Elektrikli tel mania ı Eks La~a· Kompars Hayma bakarak acı 

1915 ~"- kadar ) pel ci\•arından denize kadar uıanı· .:tihzada bulundu: 
Her ~ye ra~men, müteakip on yordu. T:,viçrelinin fikrince fırarl _ Şu halde artık keyfimize IJll' 

beş gün, Sen Korentcn merkez ku· ~rnfilelerinin çoğu. Almanyaya gire· mıyacağız. Haklı olduğum f 
manci:mhğında son derece sakin rek .\iman - Holanda hudurlunu ımlaşılıyor. 
gf'çti Sanılabilirdi ki sihirli bir değ geçiyMlardı. Do~ru olduğunu Al· . . . 
n<'k darhcsilc. meYcut hütün mec;e· manların ancak bir sene sonra öğ· Hayrn ıtıraz ettı: 
leler halledilmiş olmas:-ı bile tehir rendiklcri bu fikir. çok cüretkarane -. Bense k:yfimize . ba~m:ıfll 
"nilmi~ \'cya hclki de unululmu~tu. gii:-tiıınıcldc bern~r kolaylıkla ka· manı olmadıgı kanaatıde~ ım. 
1 fa) mın ~önderdiği raporlarm bos- bili tatbikti. (ünkü hu yol Zahitler arasında, Smitin getil, 
!uğuna rağmen onuncu ordu umu- hem daha kısa. hem de bu hudut ta habere eh~mmiyet vermiyen yıı' 
mi karargahı ihlar telgranrın gön- kontrol daha az sıkı idi. oydu. Diğerleri hnyretlc ona b3 
dermedi. İsviçreli Alman cac;;usu, bir ak- lar. Haym izahat ''erdi: 

Askeri zabıtanın ma:um olan ye- şam köylü kılığında yola çıkmıştı. (Devamı var) 
tane faaliyeti. bir Fransız askerinin F'ira!"i kafilesine iltihak ederek ta-

l tesadüfen tevkifile Fransızlar için kip ettikleri yolu öğrenecek, onları 
nikbin haberlerle dolu küçük bir ı::c:ık so:1 chkikada tevkif ettirecek
~azete neşreckn ve piyasaya çok gü- ti. 

(1) Mealen sureti yazılan bil 
mir romanwım muhayyilc5İ,J 
dolm·ı~ dc~il, hakikidir. 

. . .. : -~·. . (.. . ı• • • . • 

Nihat Behireyi kalbi rstrrabtan burkula 
burkula dinliyordu. Israrla tekrar edilen 
bu yalan karşısında Behirenin yüzü u· 
tancmdan evvel~ kızardı, sonra mosmor 
oldu. Fakat bu utanmasına rağmen sua· 
lindc ısrar etti : 

- Görsen Nihat, dün bütün Istanbul 
eğlence yerlerine dökülmüştü. Akşam Bü 
yükdereden dönerken vapur öyle kalaba· 
lık öyle kalabalıktı ki... 

-- Kalabalık yerler hiç hoşuma gitmez 
Behire .. Bilhassa eğlenmesini bilmiyan 
halk tab rıkalanmn dolup taştığı yerlere 
hiç gitmek istemem. 

Behire düşüncelerini apaçık olarak Ni
hadın suratına haykınnamak için büyük 
bir irade sarfediyorrlu,. Nihadm bu yala
nı Behirenin kafasına bir tokmak gibi in· 
mişti. Behire önünde korkunç bir uçuru
mun açıldığım ve kendisinin bir daha çı· 
kamıyacağı bu uçuruma dü~mek üzere 
olduğunu hissediyordu. 

Sözlerinin Behirenin üezrindc uyandır
cblt tesiri tahmin cdcmiyen Nihat araba· 
JIJ ..... Jfritmiiştü. 

• • it 
- Bendtere kadar ~tm~k ıı::tırorum 

&bire, bu fikre ne dersin? 
Behire titredi ve ne söylediğini du~ün

meden: 

I 
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Nakleden: MUZAFFER ESEN 
- Doğrusu çok güzel bir fikir .. 
Bu cümleyi söylerken fikri tamamile 

başka yerlerde dola~ıyordu. 
N'ihadın bu yalanı Behireyi iğrendir

memiş, sadece korkutmuştu. Nihat bu ya
lanı dudaklarında bir tebessüm uçarken 
söylemişti. Hareketlerinde hiç bir tered
düt yoktu. Kelimelerinin zehirli bir ok 
gibi Behircnin yüreğine saplandığını fark 
edemiyordu. 

Üzerlerine gizli bir keder çökmüş gibi 
bendlerc kadar gittilq. 
Başka bir gün olsaydı Behire Bcndlcrin 

korkunç güzelliği karşısında hülyaya da
lardı. 

Fakat hugiin bu vahşi fakat munis ıiP
koru dolduran insanlar arasında kendisi• 
ni ~k yahanı-ı. çok yalnız hissediyordu. 

O, şimdi Nihattan ayrılmak yalnız kal-

mak ihtiyacile titriyordu. Dündenbcri ge· 
çen ıstırablı hadiseleri tahlil etmek, bu 
tahlilden İ::ıtikbali hakkında bir hüküm 
çıkannak için yalnızlığa ihtiyacı · vardı. 

Behire öyle geliyordu ki Nihat cumartesi 
günü bir kadınla beraber bulundu6runu 
itiraf etse. bu kadının kim olduğunu söy
lese şimdi bu kadar ıstırab duymıyacak
tı. Nihat saadetleri üzerine kanat geren 
bulutları dağıtmak için yardım edecek 
yerde niçin bir takım yalanlarla bu bu
lutlan bir kat daha kesifleştiriyordu. 

Fakat Behire ak~ama kadar kafa·ınm 

içinde kaynaşan mahşer ı yüzünün sakil 
ıncıar taş ·altında saklamak için çabala
dl \C muvaffak oldu. Terbiyeli bir genç 
krzın ofke:;ini. Btırabrnı (lnfatan, bilhas
sa ktskandrğını gösteren bir söz söyle· 
meğe yahut bir harekett e hulunmağa hak 
kı olmadığını biliyordu. 

Belki iradesinin haricinde çok ·ihtiyatlı 
bir ta\'ırla sükuneti muhafaza etti ve bu 
heyecanlı günde Behire ile aralarında de
rin bir uçurum açıldığının Nihat farkın

da olmadı. 

xv 
Behire 1 tırablarmı Neclaya açmakta 

tereddüt etmedi. 

Ertesi gün Neclayı çağırdı. Ve felaket 
haberini verdi. Hem de çok feci bir eda 
ile. 

I3chirc, .Kec!ayı görür görmez, sanki er
te<:.i ~ilnü kıyamet kopaca~ını haber veri
yormuş gibi heyecanlı bir se"lc: 

- Biliyor musun Necla, dedi. Nihat 
hiç bir vakit sadık bir koca olamıyacak. 

Necla "IÇradı. Böyle bir ~eye hiı; intizar 
f'tıniyordu. 

- Neler söylüyorsun koca deli ••. 

- Sadece hakikati. 

- Muhakkak ki mübalağa cdiyof.°'} 
- Hayır. Hiçte mübalağa etmi)•o~ı 

Dün Nihat ile beraberdik. Fakat dah1 

velki günü Nihat başka bir kadınla 1 
yana yürüyordu. Kendi gözlerimle ~ 
düm. 

Neclft bir "'akika kalbinden vuroW 
gibi sessiz kaldı. Nıhadın Behirere 11~ 
net etmesi Neclanın hiç tahmin ederı'I 
ği bir şey olduğu için dudaklarına ııi;...t 
teselli yeya mazeret cümlesi gelmi)'OI" 
Fakat Behireden daha büyük oldl1A11 

çin ona nasihat vermenin kendisine d~i" 
bir vazife olduğunu takdir cde:ek: 

- Gene mübalağa Behire, dedi, bif 
kek ibir kız arkadasile beraber soka~ 
!:~.:ı:ız m • .. 

Biraz sararan Behire basım !ali~ 
dinliyorc!u: Neclanın t'özlerine )cst11 

mamı~tı. Onun içiıı: 

- Öyle mi zan~diyorsun, diy-e tt# 
etti. 

-~ Şüphe yo1:. 

,(Devamı var) 
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... Yıldırım süratile gelen atlı-
ların kimler olduğunu 

derhal tanımışlardı 

Şarap mütehassısı 

l\aranlıkta, birdenbire Achilosun rağmen, yıldırım siJraUle gelen bu 
d~lerı arnsmdan müthiş bir tehev. atlıların kimler olduğunu derhal 
Vıirle çıkan sesini l§itti. tanonışlardı. Bunlar hlinkıir Os-

Achilos zabite: manın askerleriydi. 
- Mel'un efendine söyle! Çocuk ı 

kandınrcasma hilelere müracaat ot- Gece lrnranlığmn rağmen havaya 
rnek nlçnkhğını barl yapmnsm ! Ben kaldırdıkları kılıçları parlıyordu. 

belamı bulmuş bir adamım, ona da 
~lasınr venneğc hazırını. Defolun! 

Meydana gelir gelmez, Osmanın 
askerleri derhal dizsin kasmışlardı. 

muharebe etmenılze rama'.k kal • 
mı§tr. I<'akat bundan biz mes'ul de
ğiliz! Bu İznik tekfuru Gregorius 
bizim yolumuzu kesti. Biz ise BJ • 
znns imparatoru tarafından gönde. 
rilcn Achllo.sln birlikte hakan Os -
mana ubudiyetimizl arzetmeye ge. 
liyorduk! .. 

Zabit bu sefer selam vermeden 
a.tını tcvirdi ve kurşun süratile u
takln§tı. Miray ilerliyerek heyecan
la ve tek kelime söylemeden AchL 

1 Kara Halil gürledi: 
AtJnm üslünde gnyet iri vUcutlu 1 - Hakanm hududu Uıerinde yol 

olduğu derhal gorülcn bir adam kesmeye, muharebeye cüret etme. 
ilerledi: mn akıbetini bilmezler mi bunlar? 

!osun elini sıktı. Sonra gcce vahvl Gök gürler gibi bir sesle: 
bir ııakırtı koparan kılıcını şiddcUe - Burada ne oluyor? 
kınından sekti, döğUıımeye hazır Diye bağırdı. 
bir vaziyet aldı. 

Miray cece muharebelerinin ya. Bu bağrran Çandarlr Kara Halil. 

bancıs.ı deı';ıldi. Mogollar çok zaman dl. 
gece baskınları, &ece döğUameleri - Haknn Osman hududunun ya. 
~aparlardı. 

1 

nıbq.§mda hakana haber verilmeden 
Gt- e h L-ı · . "th' muharebe mi ediyordunuz? Siz kim c mu areuc ennın ne mu ış . . , 

Olduğunu pek yakından bilirdi. Zi· sınız · 
ra g ce karanlığında insanlar birer Kara Hnlilin narası meydanda 
0 IUm makinesi kesilirlerdi. gUrlemiati. Miray bu askerleri 1;ö-

1Ierkcs gözU karardıktan eonra rür gönuez ınten tepeden tırnağa 
0 nune geleni öldürür. hatta, ekse • se,;nçle titremiş, içinden Allaha 
riya, askerlerin kendi arkadaolan- hamd ve sena ctmtye koyulmuştu 
nı dU§rnan diye öldürdilkleri vaki 
olurdu. Derhal atmı sürdü. Kara Hnlile 

Yalnız gece vuru§malannın en yaklaştı. OnünU kesen atlılara: 
büyük m(')7.İyeti, az kuwetle çok - Yabancı değiliz! .. Ben 15evket. 
kuwetin imha edilmesinde daba lt1 hakanın kullanndan Miraymı1,. 
Çok eans olmasıydı. Çok olan ta • Ocvletlu Türk beyine sözUm \'ar? .. 
taf biribirlne saldırdığı için açık Dedi. 
&'Öz ve mahir olan diğer taraftan 
azlığına rağmen, ı;UndUz muharc _ 
belerindon ziyade muvaffak olabi -
lirdi. 

Bunun için gayet pen'Uız ve son 
derece cesurane döğüşmek lazıındı 

Achilotı.ın son cevabmı götUren 
Zabit l11dırım süratilc geri döndük. 
ten sonra Gregoriusun süvarileri 
arasında bir kayna~ma. bir kımıl
dama başlam1.st1. 

Kara.nh.kta boruların hücuma ha. 
zır ol emri acı acı işitildi. 

Çandarh karanlıkta bu sesi l~I • 
lince: 

- Bırakm ba~alım bu yeğiti! .. 

Diye gürledi. Gelsin anlatsın ... 
Miray etrafına süratle göz gez -

dirince her iki tarnf askerlerinin 
hakan askerleri tarafından tnma.. 
miyle çevrilmiş olduh'11nu fflrketmiş 

ti. Bunu görünce memnuniyetle gU-
1Umıscdi. 

Çandarlmın yanma gelince he _ 
men atından yere alladı. Karn Ha
lilin rlklbmı öptü. 

Diye bağırdı ve yanındakilere c
'llir verdi: 

- Koşun bre! .. Şu tekfuru ~ağı. 
nn! .. Gelıp derdini söylesin! .. Te _ 
nczzül mü etmez? .. 

Dedi. 

Fakat emir verdiği atlı dalııt. ye -
rindcn hareket etmeden Gregoıius 
adamlarmm bulunduğu taraftan se. 
kiz on atlı birden sUratle Kara Ha.. 
lilin )'anına yaklaşmı§ bulunuyor -
lıırdı. 

Ortalarında mağrur tavrı ile ve 
cıırmalar içindeki tüyler sarkan eer. 
puşuyla. bizzat İmik tekfuru şaşı 
]:'ÖzlU Gregorlus bulunmaktaydı. 

Gregorius ve maiyeti ge!ir gel 
mez derhal Kara Hami selamladı • 
!ar. 

Halil atını ileriye sUrdfi: 

- İznik tekfuru kimdir? KcndL 
oıiylc görüşmek isterim! .• 

Dedi. 

Gregortusun sesi ffillldi: 
- Tekfur benim! 

O vakit Kara Halil gayet vakur 
ve hiddetli bir sesle sordu: 

- Sen ki İznik tekfuru \'C ha _ 
kan Osmanm dostuırun ~. N8.811 o -
tur da onun ülkesinin hududu· ÜZ<.'. 

rinde habersiz harbedersin? Bu 
meşru mudur? 

Fortunato, bana scnelcrdenbcri 
"erdiği ıarar yetmiyormuş gibi 
üstelik hakaret etmeğe de başla • 
ymca, artık tahammülüm kalma • 
dı, intikam almağa ahdettim. Siz, 
mizacımı pek iyi bildiğiniz için 
onu evvelden tehdide tenezzül et
mediğimi pek kolayca tahmin c:!dc
bilirsiniz. Nihayet ben de intikam 
alacaktım. Kararım katileşince i -
çimde adeta bir ferahlık hisset • 
miştim, fakat onun cezasını verir· 
ken benim maruz kalacağım teh • 
likcleri de dü§ünmüyor değildim: 
oyle bir usul bulmalıydım ki be -
nim başım .derde girmesin. 

Fortunatoya ne hareketlerimle, 
ne de sözlerimle bir şey sezJdirmc· 
miştim. Karşısında, alacağım inti. 
kamın keyfiyle gülümsed~imi tah 
min edemiyor, dostl: ·,. nuzdan 
bahsedip duruyordu. Bir tek zayıf 
noktasından maada her hususta 
hürmet edilecek batta korkulacak 
kaıdar zeki bir adamdı: Şarap mii
tahassısısı olmakla iftihar ederdi. 
Bu hususta ben de onun kuvvetli 
bir rakibi idim: Eski İtalyan şa
raplanna pek merakım vardı. 

Karnaval mevsiminin en çılgın 
günlerinden birinde, bir akşam Ü· 

zeri, Fortunatoya rastgeldiın. 

Faılaca sarhoş olduğu için, bana 
derin bir samimiyetle hitap etti. 
Soytarı kıyafetine girmişti. Bol 
bir pantolon, renk renk yollu ce • 
ket, zilli bir külah giymiftİ. 

Elini uzun müddet elimde tutup 
sallıyarak : 

- Azizim Fortunato, dedim, ne 
iyi tesadüf! Bugün pek zarifsiniz. 
Bize bir fıçı prap getirctiler A -
montilado olı::luğunu iddia ediyor. 
lar, ama ben pek zannetmiyorum. 

- Nasıl, diye hayretle gözleri
ni açtı, Amontilado mu? Hem de 
bir frçı? imkanı yok! Bilhassa 
karnaval esnasıntla, kabil değil. 

- Dedim ya şüpheleniyorum. 

Çeviren: iLHAN TANAR 
- Amontilado ha? 
- Pek emin degilim. 
- Kabil değil. 
- Şunu bir anlasak? 
- Bu zamanda o şarap! •• Ha-

kiki ise kelepir yakalamışsınız .. 
- Sizin meşgul olduğunuzu 

görüyorum. Gidip Lukesi'yi bula
cağım. O anlar belki. 

- Lukesi konyakla şarabı bir
birinden ayırd edemez. 

- Öyle olduğu halde, onun !da 
sizin kadar şaraptan anladığını 

~öyleyenler var. 
- Gelin, gidelim. 
- Nereye? 
- Sizin mahzeninize. Şaraba 

bakarız. 

- Hayır, azizim, eğlenmek için 
o kadar bazırlanm.ışsmız rahatsız 
olduğunuzu istemem. Lukesi ... 

- İşim yok; gelin. 
- Hemde galiba nezleniz \'ar. 

Bcdruml~rımız pek rutubetlidir. 
Bu vaziyette girmeniz doğru ol. 

maz. • •' 
- Zarar yok, gidelim. Amonti

la'do ha? Sizi aldatmışlar dostum! 
Lukasi konyakla şarabı ayrrd et -
mekten ~cizdir. 

Tortunato, koluma girmiş, 

beni adeta ııürük1Uyoı:4du. Ben de 
yüzüme siyah bir maske takarak 
evime doğru yürüdüm. Ev bom -
bo§tU. Sabaha karşı döneceğimi 
evvelden haber verdiğim için 
hizmetkarlar karnaval cğlencele -
rine iştirak etmeğe ko§muşlardı. 

Büyük holde yanan §anJdanlar 
dan iki mum çıkararak birini 
Fortunatoya verdim, birini de 
lCendim aldım ve inalızene giden 
loş merdivenleri inmeğc başladık. 
örümcekli, dar dehlizlerden geç • 
tikten sonra eddadımın cesetleri -
n;n gömülü olduğu mahzenin ka
p·t:ına geldik. 
Arkadaşım henüz ayılmamıştı. 

ırıddetliydi ki, zavallı urhot ve 
nezleli dostum, sık aık öbünneğe 
başhıdr. 

- Gelin vazgeçelim bu İ§ten, 
<icdim. Baksanıza ne kadar öksü
rüyorsunuz:, hasta olacaksınız. 

Stlıhatiniz kıymetlidir, z:enginsi. 
niz, sevilen, hürmet edilen bir a· 
aamsmız. Hem ben şimdi Lukesi 
vi bulurum. 

- Rica ederim, öksürükten ö
lecek değilim yal Nerede fıçılar? 

- Yok canım, ben siz rahatau: 
olmayın diye 5Öylüyorum. Ölü -
mü ne diye karıştırıyorsunıu ! 
Şu Medoledcn biraz içersek, ao -
ğuğa kar§ı mukavemetimiz artar. 

Yüzlerce §İşenin arasın/dan biı; 
•anesini çekerek ağız yerini tat
lara vurup kırdım: ArkadaJUD& 
uzattım. Şarabı dudaklarına g&o 
türiirken gülümsedi: 

- Etrafımızda yatan ölülerin 
ruhl•rma içiyorum.. 

- Ben de sıhhatinize 1 
Tekrar kotuma girdi: 
- Mahzeniniz pek geni§ 1 
- Montrcsorlar kalabalık w 

eski bir ailedir. 
- Ailenizin alameti farilıta.unı 

unuttum. 
- İri bir yılanı ezen kuvvetli 

bir inıan ayağı .. Ayak altın, .ıe • 
min ıninedır. 

- Gilzell 
Gittikçe ldarlapn, sıkı§All du

vaı Jarın arasında yolumuza d~ 
vam <;ttik. 

- Ne kadar da uzak yere koy. 
durmuşsunuz fıçıları t 

- Artık yaklaşt?k. Hele siz ıu 
prabm da tadına balan. 
Uzattığım §İ!eyi bit' yudumda 

boşalttı. Şimdi önümUze üç tarafı 
duvarla çevrili, karanlık bir höe· 
re çrkmt§tr. Ustü kapalryldı. Du • 
varlarda iskeletler asılıydı. 

Fortunato, elindeki mumun ıp 
ğile höcrenin içini görmeğe çab
şıyordu. 

Achilostan son cevabı alan Gre
toriua hücuma kallunak ü:7;er<ıydi. 

l\Iiray, gece karanlığında, biraz 
sonra bu n1eydanm bir ruahcer ye
tine dönecc~ni ve kanlar içüıde yl\ 
~eıı insan ıöğdeleriyle dolacağını 

- Dc\ietlüm ! .. dP.di. Hıztr gıbi 

yeli§tiniz!. Evet, geceyan51 burada 
Dedi. 

,/ 

(Deuam• oar) 

Size danr~madan parasını da ö • 
dedim. Sizi kolaylıkla bulmak ka
bil olmadı, fırsatı kaçırmaktan 

korktum. 

Yürürken sallanıyor, ba§mdaki 
zillerin çrngırtıs'I karanlık du -
v;ırJara çarparak boğuk sesler 
çıkarıyordu. 

l Ki!:f kokusu ve rutubet o ka.dar 

- Gir içeri, dedim. AmoMlhMll 
şarabı ora.da. 

(Lütf cn sayfayı çcvirlnil] 

dU§ünerelc bir &n, UrperdI. Fakat 
altıbeUeri ne olursa olııun, GroCQri.. 
uıı h.ik kuvvetleri olduğu göı ıör~ 
tore malflm olınaııma r~en bil -
hassa kendisi mevıubahtı olduğu i
Çln kanrarnancı. ve llOn damla kanı
~a kadar doğü~mey ahdetti. 

A.t.ını mahmuzlıyaralt, kıh~ eliıl
do, en lenyc sUrdu \'O ille hOcuu:ıu 
karşılamayı bekledi. 

Atının UstUndc adeta. kudunııuş 
bır halde sağa ısola dönUp dunnalt.. 
ta olan Achilos nihe.yet kar§ı ta.ra
fın hucumunu dahi bekliyemiyeeelc 
t~kın bir tehevvUrlo kılıcını kal. 
dırıp: 

- Alça.klar ! diye bağırdı. HU -
CUına cesaret edemiyorsunuz! .. Kah 
ranınn ruıkerlerim ! .. Köpek silrille
tinı doğramak için aslanlar gıbi 
bız saldıralım• .. 

Ve atını ma}\muzladı. Fakat bir. 
d,nbirc yerinden fırhyan atmm yıl 
dırnn gibi diıglnlerinf kısmaya mec 
bur oldu. Atı bu Ani manevradan 
Vll§ırarak şaha kalkmıştı. Achllosun 
lrltasından harekete hazırlarunı§ o. 
lan askerler de çlv:ıenm~ gibi yer
lerinde dunıverdiler. 

Zira. ağaçlıklar arasından birden
bir~. kanıtlrkh vazıyet almı~ olan i. 
le! taraf ukerl arasında tozu duma. 
na katarak. gökten yıldrmnlar bo
tanı~'Ormuş gibi beyaz atlarla aank
lı ln.ııanJar boşanınağa ba~ladı. 

Blriblrine saldırmak iı;ln hazır • 
lanrnış olan her iki taraf ortaları. 
llıt hu Ant akın oluvPıince hayretle 
' rlt>rinde çıvilenlp kalıvermişler
di 

H~r ikı taraf da, rece olmasm<1. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

10. AÖAÇLIK Clı.ilçıik koru. 
koru) 

ıo. F: le bogquel (le ~tit 
hoüı, in bouquet d'a.rbreı) 

10. t: bushes (the bu.sh) 
10. A: das C:ehüsrh (Busdı.. 

werk, der Bullch) 

11. l'ONCA EKElli MAK.lNE lı 

rv 

11. F: le ge:ı:nnir (meca.nique] 
a bra.s pour le tr•fle 

ıı. 1: the dover - eeeder, (a. 
whe,.lharrnw ıı;eeder, a 
so'•:lng • machine) 

11 • .A: der :hlcekarren (die 
Kltekarre; oıno Sima
schine) 

c Ot blı;me ve m•v•'"'' 
P"ı ~a f'en•l9'0" h The Hay Harv•at 
Aı Dle Heuernte 

l. OT BİÇEN' ORAKÇI 
a kılıfmda aıııh duran bL 
lc~i ta.~ı 

h kosa (kollu tırpan) 
1. F: le fauchcur fauchant 

l'herhc 
a la pierrc n fau::ıı: (pierrc 

iL aiguiser) dans son 
coffin 

h la faux armce. avec 
son annature (sa garnl
ture) 

t. t: the mower (the rcaper, 
the harvcster) mowing 
the grass (at the hlly
harvC"st) 
a the wl:e~tonc in thl! 

horn shcath 
h t.hl! scytbe wilh thc 
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&cytbe • cradle o 
l. A: der Maher (M!ihder) 

bcim Miihen dcs Gruas 
(bei der Mahd) 
a der \Yctzstein im 

Rumpf 
h die Sense mit dem Sen

scnkorb e 

2. ELlXDE TIRMlh'"L..\ a 
ÇtFTJJK HIZl'U,'TÇJSt 
(kız) 

2. F: la fille de !erme avcc 
un ratcau a 

2. t: the maid with the rake a 
2. A: dle Magd mit der Har. 

ke {dem Rcl"h~n) a 
3. KURU OT TARAGI 

ZiRAAT iŞLERi 
Planş 47 

(Tarlada· çahşma) 1 

P'ı Travaux agrlcol•• (Travaux de• c:hampa) 
h P'leld Work Ar Feıdarbelte" 

A c;;ıf't surm• 
F: Le ıabouraga <•• ıabour) 1: Cultlvatlon of' 
th• sou Aı Dl• Bodenbearbeıtung 

1. ÇİFI' Stl'REN 
mekle meşgul) 

<tlft sür. 

ı. I': le peysan en train de 
labourcr 

l. ı: Uıe fanner (the peas
ant, thc agriculturiııt) 
ploughing 

l. \: der Bauer (Aekcrs.. 
mann, Landmann) 
Pflilgen (Ackem) 

2. PULJ,UK (sapan) 
:ı topraklar 

2. F: la chnrrue 
a la motte do terrc 

2. t: Uıe plough 

bcim 

11 thc clod or furrow..slicc 
(i. c. thc clods of carth 
turncd up by the mould.. 
board of thc plough [cf. 
Plato 50, 1 c)) 

2. A: der Pflug 
a die Scholle 

8. BONOUK AGACI 
8. P: in volee 
8. 1: thc swingle - tree (the 

slngle _ trce, the ewing
tree, the whiffle.trce) 

S. A: das Ort.8cheit 

4. ÇİFT HAYVAllıı-ı (atı) 

[yan yana koşulmuş iki 
at koşum olur] 

4. F: le chr!val de labour: les 
dcwı: cheveux attel~s 
l'un a côte de l'autre 
(ıı.ccouples) forment un 
nttelage 

4. t: the ho~ (tlıe farm.. 
horse; here: a traeer or 
trace - hone; both hor-
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ovyeler e Denizaltı, 
• • 

Den z f adını 
~& d 1 . <Baıtarofı ı lncldeı .m\uema iyen c pmllerba herblrbae, c1a.man tur. 11er ••1iD baldJrau h•um dal 

tf 1 l'U.l1Uldan korumak lçlD bir harb ma Dd ucmı ortamdlr. 
ar ırıyor ar semili refakat tı1emt1r. 'Dl\tman ta,,....... bambalDI 

nıçın 

tayyar 
korRar 

. • Evvelce UDJ1ed1lirdl ki tayyare- çok alçak bir frtlf&dan atmuıııa . ...,""°'' 1 lncldd <Bo,tara/ı B incide) ıac '.!'~ ... auuflannda saJıprlar. Jer havadan deıılı kavveUerlne bQ- mln1 olpacak ol.tma llüet lb.tlllMI.,... 
Gmeranm vOc:udu temizlendik· emriade avcı filoları, ~dı - Bır ıki MM- enel ortaya bir ~e yQk bir yardJmcı olablllr. Fakat be 11 çok mR Bh-~en atlla 
tell an yeni yeni dmU tes- muı filolan, bomba. nakliyat ftlo- sele s•Jamttı: Haft ordulUN bir gtln bu kanaat pllmnpır. bombum dtlft8ll yeri aöreal 
ı&blan yapıkb. Eskileri ıenır 1an ve kara ordusu ile beraber ça. çok ıcnç ıubay llamdı. Pakat da- 1 Dar denlslerde ve aoo-aoo mil pek '11. bilirler Jd labetll &ut ya 
letilerek derhal yeni •ffıbarp bpsi molar bulunuyor. Bundan imi vuife b~daa ancak~ bir ael&fedeki Umaalara pderkea, malc çôlı ile bir tir. 
ıırblılan, kruvaıötler Ye filotil· bafka umumi kefil filoJan vardır ten çok u bır Jaamma vcrilebill - ticaret pmUenne de ta)'yareler Bmat yaptJlım bir tecı11beyl aD 

ıa lafavuzlan inpsma bqlan- ki bunlar kara ta11areleri veya, vordu. Buna çare olmak üzere yardim edeblUr, fakat denls JOlla- latablllrla: Hatbde balaaduPa Pi 
dı. banları açık denizde b!rer birlilt Lord Trencbard ima müddetli rmm baılıca• aaeak harb pm11e • mJ Trly•te klrf81bade 0ç ~yrek 

Suf Sovyet malmnesile Sov sfbl tek baflarına barbedebilectk vuifel:r ibdaı etti ki, bu ıuretle riDln mubafuuı altmda bulunmak saat 800 metre irtifadan bombu • 
' yet te!IAhlannda yapılan ilk mnette deniz tayyarclerinden timdi hava ıubaylanna diSrt ıeııe mecburiyetindedir. ~ edildi. o kadar ki. bomm. 

;tmi 1938 aemsi nihayeti~ mOrekkeptir. 1n~tuam vaıife verilebiliyor. 1 lngiJtereJD bayatı denJs yoUarma ~ harareti ll&vada mcak bava 
Tilrkiye limanlamu ziyaret et- Avcı tamrni ha•a muhare~ Ondan ıonra bir teıkillttan iıtifa· balbdır. Zira tnıutere BlyUk BrL cereyanı hunle ptlrdl. Bana rat
ti ~toskova) adım tapyan bu lerinln 1dltik muı..ribiclir •e bat· de edebiliyorlar. tanya adumda kendlalne ilama o- mtn blslm amini pmialne anea1' 
illt cemi ltatyan filotillA kda bca .uifni dUıman tayyatetlnc Hava kpnctlerine tecr' b:Ji pL lan planm ancak onda dördllnl te- ttıgÜ 111r bomba labet edebildi. 
\'U an, sisteminde ft dilnyanı.., karp, balonların, projektCSrlerin lottan telalz memuruna kadar ay· aün edebiliyor. Geri ulaa onda Htrbde, baft erlrlmbarblyea 
en sOratll pmisidir. n bava tıoplanmn yardam ile, mU n ayn lbtilM talübi ldmleler ta altı 80 bin mUdea fula uuk deni- de phprkea, Laac1ra &aerllldetl 

Sovyetler daha evvel ltalya· dafuda bulunmaktır. nmdır. Bunlann 1-nlan dolru • l8fll'I Yollardlın sellyor. btl)'lk bir dtlflD&ll htlcamqnduı 10D 

dan bu listemde birkaç pmı al· Bombucbman tayyarnl han dan dotruya mektepten çıkıp M· tnıtHz ticaret ıemllerl ua•ata • ra net:1cey1 etrenmeye Ql.lamlt1Jll 
IDJllardı. 1939 yeni 5ovyet ktu- muharebesinde mukabil taarruz duya ıeliyor ki, on1an talim ettir. na yiyecek maddMlnden bqka ha.. Bunda aııcU bir tek merminbl taJll 

v3Wrler'Din Karadenb lllBDl'Y· tiWudır •• HCI tayyarelile dil:r mek icap ediyor. BUSUn 5000 ıenç riçten bam madde de ptirmek mecı hedefe llabet etmJt. olduiunu ptr • 
ralar1na iftirak ettOOerl ıörQ!- mlclıfa, liW.lannı, çok ıba\lnllu talim ı&rmckteclir ve bu talim üç burlyetindedir. dUm. 
dil Bu pmilsin cfeniJe indiril· bir mtltemmimfdir. sene ıill'ecektir. DOnyada bu. vulyette olan yal - ltulf clnletlerl S~ 
me1t mmen ilin edilmeclili si· Bitin banlar ayn ayn ihtituta Buı1an 4a tayyarccillli vul - na iki memleket \Vdır ki, bula· manyeto fabrlbaml •e mllm depo-
bl bu ana kadar Sovyet Kara ba.a ıubay ve erine Cıtiyaç pte· feye ctnfikten sonra Bjreniyor ki rm blri tqUtere, blrl de Japenya- MlllU bomberdllaaM pttlklerl • 
deniz llwnlanndan bqka bir rlr. buc.Un bunlardan 6000 kiti bUyilk dır. Diler memleketlerlD hepli keJJ- man da ayal aetlceyl afchlar. Bu 
limanda da llSrilnmıemltlerdir~ EneJl pi1ot1ar ıelir. Diler bir fea mekteplerinde okumaktadır. dl topraklarmda çıkanlardan cıda. manyeto fa~ AlllU1&da bli' 
Zaten 1ft1f yapdaa cemilerin çok memleketlercle de oldufu s™ Hallu. tqilU tanare kuvvet- 1armı ve bam maddelerlain blrço - tane)'di ve ~ evvel dllnyanm 
pek m malamdar. Sovyet1er ınams Jaava ordmuodaki pilotla. &cd c4dse artıyor' •• bucUn dUn· lua temin edebilü'ler. bitin man)'eto litlyacmm ,W• 
tteıüz kuvYet1erini pek bOyOk tın bulll ••tb. retml pilottur. yama en bOJik ban kuvvetle • Kendi topraklarından çıbn mad- 90 rm lltllllal ederdi.. Banda clo
bir aillilit içinde vQcuda setir Bum ile lcretle saJıpr. rindea blrl haline plmlttlr. ır. • delerle bqbca lhti;vaA:la:rml temta layı fabı4lialmt Ubdld blD iti& 
~. lap balinde bala- Subay ~ auJ Jmhoyu kat bu ~et taamu lpa detd. eden memleketler harb çıkar çıt - C}Ok bllylk bir ellemmlyetl halldL 
_.. -~ mhldanmn pte- tePD eder, pilot o1mıyaa. fakat ıulhU müdafaa için huırlanmak • mu hariçteld ticaret ıemllerlne ftkat bltla pyretlerlmlle ral • 
eek 1eae denbıe indirilmesi muJı tayyare kullaaan 411er ıuba1lar tadır. - (Liabler.) bltaraf llmaalara iltica etmeleri ea. men, bombalar, ban cereJU)an L 
temekffr. rlıll vereblllrler. 8onfte barb pmL le, hedeften ualrlatl)'Or ve fabrlb 

Yeni yapılan veya yapılmak· 1erl Pin n bu vapurları alır ptl- clftrmcldl l*'ln e•lerl e.ertrı 
ta bulunan saffıb,arp arblılan sında denbe lndirilmiı altı kru- de bd cemiyete donanma efra- rlr. dlfllyordu. 

ıle mb1ı kruvuBrler ne kadar vuörden ft 1929-l!m seneleri ~m.::!ı=:. : Tabi! bu barb pmllerlnin olduk· HuWeaberl )'eni Up baft mi .. 
dır? Bu hUIUlta m)rih • btl aramda yapllmlt ,80QO tonluk ça blyllk kruftdr olmuı lbımdır Waa toplan " diler .Ublar Ja .. 
maJOmat ,oktur. Yalım rami sene bir kruvdk'den lbamti. riyeniD o bıdar efrada ihtiyaa ld nauhafuaı&n altına alcllklln va- pdauatlr. <,,_ buaJan atd t1itu .. 
ili~ ~ıdilfmlı bir Altı kruvulkden bir kaçı on '>1ma.chlı dilf(inOHlne bu ilin- purlara dllpnan pmllertnlD •tef._ yorlar.) Ban• tA 1Mialn _,,. .. 
llS YU'9I o da 1938 de ~ sene ...,.. kabme w ar lann mahiyeti korkunçtur. Sulh deblleceklerl bir meafeye yüJq- relerin eakftılndea düa ytlk11ek uç. 

Jet babri)'eli tona~ evvelki cak l9'l&-l9M> aeneleri arum- ıamınmcla umuaı t,,.ııis bah- malarma mbl olablJaln. malan lkliDgeleeelı il. iN da 
-- da ikmal edilebilmifti. Bu ıe- yareden atılan bOm llabet 

~~~~~~~~~~~~~b;~~~u;~~~~~~~~~~n=~~,=~~·~R~~~~M~-=:~r~~~·-~~·~k;~;~~~~·=~~~~ 
• ro u· 

Belki bunlar yapılan ve yapıl- 111 ~ne ıdliilliie Rusya· 
. 

ıi'tırenin inp etti~ ıemilei 
bel JOJ bin tandan ...... 
AlmD)'IDIDkller ile 250 bin 
tıoaclur. Sovyetlerinld Almanya 
~fala.~n 
dmf*. 
Cadık idaresinin etki pmile-

ri mala.har ..... 1911·191• 
..aeri ...... yapdnuı 

makta bulunan modern ıemi· da bG;ilk hir derUı faıvfttinin 
terin ef~ mektep vuifal Mdı1anlnait8 01dulu -derhal 
,b.~stedirler. an1ap11r. Rtnyada ..ıın nriida· 

Rusyada bahriye efradmm faasıqa mahm.ıs tahtelbahirlerin 
mitemaöy.en arttınkblı nr ad~ 300 kadar tahmin otun 
mm rıetndHen lld illmU iltkl ......,. ~ eo ı Japon 
iti edilmf'~-tedir. Bun1ardall bl· denilindedir. Dilerleri adeden 
n l~ leDelinde (genç kGad1- A vrupanm herhangi bir tahtel-
aisr bahri~ cemiyetine) bahir donanması kadar kuvvet-
20.0M ua ka,mdildili dileri lid"r. 

Denbdekl pmllere kaJ'll tan-
re hUcumlarma ook ft1alm netice
ler verecell bakJancl& bir çok teY
ıer 16ylenerek halk beyeeana cJI. 
tlrlldtl. Balbuki naaarlyenln men
fi eartıan telaUbyl hemen haıeD 

~ ner tonluk d&t aaffıharp 
rırhl .. ile harbi u.mt ema· 

~--------~....----------~--------~----~--~~---~----~'!'!"'I!" ...... ------...,..-------..--------------------------

D 

T. 1: tlae clllll Ctlllo> llarrow 
(tbe locl-bnUer) 

'· : - lllloll~ .. .,....... ..... 
& Pi Ja olwrae l tneteur 

• la traetev ........ 
1. latlae~or 

.......... ploqb, ... 
oaJlecl trutor 
• ... motor.tnetar (tlae 

acrt&wtut: u apteaıta. 
nl ... .tnetor) 

• tlae ploqb .. =-~ ..... .....,.. 
• eler Pılqr 

~ ..... , 
.. ... (la *""> 
.. ftlld 

• - Mlln' (619 l'eld) 

• 

L lı tJae .,,... 
• tM leff-cıol'll 
• tile IOWtlls • Meet (tile 

elotla wWa tlıe .... ) 
L : eler 81mu• (8 .. ..., ......... ( ..... ) 

... 8let1ICla 

1. T l'OPLA• 

·--~·· ( ...... ) 
1. ı lfJI aaQlciü"W. O- p1. 

fll'ft9 '· ........ dana le 
cbaml)) 

1 lı tile ... 
S. t MI' l'eUllttla (l'elcl. 

lteln) 

.. 
1. : 1& bone 
.. Jı tM ~4'17 .... 
1. ı 4v GNIUllWla 

4. 
... ı le 

-cUlqui 
4. t: the -4 . irlJJ or clrlll 

(tile drlU lftW Pae 
«n ............... :. 
~ ........ ,. .... 
1nsl"'ae1ÜM.•aeeıau. 
~1 • ...,..,l 

.... ~(elae .......... 

• 
1. 
1. l'attelı .... 
• rtlae ..._ 
...... o..,.. 

w 

1. DVZ Çimi otDl l'Ollt1JI 

1. t un aemotr l lrafna en 
llp• <aa• eaaeaae mt. 
eanlque) 

t. lı tlle~---18• 
(• IOWlq • .,...e) 

1. : die Dlbbt.....,.laı 
(eme Slml'clable) 

'· ı1e...-1..m 
T ıs &ile lwld .-ser (a 

....ms bnpJemeot) 
T. a der StelDpel {tin SL 

prlt) 

1. YOLU 
.. 1 le chemlil ele eıtJDpllpe 
1. ta tile flel4 • patlı 
1. ı dtrP Jdwes 

•• 'I ,..,., 
t. : 1a UlliN dtY:' üamp 
1 tı tbe- rHp ~ t--. 

ftekh (the Wk 41' ba lk) 
•• ı ... ~ (Bain) 

• 
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.. . ~ . . .. . . . ... . - . ,.. ~ TOrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 29 ı 7 ı 1939 
PAS 1 F 

v ziyeti 
AKTİF Ura Lira 

l<.a.,a: Sermaye • • • ı rt.000.000,-
Altın sart klosram17 179910 2-l.161.017,0:" ( htlyat ak,t:$i: 

Ekıamanın ilacıdır. Banknot • • • • • , • 
uraklılt • • • • • • • 

Dalıildtkl Mııhablrlu: 

20.0!!8.288, 
ı .r>o4 .01 ı ,tom 

Adi ve revknlılde • • • • 4.211.ı:u,2:; 

G.000.000,-
Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. 

4 r,.001 .277 ,r;t llususl • • • l0.217.13J,2.; 

Saç eksiri 

Saçları besler, kök
lerini kuvvetlendi
rir, dökülmesini ön. 
ler, kepekleri giderir. 

ıngiliz Kanzuk 

Eczanesi 

Beyoğlu Istanbul 

En Fazla 
Rağbet Bulan 
Pudranın Yeni 

enkleri 

Meşhur bir 
G·ızellik mütehassısı 
~u kıymetli ta' lyclerde 

bulunuyor: 
hı' Rob ve şapkalarda olduğu gl 
~U Pudra renklerinin de modaııı 
~it t~~adiyen dcğişır. Bunun için. 
~~ lı.ı daima yeni ,·e cazib rcnkleı 
t~ııı~ Toknlon milessesesinln gU. 
'ay nıUtehassısı tarafından plya· 

•' SUrUimektedir. 
lil(! PJ!:CHE - İlkbahar tuvaletle· 
h. ahenktar olan ve bilhassn sa-
~llıta 1 • 
ti~ r a saçtan kestane rengındt 
~fı lara yakışan, şeftali yumu§ak. 

'+tesirini yapan pudrndır. 
~lıı 13RUN SOLElL Esmer tenler 
'ır l~aYet sevimli ve "Mat" bir te. 
fa~lıl 11Pan vcı bugün Pariste pek 

'+ l'ağbet bulan pudrndır. 
li:ı• nACHEL - DORE - Zayıf 
ı. •(!re h • 
"lltJı1t afü ve mahrem bir par· 
"aıctı veren \"C bilhassa suvare t u· 

,., erine nhcnktru bir pudradır. 
\;ll~'b 

' '1&· 1 
ve scbhar renklerin bUtUn 

tıı lrıi tecrübe ediniz: 
~1.tıe 1J0k kadınlar, maalesef tenle 
~% ~·gun renkteki pudrayı kullıın. 
~ıtlt rfar. Bunun için ytizlerinc 
"t·rı :t'aj olmuş ve sert bir manzarn 
b tor T 1 . 
lllnı • en nıze uygun pudray 

h1t ~nın Yegünc çaresi yUzünUzUr. 
fı~ l'afına bir renk ve diğer tara· 

"-d~ll§ka ren~ tecrübe etmektir. 
tı'arak esfnıizc yıızrnız. Size parasız 
~U~ nıuhtelif renklerde 6 nded 
t llneUk ~·eni Tokalon pudrasını 
L llcfcrec •. 

1 egız ve bu tecrübeyi ko-
•ltta ~~2 Yapınız. Adres: lstenbul 

ı · nn ı 
1 [> s n kutusu <30 No. lı Toka. 

Uclro.sı servisi.) 

Türk lirası • . . . • • 
IJarı,ıekl lluhabirltr: 

Allın: _,an kligrıım 9 0.'>8 321 
Allın;ı tahvilı kabil serbe't 
d(h·izlcr , • • • 

370. 70;;,;; , 

12.7-11 .2;'.;2,4H 

2.417,71 

Tt:dauüldt:kl Rnnknollar: 
Oeruhte edilen evrakı nakliye 

Knnunun li.8 inci mnatlc
lerine levCiknn hazine ıarn. 
fındnn vaki lediyot • . , 
Denıhle edilen evrakı n:ık. 

158.748.5H3,-

17.228.027,-

OiQer döviıler ,.e borçlu 
l.:lırlıııı h:ıkiyeleri 

llıı:111t tıılıı•illnl: 

Ucrulıır t·ııılen e'·rakı nıık. 

tlı)e ı.:ıır~ıııı:ı . . . . . 

s.r .. 'lo.40;;, 73 ı o.2s.ı.o;:;,ıı~. diye hakiyesl • • • • • 
l<arşılıSı tamamen altın olarak 
ılilveten tedavüle vazedilen 

141.520.536,-

ı 0.000.000,-158.748.:>68,-
J Rec$kont mukııhili il:h-eten 

tedn. \•azed. . 60.000.000,-Konunun 6°8 mnddclerinc 
lt·vrıkan llazine tıınfından 
v:.ıkl tediyat • . • • 1 • 

!itnt:d<.t cıi:danı: 

17.228.027, 14t.520.ö36,-ı Tı1rk lirası Mt:vd11atı 

Dövi: Taalılıüdatı: 
Allınn tahvili kabil dövizler 
Diıler dövizler ,.e alacaklı 

klirin~ h:ıkiyelerl . 

3.033,82 

220.r:;20.i>a6.
s;;.42;;.4rn,ıo 

Ticart srneller • • • • 
t::ıham ut tahulldt cii:dnnı: 
Ueruhle edilen evrakı nak 

A { liyenln knrşılıgı esham ve 
)ınh,·il~I itibari kıymelle 

B. Serbest esham ve tahvilli: 
lıvanılar: 

llazıneye kıı;ıı va<leli uans 
Allın ve döviz Ozerine • • 
Tahvil~t flı:erlne • • • • 
fli,,edıırlnr • • 
Muhlelif • • • 

• • • • 
• • • • 

.J3.604A4 l ,4; 
7.:;ı7.mm,u; 51.211.522,4 ı 

3.2H.000,-
22.8Hf>,.J2 

7.808.722, 
4-

tı.07liö01,42 
.ı.500.000.-ıt 

10.1:n.1:~2.;o 

ftkfln ·121.771.117,!H 

Muhtelif • • • • • • 
35.fl00.38:>,0:'> 

Yekun 

36.000.:H 8,8i 
0;).607.71~,-

------ıl 421.771.117,31 

J Temmuz 1038 tarihinden itibaren: lskonto haddi % 4 Allın üzerine r % 3 

Denız Levazım satmalma komisyonu ilanları 

Denizaltı tayyare

den niçin korkar 1 

M. M. V. Deniz Fabrıkaları Umum Müdürlüğünden: 
Deniz Fabrikaları sıhhiye kadrosuna bir cezacı almacağmdan is

tekli olacakların Gölcükte bulunan Deniz fabrikalan umum müdürlü· 
ğünc müracaatları. (5719) 

( Baştarafı 14 üncüde) 
etmiş tek tahtelbahir zabitidir. 

Hulasa olarak söylemek lazımgcı--lirse, bence tayyare hıırb gemisi • 
nln ehemmiyetini azallmı§ değildir. 

fstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi 

eksiltme komisyonundan 
Fakat harbde, İngiltere için, haya- 1 - Merkezimize ait Galata motörünün tekne ve makine aksamı 

U münakale ·oll mı ınuh · -a~ı'k · · t m t ir' 
düşmanın yardım mcnbalarmı tah•' 2 - Keşif bedeli (857) liradır. 
rib hatta belki imha hususunda 3 - Bu i~e ait şartnameler şunlardır 
deni;'. kuvv~tlerinin bir yardımcısı Fenni ~artname idari §artname. 
olacaktır. (Sunday Chronlclc) 4 - İstekliler bu §artnameleri (5) kurus mukabilinde merkezimiz· 

levaıımından alabilirler. 

Almanca ders 5 - Eksiltme 12·8·939 cumartesi günü saat l 1 de Galatada Kara 
mustafapaı=a sokağında mezkur merkez eksiltme komisyonunda yapıla 

Seri ve asrl HABER metoduyla caktır. 

ve mutedil ücretle ders almak isti. 6 - l\Iuvakkat teminat parası 64 lira 28 kuru?tur. 
yenlerin "almanca öğretmeni" is- 7 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 ..;ayılı kanunda gösterilen Yesika· 
mine mektupla çnzetemlzc mUra- larla en aşağı 1000 liralık bu gibi işleri yaptıklarına dair vesika göster 
caııti. • melcri ~arttır. (5589) 
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Madam Bearn, mcıtmazcl Fla. 
jeodan kendine hitaben getiril· 
miş bir mektup sormak fikrine 
düştü. Fakat, bundan da vaz. 
geçti. Çünkü bir baba bizzat 
kendi kı7.ına bir mektup verme· 
den bir şey bÖylemek için gön_ 
d:rmezse artık kime b5yle bir 
vazife verebilirdi?. 

Hem bu korkulara, şüphele· 

re sebep ne?. Yalandan bir şey 
için altmış mil mesafeyi almıya 
cesaret edecek kims:: tasavvur 
c.dilebilir mi?. 

Kontes. eğer bir bankerin ka_ 
rısı gibi zenginlerden olsaydı, 

belki kendisine bir hırsız kum · 
panyasının böyle bir tuzak kur. 
ması muhtemel olabilirdi. 

Bu takdirde kendisine müra
caat e:lecek hırsızlann hiç bir 
liey bularruyarak eli boş döne. 
ceklerini düşünerek güldü .. 

Binaenaley, köylü tuvaleti 
altında gizlenen Şon kendi ara
basını bırakıp konak yerinden 
aldığı tek atlı eski bir arabaya 
binip gittikten sonra kontes son 
fedakarlık zamanı geldiğine kat
iyyen kani olarak eski bir araba· 
ya binmiş, sürücüleri pek ziya_ 
de sıkıştırarak Şöse köyünden, 
Mari Antuanet geçmeden evvel 
geçmiş. Şon:lan altı yedi saat 
sonra Parise varmı~tı. 

Buraı:ıa en mühim işi avuka· 
tını ziyaret olduğtından posta 

arabasını doğruca Pötitc Liyon 
sokağına çektirerek Flajeonun 
kapısı önünde durdu. Kontesin 
bindiği araba dördüncü Hanri 
zamanından kalma bir şeydi.. 
Paı i;; ahalisi böyle eski şeylere 
sen !derece meraklı, herşeyi 

görmek ve anlamak için fevkala_ 
de mütecessis olduğundan ornya 
bir çok kimseler toplanmışlardı. 

Pötit Liyon sokağı geniş so· 
kaklardan olmadığından madam 
Bearn genş elbisesiyle, bil. 
yük arabasiyle adeta gelip git
meyi güçleştirmişti. 

Kontes sürücülerin . ücretle· 
rini verdikten sonra arabayı her 
zaman indiği Sen Jermen so_ 
kağınlda Kok Şanton oteline gö· 
t:irmelerini emretti. 

Madam merdivenin kenarında 
bulunan ipi tutarak yavaş ya· 
vaş yukarıya çıktı. 

/1rcıba yolculuğu, havanın sı

caklığı yüzünden kan ter içinde 
kaldığından avukatın dairesine 
geldiği için memnun olmuştu. 

Hizmetçi matmazel Margarit, 
kontes Dö Bearn'ın geldiğini ha· 
ber verince sıcak yüzünden ar· 
kasından atmış olduğu ceketini 
hemen omuzlarına alan Flajco 
gülümsiyerek kapıya koştu. 

Avukat, kontesi k<lrşılarkcn 

hayret etrr.ekten kendini ala _ 
mamı:;tı. l::ontes de b':.1 hayreti 
pek güzel görmüştii. 

Nafıa Vekaletinden 
10·8·939 perşembe günü saat .!.5 de Ankara:!a • ·ana vekfileti bi· 

nası içinde malzeme müdürl::.v,1 o: ı::da toplanan malzeme eksılt-:ıe 
komisyonunda 3818,75 lira m_· · .. rnmen bedelli 9000 litre l: .. ı 1::1 ben
zin ile 650 teneke beyaz benzinin açık eksiltme usulü ile el.Atmc i ya· 
pıla::~~:· . 

Eksiltme şartnamesi , ... teferruatı bedelsiz olarak ~alzeme ır..:1ar
lüğünd •• 1 _:mabilir. 

Muvakkat teminat 286 lira 41 kuru~tur. 

Istcklilerin mL· ..•• :. ~t teminat ve §artnamcsinde :·a:ılr \"esa=~ ile 
birli:.~- aynı gün saat 15 e kadar mezkCır 1: ..... : onC:.ı :._-ır bulunma· 
!arı lazımdır. (3257) (5543) 

ekaletinden 
14·8·939 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia Yekaleti bina· 

sı içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme ko· 
misyonunda 1170 lira muhammen bedelli muhtelif camların açık 

eksiltme usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 
Ekslitmc şartnamesi ve teferruatı malzeme müdürlüğünden bedel iz 

olarak alınabilir. 
l\luvakkat teminat 87 lira 75 kuruştur. 
lsteklilerin muvakkat teminat \'C şartnaaamesindc yzıh vesaik ile 

birlikte ayni gün saat 15 c kadar mezkOr komisyonda hazır bulun· 

maları lazımdır. (3374) (5618) 
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Kompine gelecek idi. Teşrifat 

usulünü tatbik edelim.. Uç gün 
Reymde eğlence .. bir.. yok, iki, 
daha doğrusu üç gün Nöyonda 
:;en!ik .• Bu halde altı gün kazan_ 
mış clurum. Tam altı uzun gün .. 

Kral kalemi eline alarak mös
yö İstanvilc üç gün Reymste ve 
Uç gün Nöyonda kalmak için e
r.ıir yaztdı. Sonra hizmetindeki 
posta memurunu çağırdı: 

- Bu emri sür'atle götür, 

dedi. 
Sonra ayni kalemle : "Sevgili 

kontes, bugün Zamoru vazife
sine başalatacağız.. Ben şimdi 

Merliye gidiyorum, bu akşam 

Lusycne gelerek şu sırada ha. 
tınmdan geçen şeyleri size söy
leyeceğim .. ,, 

İmza: Frans,. 
Kelimelerini bir kağıt üzerine 

y<ızıp zarfa koyduktan sonra 
hizmetçiye döndü: 

- Lobel, dedi, al bu mektubu 
şimdi kontese götür, sana nasi· 
lı:tt ederim, onunla hoş geçin .. 

Hizmetçi eğilip selam vererek 
ocli'dan sıktı. 

- 29-

MADAM Dö BEARN 
V en:ayda bazılarının vukııu 

nu istediği ve hazılanmn clma· 
s·nclnn korktuğu büyük kavga

nın, bi.ıt:in bu hid~ct ve itirazın 

sebebi olan kontes Dübarrinin 
resmi kabul meselesini hallede • 
ccği zannolunan kontes dö Be· 
arn, matmazel Şonun, Şöse kö· 
yünde kardeşine haber verdiği 

gibi Parise sür'atle geliyordu. 
Bu seyahat en sıkı ve dar va_ 

kitler.de Vikont Janın ya11dımı· 

na koşan fevkalade tasavvurla· 
rından birinin mahsulü ve neti_ 
cesiydi. 

Madam Dübarrinin resmi ka· 
hulü için kat'iyyen lazım olan 
takdim vasıtasını sarnydaki ka· 
dmJar arasında bulmağa mu • 
vaffak olamıyan Jan gözlerini 
•nlavetlere çevirerek memleket
leri ara~lırmış, nihayet aradı· 

ğını Möz nehri sahilinde, eski, 
fakat mümkün olduğu ka:laı 
iyi muhııfaza edilmiş bir evde 
bulmuştu. 

Aradığı §ey; eski bir dava, ve 

eski bir davacı idi. 
Eı;ki davacı, kcntcs dö Bearn. 

dı. Kontesin bütün servetine 
ait olan ve asırlardanberi devam 
e:ten bir davayı israrla takip ey 
lcdiği malumdu. 

Bu davanın halli ise, şu son 
günlerde, o zamana kadar kim 
senin bilmediği ,;ahte veya doğ. 
ru bir yakınlıkla madam Di.ı 

ban iye miinasebet peyd~ e=i~ 

ota., m?Ssyö Moymm!ft elinde ci 
rr-::sı, janm fikir ve emellerine 
ı·ygun g:liyoııJu. 
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Her şeyde tasarruf caiz olabilir, 
fak at çocuklanmmn sıhhatinde asla ! 

Çocuklarınıza her z aman en iyi şeyleri veriniz 

Oç aylıktan itibaren f Q S FA Tİ N vermek başta gelir 

FOSFATiN 
en mükemmel çocuk gıdasıdır 

FOSFATiN 
renksiz yanakları pembelettirir 

FOSFATiN . 

ile beslenen çocuk l:anlı, canlı ve daima sıhhatli olur 
F OSF A TlN F ransadan gelir, FAL YER marka sile arayınız. · 

• ' • A,. I . . . . ·'' • ... • 

Bu akşam T aksimde 

p 
BahçesincJe 

"Yavrunun Gecesi 
Bayan HAMiYET YOGESE 

G 

" 
FOSFATiN FALYER 

Bütün eczane ve bütün bakkallarda vardır 

ve yavn.ıyu seven Bestekar ve diğer saz arkadaşları iştirak 

edeceklerdir . 
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Çünkü kontesin himayesi sa. 
yesinde müsteşarlığa gelmiş ve 
artık nazır elması ufak bir him
mete blğlı kalmış olan mösyö 
Mopu, başvekil olabilmek ıçın 

kontese so:ı <lerecede yakınlık 

gösterm;kte, gece gündüz kon. 
tcsin teveccühünü kazanmıya 

gayret ediyordu. 
Bu sebepten bu dava mese

lesinde müşkülata tesadüf o
lunmıyacağı muhakkaktı. 

Frant;anın en meşhur ve bü_ 
yük bir hanedanına mensup bu
lunan ma:l::ım Dö Bearn çoktan 
beri takip ettiği .davayı kazana
cağını ümit etmiyor, fakat israr _ 
la devam ediyordu. 

Çevik, zayıf, asabi, kırlaşmış 

kaş~an altında mavi gözleri 
durmadan hareket eden kendi 
gençliği zamanının nY.Xiasına 

göre giyinmeyi, cidden sever bir 
kadındı. · 

Kontes Dübarrinin kızkarde

si ve sırdaşı olan, okuyucuları • 
mızın yol üzerinde tanı<lığr mat. 
mazel Şon, dava vekili FHijeo· 
mın kızı sıfatiylc madam Bcar _ 
nın yanına gittiği sırada ihtiyar 
kontes geniş eteklı, yaka ve 
k~IJarı dantelalı bir elbise giy. 
mi~. iri bir hotoz, geniş cepli 
uzun bir palto, çiçekli ipek kra
'Nt i!e s-:""efü o!arak görmÜ!itli. 

1htiyar kontes bu elbiseyi hem 
sevl:liğinden, hem de iktısa.da 

riayetinden dolayı tercih ederdi. 
Yoksulluğu kendi kabahati 

neticesi olmadığından bundan 
kızarır ve utanır takımdan de. 

ğildi. 

Ancak bir köylü gibi becerik
siz, bir genç kız gibi mahcup 
ve korkak olan bir tek oğluna 
ismiyle mütenasip bir servet bı
rakamıyacağını düşünerek zen. 
gin olmal:lığına teessüf ediyor
du. 

Avukatının senelerdenberi Sa
lüs ailesiyle uğraştığı araziye 
çiftliklerim demekle teselli bu. 
luyordu. 

Fakat kendisi gayet zeki ve 
akit başında bir kadın okluğun
dan bu arazi üzerine istikraz 
etmek icap etse hiç bir müraba
hacının buna razı olmıyacağrnı 
pek güzel biliyordu. 

Madam bu davaya girmeyen, 
pekaz olan emlak ve arazisinin 
geliri ile geçinmeeğ mecbur ol_ 
ıduğundan, hakimlerin, avukat
ların yanına gitmek için h~r gün 
bir araba kirası vermeğe ihtiyaç 
olan Paristen kaç:nı~. gelip köş
künde yerleşmişti. 

Zaten davasrna ait dosyanın 

sırası gelip te içinde bulunduğu 
dolaptan çıkması en az beş se. 
neye muhtaç bulunuyordu. 

Her zaman <lavalar pek uzıı:l 

sürüyorsa da, gene eski zaman· 
lann davalariyle kabili kıyaa 

• • • • ~ ..... .r.. ~-'·· -~ • ..J'°" .C-. ... zı" . ................ -
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değildir. Çünkü o vakitlertde da· 
valar asırlarca devam eder, bir 
kaç nesil de~iştirir, neticesi ge. 
ne hiç çıkardr. 

Binaenaleyh davaya giden on 
ikide on kısım emlakini kurt~r
mak için elinde kalan pekaz pa· 
rasını da bu yolda mahvetme~i 

• istemiyo11du. 
Bu kadın, evvelce de söyledi. 

ğimiz gibi eı:ki zaman kadını 

üedikleri takımdan yani inatçr, 
fakat akıllı, kuvvetli, hasis ve 
iktısada riayetkar bir kadındı. 

Para harcamasını hiç sevmez
di. Çok kurnaz olduğu için 
ken:li işini davavekillerinden 
mübaşirlerden, simsarlardan, da
ha iyi, daha kat'i ve mi.:kemmel 
tnkip edebilirdi. 

Fakat taşımakta olduğu 

Bearn ismi çok şeylere, her gün 
ko~up gitmesi icap eden yerlere 
müracaatına mani oluyordu. 
' İşte bu engelden dolayı iste_ 
rliği gibi takip edemediği dava
'iını yabancı ellere bırakmağa 

mecbur olarak, kendisi sabahtan 
akşama kadar eski evrakı, se· 
net ve fermanlarını okumak ve 
tetkik etmekle uğraşıyordu. 

Bin türlü üzünt ülere uğru _ 
yor.du. Ekıoeriya kcndiEini bir 
mahkemenin karşısında farzc
derek davasını o kadar belağat
le, o kadar kanaat verici delil; 
lcrcl isbat ve teşrih ederek delil-

kazanıyordu ki, kc·1c1in::: geldi· 
ği zam:ın bu iktich:::-1;1 avukat· 
larda olmasını can ve gönül.den 
diliyordu . 

İşte ihtiyar kontes bu hülya 
ve kuruntularda ikc l avukatın 

kızı diye gelen matmav;:l Şon, 

kontesin üzerinde yapacağı te. 
siri söylcmeğe lüzum yoktur. 

Herkes istediği şeye pek ko
lay inanır. Binaenaleyh, ma:Jam 
Bearn, genç kadının söylediği 

sö?.lere tabii aldandı. Fakat gene 
ufak bir şüpheden kurtulaını -
yort!u. 

Çünkü yirmi seneclenberi ta. 
nıdığı mösyö Flajeoyu evinde 
iki yüz defadan fazla ziyaret 
ctmi!j ve hiç bir g~n mÜiterile· 
rin ceplerinde şekerleme, yemi5 
aramak için gene bir küçiik ço· 
cuğun eserini görmemişti. 

Bu şüphe, m<.ıfamı anc~k l>!r 
dakika meşgul edebildi. Uzun 
uzadıya .düşünmek, avukatı l 

odasında bir çocuk görmediği .. 
ne mana vermek, bu suretle li.i 
zumu olmıyan şeylr.:ri halle ça
lışmak neye yazardı'?. 

i~te avukatın kıır karşısında 

idi.. 
Bundan başka Flajeonun km, 

kocasının ya nma. S trazburga 
g'..lerken oraya lı:ıb~sının t:ıv!:İ. 

yesi iizerine ugr:ımıştı. 
Şüphe edilmemesi için de doğ· 

rudan kloğruya gelmemişti. 

3 ı\GUSTOS - 1939 

AS 
TIRAŞ BIÇAC3 

En m ükemmel ve en ucuı 
traş bıçağıdır, bir adeôi 

25 defa traş eder. 

10 aded i 15 kuruş 

HASA 
Tzraş Bıçağ_ 

Bir adedi huzur ve refahla 
100 defa traş eder. 

1 O adedi 35 kuruştur 

Paslanmaz Has 
TJRAŞ BIÇAGI 

Dünyada mevctu traş bı· 
çaklarının en keskini ve 
en m ükemmelidir. Sene· 
lerce suda ve sabun içirı· 

de kalsa katiyen 
paslanmaz. 

10 adedi 60 kuruş. 

ısrar ile Has, Hasan 
ve Paslanmaz 
markasını isteyiniz. 

1 
Selimiy·e Askeri Satın· 
ma Komisyonu i lanları 

Selimiyc süel fırın ihtiyacı içit! 
25000 kilo fırın odunu evsaf , ve şe
ra.'i dahilinde 7 ağusto:;~39 paza~ 
tesi günü sa:ıt 11 de pazarlıkla satıfı 
alınacaktır. İsteklilerin belli gün ,·e 
•.. atle kati teminat paralarile birlil' 
te Sclimiyedeki tümen satınalrr.a ı.:c 

misyonuna gelmeleri. 

* * * 
Karadeniz Boğazındaki birlikler 

hay\·anatı için 2500 kilo ~·ı;lal· 
1000 kilo kuru ot, 45000 kilo sam(l.!l 
"V"-af Ye şerait dahilinde 7 ağuı:to' 
939 pazartesi günü saat 10 da pır 
~arlıkla satın alıancaktır. tstekıilt' 
rin belli gün ,.e saatte kati leminııl 
'aralarile birlikte Selimiyedeki t~ 
rı1cn !'atınalma komisyonuna gdnıc· 
·~ri. (5821) 

Dün ve Yarırı 
ıT ercüme külliyatı 

j Satış yer; : 
. 'JAKIT KITAPEVI 

1 

1-1 O kitaplık bırincı serı 

Numara Kuruş 

1 Safo ıoo 

2 Aıle Ç.-emberi 
100 1 3 Ticaret, Banka. 75 

Borsa 
Devlet ve ihtilal 75 

5 Sosyalizm 75 
ti J. Rasin külliyatı J 75 
7 tşçi sımfı ihtilali 60 
~ Ruhi hayatta laşuur 60 
J [sfahana doğru ıoo 

10 J. Rasin külliyatı il 75 

795 

Bu serinin fiyatı 795 kuru~ 
ur. Hepsini alanlara % 21 
:;konto yapılır. 2:~6 kuruşı 

ıp<:;in alındıktan sonra kalaı 
ı lirası ayda birer lira öden 
'l'k üzere dört taksite bağla 

ıır. 

E. S.\Dl TEi~ • 
11.\I.IDE PlŞ~l:'

Bu al.:s:uıı IJüyiii'' 
dere Ail; hahçcsiııdC 

FATOŞ 
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