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Bugün öğleden sonra 

Cumhurreisi, 
lngiliz amiralını 

kabul ediyor 
(Yazısı 4 üncüde) 

..........___-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~··•a.• • 

Bir askerimiz 
yaralanmış 

Bulgar gazetelerinin verdikleri 
bu haberi kaydı ihtiyatla telakki 

etmek isteriz r ...... Umumi harpte 
~: 1 Mevlevi.-~ı 
iı1 Taburu 

Sofya, 4 - Bulgar Harbiye ne. rine ateı,ı açmışlardrr. Bu silah ate. 
zareti gazetelerle birkaç gün evvel şine mukabele eden Bulgar a.OJker- ' 
neşrettiği bir tebliğde Trakya hu- Jerinin kurşunlarından bir askeri -
dudumuzda Bulgar hudud askerle- miz yaralanmış, diğeri geri çekil _ 

riyle askerlerimiz arasında bir çar. miştir. 
pısma oldugu ve iki taraftan 1 ati Du haill;,~den sonra Bulgar hu. 
olunan kurşunlardan bir askerimi. dut kumandanı bizim zabitlerlmiz
zin yaralandığı bildiriliyor. le karşılaşmış ve vaka tesbit edil-

Yazan: Rahmi Y AG!Z 

l H;·;··ıu;imu··k~Hihi;üy~Vü~;·hh~z 

Bulgar harbiye nezaretinin res- dileten sonra yaralr askerimiz zabit. 
mt tebliğinde verilen izahata göre, !erimize teslim olunmuştur. 
ilci askerimiz Bulgar hududunu te- Bu tebliğin gazetelerde intişarm.. 
cavüz etmiştir. ( ! ) dan iki gün sonra gazetelerde ikin-

Bulgar hudut askerleri hududu ei resmi bir tebliğ neşredildi. lkin
teeavUz eden askerlerimize ihtarda ci resmi tebliğ, (Bulgar harbiye 
bulunmuşlar, bu ihtarı dinlemiyen nezareti parlamento komisyonu) na 
askerlerimiz Bulgar askerleri üze. (Devamı 4 iinciide) 

Zelzele 
Eskişehirde Halkevi binasının 
duvarları çatladı, birçok evlerin 

bacaları uçtu 
Dün, saat 14 ü 33 dakika 13 sa-ı den 125 kilometre mesafede tah -

n~ye .g~çc şiddetli ~.ir ~clzele kaydc- min edilen bu zelzelenin de mer _ 
dılmıştır. Merkez ustu rasathane - (Devamı 5 inciclc) 

ı koca bir düşman taburu ney 
ı çalınarak . nasıl karşılanır 
1 

ve korkutulur ? 
Umumi harbin tuhaflıkları arasında garabet rekorunu kı
ran bilhassa iki hadise, iki teşekkül, bugüne k:ldar yalnız 
müntesipleriyle tarikat mensuplarına münhasır kalmış 

perakende malümat halinde uzayıp gelen ve adeta efsan~
lc~en MEVLEVi TABURU ile AKSAKALLILAR a
layıdır. 

Bir Amerikall kadın 
muharrir geldi 

1 A~erikada Türkiyeyi hala esrarengiz 
~ bir Şark memleketi sananlar varınış 

Enver paşanı~ cepheden cephe. 
Ye sürd üğü Mevlevi taburunun f 
muhtelif harp sahnelerindeki -

harekatı 
Ti\hı:run, ba:ran göz ya~artan, hazan gü1mekten katı)tan 

• ~ nı:'lccralnrın:\ dair vesikalara müstenit tarihi tcfrikamı2a 

·~~@~ ~aı~olfl)d <Sı lt)aı$D a~aı~a~o~ ... . ,~. ' mTlf (l il' < •t vwı:vvz; ( • vv• ••Tr9.,.,~VVY• eve' 

Amerikanın tanınmış kadın mu
harrirlerinden llfrs. Mirtle Robin. 
son, tetkikat yapmak üzere şehrL 
mize gelmiştir. 
Amerikalı kadın muharrir mcm • 

lekctimizi iyice tanımak için etüdle. 
rini tamamiyle Türkler arasında 

yapmayı tercih ettiğinden Beyoğlu 
otellerine gitmemi~ ve doğruca Sir
kecide Özipckpalas oteline inmiş • 
tir. 

Mrs. Robinson bu sabah bir mu_ 
harririmi?.c şnnlan söylemiştir: 

- Türkiycde bir ay kadar kala
rak büyük Türk milletinin yaptığı 
inkılaplarr, terakkileri, yC'niliklcri 
Amerika halkına lr.nılmak mak~a
diylc bµ- eser yazacağım. 

(Devamı 5 incide) . Mrs. ı\1ırllc Robinson 

ilan işleri: Teı.'920335 .. -

! ·::··:- c!onnnmasmın seferber edilen 
ilıliyat efradı gemilerine girerlerkm 

u 

Avrupada 
askeri 

hazırlıklar 
ispanya, Fransa hududunu 

tahkim ediyor 
(Yazısı 4 ıincıüfe) 

ÇERCEVE 

Bir neferle rnl:ilakat 
Arap atmın sahane boynu gibi, yüzünde Anadolulu bir ncca~t 

<lamı:;ası taşıyan bir nefer gördüm iram\'lıy<la. Neferin Jınlindcki }:iğız 
sa.hct ,-e <luru<;undaki erkek hicap o kadar ho5uma. gitti ki ı;özlcnnu 
bir an yüzüne rhilcdim. Sıkılroı nefer sordu: 

- · Ağabeyim, ne ba.kıyorsuİı? 
- Beğendim seni. . · - .. 
Utandı, yere baktı. Tranırnyın sahanlığında yalmzdık. Utı ~tnn: ,.,.._ 
- Adın ne? 
- Ali oğlu Hasan. 
- Teycllüdün? 
- 330. 
- Ncrclic;in sen! _ 
- Adananın Çaka.Jdcresl köyiinden. 
Diinyanm hiçbir edelıiyatı, bana. bu kaskatı sözlerdcn daha derin 

~iiriincmeldi. Bu som altından hazinenin kapısını kurcalamakta. devam 

eltim: 
- Abkl'l·lik -.ana. ~·:tram:ş ma5alhh ! Yüzünden ı-ağlık f15lı:ınyor. 

Ccrn.bını ı.clinıcı:,i kelimer.iııe, Yirgiilü Yir~üliinc kaydedi~'QI'um: 
_ Nasıl yar:ı.ruasın ağabeyim? İyi };yoruz, iyi ~iyiyoruz, b·i işli· 

~-oru:r.. 

_ Deml."k rahatsın asker ocağmtla.? 
_ Ü)·le ralıalım ki tlaha 5 yıl icrlıio; edilmiyece~imi lıil-ırm bay-

ram ederim. 
Jlazcl:ın mest olarak sordum: 
- ,\rl,aıla:;.hırııı da senin ı.:,ibi mi düşiiniiyor? 
Derin ıı,özkrilc yiiziime baldı. Bu mcnıııl:ı ı,üphc Uıtimalini ho5 

:;iiı:mi~·en lıir tonla <'e,·ap yerdi: 

- Herkes brnim ~bi clii~ünü~·or. Ya ~rıı nDrrli ... in a~:ılw~ 1m? 
- Mara~lıyım. Ben İslanhuhla tlo~clunı ama bab:ılnrınt .:\f:ıra;:tan 

~ı·Iıni~. 

- Yııkmız öylı>yse lıiribirimil<'. 

- m1. çok ) akınız lıiribirimit.<'. 
Çakaldcresi köyünden .\li o~lu Hasan beni lıii ı'iilrtli. De,·let ölçü-- . --... 

siind(• ,·atımın lııı <'n ldiı;:iik aclanııyla Jrnnu~urlwn, hinlcııhirc r.n bii~-\i-

ğiiyl<' !<oıııı-.uyılrmus11m ~ihi, bu sl'c;fc hiitün Tiirl;iycyi hul~~\ cden .. bir 

<.alahiy,.f. if::ulc·-.i S<'7•lirn. 

- Ne tlersin be lfoc;nn, hl\rp olaca], mıT 
- :ur., lii. bilir onu. 
- Olursa '-<'Viııir ınlsln ! 
- tst.-mem kan döldih.iiıı uma a~he~ inı, 5u clayula zurl!,~l'ı<"-inc 

Jıa..,"c-fü yc-.-.c>li\m. .Xecib Fazıl 'KJS.41\0REK 
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Cl'M1lURll'ET 
Nuclir Nadi, lnönil ile, Generul 

Franko nrnsındn teali edilen telgrnr-
1 ıra bııknrnk Akdenizin biri şarkın
da ve biri garbında ~·er almış bu
lunan iki de\'lelin dostluk ve ahenk 
hayası iÇindeki bu vaziyetlerini se
' inçle karşılnmaktndır. 

Dahn yeni bilen bir dahili 
lı:ırpten mu,·af!ıık çıkan Frnnkonun 
~ayretlerinden ve lsp:ınynnın yakın 
larihin<len b:ıhsetlikten sonrn şöyle 
,(emektedir: 

Frankonun, Alman ve İtalyan tu. 
lı.ıkkümü altında bulunduğundan, 

mihver de\'lellerinc körükörüne alcı 
ol'.lc:ığındnn bahseden propaganda 
ııeşri~alımı inanpı:ımnktn ısrar edi
l oruz. l\hlrcşnl J>ctııin'in ç:ıhşm:ıln -
rile elde edilmiş son Fransız - İs
panyol nnlaşması, General Franko _ 
ııun hareket ı;crbestliğini açığa vu
ran bir dclildır. l>nlndicr hükOınetl, 
l rausız bankal:ırınıla y:ıtnn bir lıu -
\'Uk milyar frank kıymetindeki ls -
p,,nyol allınlarmı Maılride inde cl
ıııış, bu suretle Franko hükumetinin 
' ıktilc menfi politHm unsurln'rının 
raaUycti yüzünden muğber lıulundu. 
g ı demokrasilerle arasını düzelle -
l'Ck bir zemin hazırlamıştır. Esasen 
'.'.ıusolininin damadı Kont Ciyanonun 
ge('ı nlerde İspanyaya yaptığı resınt 
ziyaret de pı:k sönuk gecmişti. Fn -
şi ·t matbuatının bütün gayretlerine 
r:ığmen seyahatin aki~eri çabucak 
sönüvermişti. Muhtemel bir harbde 
General Frankonun bitarnC kalmak 
istediAi muhakkaktır. Hem İspanya. 
nın hem de dünya sulbunun men -
faallerine trı·gun düşen bu gayeyi, 
FrankQ gibi kudretli bir devlet ada. 
mının }Jaşanıcnğına emin bulunuyo
ruz. 

YENi SABAll 
Hüseyin Cahit Yalcın: "Nasıl alda

tıy<>rlnr?,. başlıklı yazısında bir, l . 
tnh·an gazetesine lsıanbul Stcfnnl 
muhabirinin çektiği telgrafı bahis 
rnc~ zııu yo]lnıoktadır. • 

Bu telgr:ıfüı, bizim, Jlatayı al
dıktan sonr:ı ittifaktan yavaş yavaş 

... o~unınya ,.e pişmanlık göstermcj'::e 
b:ı~lrıdıı:tımıı kay~dilmekledir. ' 

lhisc\ in C:ıhit Yalçın yazının cc
\ 3P kısınınıl.ı şoylc diyor: 

1 le lıiz \iman ve İtalyan tehditle_ 
ı ı .ıı·'>ı"ııııl..ı kendimize ve lıUtün 

lı ,rrn ele hır hizmet ifa edcccğlnıi
'( k na.ıt getirdiğimizden doln)·ıdır 
ı..ı ılcnıokr:ıt devletlerle hirleştik. Ihı 
~ ı.ıclcn lıiçlıir vahim iehlikeye ma -
ı uz ulchı~uınııza kani değiliz. Tehll. 
kt- z::ıtcn \!lr<h ve bunu mihver dev
ll'llcrı tcskıl cdiyorlnrdı. Tehlike kar 
sısııııll "iındı yalnız bulunmıyacaiız. 
Bin ırıulr'h Hatayı aldıktan "sonra 
itıif. 1 1 .• ı soğumak sözü rnantıl(•ıiJe 
:1.crrc J,udar telif .kabul etmez. Ilir 

Alman ve İtıılyan hücumuna k:ır~ 
H:ıtay bizi ıniidafaa e(!eıncz; höyh 
bir hücuma lintay mani ol:ıııı:ız. Fa 
kat me,·cııt anlaşmnlnr mill\cr de\ 
!etlerini uslu uslu oturup taşkınlığ 

nihayet Hrmrğc sevkcdcr. 

TlıN 

M. Zekeriya, bugünkü yazısınıl 

mihver de\·letlerlnin propnganılnln . 
rından lıah~etmekte ,,e bu arada İlnl 
yada basılmış ve şehrimiz tüccarla· 
rına gönderilmiş gazeteleroen lıııh. 

sellikten, propaganda harbinin si -
lôhlı harpten hiç de :ışağı bir harp 
olınııdığını ve ecnebi muharrirlerin 
bu meseleye dair yazılarını kaydet • 
tikten sonra şunu yazm:ıklndır: 

i{ı~sadnn hisse: 
Bugünkü sinir harbinde en ziyaul' 

kullanılan sililb propngı:ınd:ıdır. Ga
yesi milletin ruhunu fethetmektir. 
Dir milletin maneviyatını bozmak 
.ususur: dıı propagandanın ne kadar 
lıüyük rol oynadığı artık şüphe gö_ 
tünnez bir hakikat ol:ırnk kaimi edil 
miştir. Sinir harbinde düşman ıı 

r.:ınnev y:ıtını bozmak birinci plündu 
gelir. 

Yukarıda güsterıliğimiz dkıalar, 

ıotalller devletlerin diğer memleket
lere karşı takip ettikleri prop:ıgandJ 
ınctodlarını, \"e bu metodlnrı kısmcı 
memleketimizde de tatbik etmekti 
olduklarını gösteriyor. Bizi içimiz _ 
<len fcthetmiye ç:ılışıyorlnr. Propa
gandanın panzehiri yine propagan _ 
dadır. H:ıricten gelen ve hariçle ya
pılan bu propagandaya karşı biz de 
prc-pngıında teşkilatı vücudc getir -
meliyiz. Bu dördüncü harp silı'lhın _ 
d:ın ıı;tifade eııniycn biricik millet 
biziz. Yunanistan \'e \"ugoslavyac!J 
nezaret pllyesini haiz propaganda k 
killitı ,·ardır. Düşmanın ta:ırruzun-ı 

aynı silahla mukabele edebilmek içın 
bu teşkiltıta ihtiyaç vord ı r. 

VAKiT 
Asım Us, Yunan Başvekili Mctak

sasın hüktimct mcsuliyetini eline al
masının 4 üncü yıldönümü günü olan 
4 ağustos m~nnsebctile yuzdılh ııı:ı

k:ılesiodc, bu muhterem \'c dost şalı_ 
slyetın Yunanlstnnda yaptığı hayırlı 
işlerden uzun uzadıya lı:ıhsettikten 
sonra şöyle demektedir: 

Jıa,·e edelim l<i, Türk - Yunarı 
dostlullu noktasından Met:ıks:ısın keıı 
dine mnb us btr ş111m e-u 'rnraıı. 

mtıhtercm Yunnn Başvekili iki rnerıı
lekeUo tarihinde daima Yicclnn ıztı. 
rnbı ile h:ıtırlnnacak ihtilaf devletle
rinde bile Türk dostu olarak lanın
mı~tır; bu itibarin Türk _ Yuıııııı 
closlh1ğ11nuıı geçirdiği ,.e gecireccği 
tarihi giinlcrdr. haiz olduğu hükumet 
reisliği sıfalıno:ın ve salühiyelinden 
başka şahsı dn daima :ıyrı bir kıy. 
met ifadesidir. 

Almanyada tahsilden 
dönen işçiler 

Orada çahştıkları fabrikalarda 
Almanlardan gördükleri 
_muameleyi anlatıyorlar 

Hükumetimiz hesabına Almanya lciya.tıdır. Bilhassa Almanyanm ce
fabrikalarındn mütehassıs işçi ola-ı nubunda vo Bulgarlstanda asker 
rak yel.işen 25 kişilik bir kafile bu scvkiyatlnm çok olduğunu söylU _ 
sabahki sPmplon ekspreslle §clırL yorlar. 
mizc gelmiştir. --------------

Bazı tnlebelerin anlattıkla.rma 

göre, Türk - İngiliz anlaşması dola.. 
.),siyle Alınanlar Türklere kar§I 
muamelelerini değ:iştinnlşler, fab • 
rikada çalI§an Türk ~çilerin elle
rinde n yş.ptıkları işleri alnuıılardır. 
Maamııfih bu muameleler, tahsilin 
.son zamanlarına tesadUf ettiği için 
tn.lebenin tahsili üzerine bir tesir 
~ apmanuştır. 

Bazı Almanlar, kendilerine o. 
dundan yapılmış kumaşları beğen _ 
mediklerini söyliyen talebelerimize: 
"Tilrld.) eye girdiğimiz zaman size 
gilzcl kumaş giydiririz!,, demek cU
reti;ndc bulunmuşlardrr. 

Talebelerin başlıca şlkAyet mev_ 
zulunndan biri, Almanyanm paha
lılığı ve tC'rC'yağ, yumurta gibi gı. 
da maddelerinin kAfi miktarda bu.. 
1 UJlll!layış ıd ır. 

Alınan fabrikalarmdald Türklere 
karşı Alman işçileri dargın bir va
ziyet t.cl;:nnuşlardır. Genç Alman. 
lar mütemadiyen Danzigi alacakla
::llİııiu. icab edene bunun için har_ 
~eceklerlnden bahsediyorlar. 

Talebenin yol~ gelitken en çok 
likkallerine ilişen nokta asker sev. 

Şarap 
fabrikasında 

Kazan 
patladı 

Bir işçi kaynar su ile 
haşlanarak öldü 

Omurca şarap fabrlkasıudı. 
dün feci bir kaza olmuş, içlnd( 
su kaynayan bir kazan harare 
tin fazlalığından patlamıştır. 

Kazandan etrafa yayılaı 

kaynar sulardan Yorgi adındr 
bir amelo haşlanmış, baygın hiı 
halde Sen Jorj hastahanesine 
kn~dırılmıştır. Yorgi biraz Mn· 
ra hastahanede ölmUştUr. 

Yakaya müddeiumumi mua 
\'İnlerinden Sadreddin el koy 
muş, adliye doktoru Em·er Kn 
ran cesedi muayene e:!crek def 
nine ruhsat '"erm1ştir. 
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lngilterenin lzmirde bulunan Malaya safıharp gmıisitıin 
mevki kımıandanlığım ziyaretten dôn<:r/wı ... 

lzmiı "tılamıda almmış bir resmi ile JHG laya siiuarisi 

lstanbulda pasif 
korunma faaliyetine 

bugün başlanıyor 
Yakında şehrimizde gündüz ve gece 

iki korunma tecrübesi raptlacak 
htanbulda pasif korunma faalı • dışarıya sızdırmıyacak şekilde ka • 

/etine bugünden itibaren başlanı - rartma tertibatını şimdiden hazır -
ror. Bu husustaki hazırlıkları göz· hyacaklardır. 

den geçirmek üzere Dahiliye Veka - 3 - Binanın Yeya fabrikanın ça
,cti seferberlik müdürü Hüsamettin tunı yangın bombalarına karşı mu 
.\nkarndan şehrimize gelmiştir. hafaza ve çatıda hazar vaktinde yan 
Scferbetlık müdürü dün bir mu - gmı önleyecek tedbirler almak, yan 

har:iriırjzc demiştir ki: gın bombalarından çıkacak yangı _ 
"- Yam.dan itibaren İstanbul • nın bü}iimesine ve etrafa sirayeti -

da pasif korunma faaliyetine baş - ne meydan vermeden söndürmek 
!anacaktır. Halkın tem·ir ve ir~clı vazifesiyle müke!lef askerlik çağı 

ı~in m'Jhtelif vasıtalara müracaat haricinde kalmış kun·etli ve bu işe 
edilecek \"C bilhassa gazetelerle ö - elverişli müstahdemin ara mdan 
ğUUer \"erilecektir. Ben bunları tet- seçilecek eşhasla yangın söndürme 
kik etmek üzere geldim . ., ekibi tE:şkil ederler (ekibi teşkil ed· 

.A1Aı.a1m1:z mal<ımata ıl'öre.. \'ak.Hl r.eklPrin milcUın hinanm bii 
zamanlarda tstanbulun havadan ko yüklük \e kü üklüğünc göre de
runma tecrübeleri yapdacaktır. ğildir) bu miktarı her daire, 
Bunlardan birinin gündüz, diğeri • müessese veya fabrikanın ha -
nin gece olması ihtimali vardır. \J.ya karşı korunma komisyo-

Denemelerde halk canavar fahri- yonunun tayin ve takdir etmekl..: 
ka düdükleriyle tayyarelerin gel - beraber katiyet kesbctmesi i~in 
mekte olduğundan haberdar edile- havaya karşı korunma komisyonu. 
cek, herkes ışığını söndürecek, ze • nun da tasvibine arze~er. Seçi· 
hirli gaz ·atılma vaziyetine göre ol- !enler itfaiye mütdürlüğGnde açıla· 
cl~ru gibi yangın bombalarına kar~ı cak kursa sevkedilmek üzere isim 
da icabeden söndürme tedbirlerini lcri bulunduğu mmtakanın itfaiye 
alacaktır. t;rubu amirine bildirilir. 

Muhtemel bir hava ba kını tec - Fevkalade sıkışık zaıınanlar.da 
rübesini yapacak tayyareler gect' bu lşle tavzif olunmuşların istira. 
tenvir fi~kleri, gündüz de içi kireç hate ayrılma vesaire gibi husu -
dolu torbalar atacaklardır. satta yerlerine başkasını getı· 

Her evde yangın söndürme ve rebilmek için bir de ihtiyat itfaı
hastabakıcı teşkilatı yapılacaktır. ye ekibi teşkil ederler. 

Bu teşkilat evden ba~yıp mahall - tık Y ard11n Sıhhi Postaları 
le, nahiye, kaza itibariyle gittikçe 1 
genişliyecektir. Bundan başka ay -
rıca fabrika ve diğer büyük mües
seselerde de her iki teşkilat yapıla -
caktır. 

Vilayette dünkü toplantı 
Dün hava taarruzlarına karşı ko

runma komisyonu vilayette muavin 
Muzafferin başkanlığında toplan -
mış, geçen sene neşredilen nizamna
menin tatbikat, şeklini göstermek 
üzere hazırlanan talimatname son 
bir defa daha gözden geçirilerek 
kabul edilmiştir. 
Resmi daire, fabrika ve milessescle-
1in havaya karşı korımmasına ait 

talimatname 
Her daire, müessese veya fabri -

kada hava korurunası bakımından 
icabeden tedbirleri ittihaz etmek ü
zere birer havaya karşı korunma 
komisyonu teşkil edilecektir. 

1 - Bu komisyonlar derhal faa. 
liyete geçerek aşağıda zikir ve tadat 
olunan muhtelif korunma işlerini 
yapacaklar ve zaman zaman bu sa
hada vilayetten verilecek emirlerin 
tatbikiyle meşgul olacaklardır. 

2 - Teşkil edilecek hava korun
ma komisyonları ışıkları söndür -
me nizamnamesinin 10 ila 20 inci 
maddeleriyle karartma işlerini ala -
kadar eden diğer maddelerini tat . 
bik ederek dairenin veya müessec;e· 
nin \'Cya fabrikanın bünyesine göre 
bir hava baskınında ışıklan katiyen 

4 - Her müessese, daire ve 
fabrika 4 - 6 kişi.:lcn ibaret ilk 
yo:rdnn sıhhi postası teşkil eder. 

Gece ve gündüz çalışması la
zım gelen sıkışık zamanlarda se
kiz saatte bir nöbet c!eğiştirmel~ 

üzere yuk::lrıdaki k~::lro \:zerinden 
bir de ihtiyat ekip hazırlarlar. Bu 
ekiplerin eşh.:sı yukarıda itfaiye 
kısmında yazıldığı gibi işbu mil· 
eHeseve dairelerde çalışan memur 
ve müstal-JJeminden askerlik .:.
lakası olmıyanlardan veya tacile 
tabi ve askerlikte sıhhiye erliği 

yapmış olanlardan tercihan seçi -
lir. Bu postanın yapacağı işler 

şunlardır: 

ilaçları ve vnsıtalan 

A - Güneş çarpması, 

B - Üşüme ve donma. 
C - Suda boğulma. 
D - Yanma. 

Alet ve ilaç ve edevatı 
ilaçları 

E - Yara pan.sımanı, 
F - Muharriş gazlar, 
G - Yakıcı gazlar. 
H - Boğucu gazlar. 
t - Fosfor yanığı ve yaras• 

pansımanı alet, ilaç v~ edevatı. 
J - Yaralı taşıma (Sedyeler 

ve!:aire.) 
Bu ekipler, yukcrıcia yazılı hı\ 

diselerden dolayı yar:lanrruş ve 

"Sus,, "K.ınalıada,ı 
ile çarpıştı 

"Kınalıada,, büyükçe yaralar 

aldı, halk korku geçirdi 
Dün llmanunızda iki v~purun yük hasarat olmuş, bu kısımlar t.s.-

çarpıamasiyle neticelenen bir deniz mamon parçalanmıştır. Bereket 
kazası olmuştur. teknede bir yara açılmaınışur. 

Saat 8 i 50 dakika geçe deniz Hadiseden sonra Kınalıadad~ 
yollan idaresinin Kınalıada vapu_ yolcular Köprüye çıkarılmışlar, \'&' 

ru Köprüdeki Kadıköy iskelesinin pur tamir için şamandıraya bağlaıı
l{araköy cihetine yanaşmak üzere ml§tır. Diğer taraftan liman rciaUğl 
limana girmiş ve iskeleye doğru l kaza tahkikatına başlamıştır. 
lcrlemeğe başlamıştır. 

Bu sırada gene deni.% yollarının 
Sus vapuru .Mudanyaya. gitmek u_ 

R omorkör - motör 
müsademesi 

zere Galata nhtnnrndan hareket et Dün öğle üzeri 
miş, burnu Mnrmaraya doğru çe- motör arasında bir deniz kazası dş. 
virmek üzere manevra yapmağa gL ha olmuştur. 
rişmi.ştir. 

Devlet limanlar 
İşte bu sıralarda Kmahada vapu_ mUdürlüğilne ait 6 

ru Sus vapurunun önünden geçer
ken Sus birdl'.nblre ilcrlentiıı ve a . 
mudi bir \'aziyette Kmıiliadanm 
Sancak tarafına makine hizasından 
şiddetle çarpmıştır. 

Müsademe olur olmaz Kınalrada 
,·apurunda bulunan yolcular ara -
sında panik başgöstermiş ve bilhas_ 
ı;a kadınlarla çocuklar feryada baş_ 
lamışlardır. Vapurun güvertesi ile 
kaptan köşkünün alt kısmında bil-

gazlanmış olanların ilk müdavat· 
tarını yapmakla beraber fiziki 
tedaviye muhtaç olanları da fizyo
trepi müaesseselerine veya ser· 
vislerine sevk ve ağır yaralılan 
hastahcnelere göıJ!jermek üzere 
en yakın (yaralı ve gc.zların nak
lini temin edecek nakliye kolları 

amirine) hastalarnll bildirirler. 
Doktoru bulunan veya sıhhat 

memuru bulunar. müesseseler bu 
teşekkülleri <loktorun emrine ve
recektir. 

Doktoru ve ya sıhhat memuru 
bulunmıyan bu gibi müesses·ıt 

k"pleri için seçtiği eşhastan e:ı 

dirayetl'sini amir olarak i tihap e
d·r. Yu!tarıda sözü geçen mües· 
teseler mezkur ekiplerin şahsi 

techiza•ı ile tedavi vasıtaları ola
rak tesb:t olunan te::hint ve mal
z::meyi kendi tahsiutlarrndan ve 
ş:mdiden tedarik ederek depo e
derler. 

Gaz Temizleyici Ekibi 

3 - Şehre vaki olacak bir gaz 
hücumun.da her daire, müessese 
veya fabrika binalannın zehirli g.:ız 
!ardan ve hususiyle kalıcı zehirli 
gazlardan derhal temizlenmesı 

için bir gaz temizleyici postası 

teşkil ederler. 
Bu J>O'taların kadrolan için la. 

zım olan ~hıslar askerlikle ala· 
kası olmıyan ve tecile tabi tutul· 
muş memur ve müstzhdeminldeıı 

seçilir. 
Binaların büyüklük ve küçük

lük derecesine göre bu işler için 
ayrrl~cak eşhas miktarı müessese
nin. dairenin korunması komisyo· 
nunca tesbit olunmakla berabeı 

l::at'iyyet kesbetmesi için havaya 
k:ır;ı korunma komisyonunun da 

morkör Sirkeciden geçerken, va • 
nıırlar<ı viik VPrr Yakım lr.Aot.sı.rıff' 
ıaaro.sinnPlcl Hoggör ınotörüno gıa.rl 

mıııtır. 

Müsademe tesiriyle motör kıt' 

men parçalanmış, içindeki tüccat 
mallan denize dökülerek su alma , 
ğa başlamıştır. Etraftan yeti.şen dL. 
ğer vesait Hoşgör motörUnü bat " 
maktan kurtarmışlar, nhtıma haf· 
laınışlardır. 

tasvibine arzederler. 
Gaz temizleyici ekiplerine seçi· 

lecek olanlarda aranacak vasıflııf 
aşağıda yazılmıştır. 

Cilt, kalb, ciğer, hastalıklaf1 
olmamak, gözleri iyi görmek .,e t 

burnu iyi koku almak, çalııkaı: 

ve kavrayı§lı olmak. 
6 - itfaiye ilk yardım aıhht "'' 

~az temizleyici postalar~ f'' 

dürlüğünce münasip görülece~ 
hastahanelerde sıhhi muayeneleri 
yaptırılır. 

Devair, müe&sesat ve fabrika • 
lann itfaiyeyi alakadar eden if' 
leri mıntakanın itfaiye amirliğiJ'lf 
sıhhat işlerini ilgiliyen kısımları 
'da kazanın hükumet hekimi .,el 
ya belediye bafhekimi tarafmda" 
kontrol ve takip edilir. 

Ayni zamanda hazer ve sefer· ~ 

de resmi ve hususi bütün te,e1'' 
1' üllerin talim ve terbiyelerinin .,e 
malzemelerinin teftişi vilayetçe 
yı1pılır. 

Yukarıda y.azılı ttıekküller4!e 
tavzif olunacak e§haaın talim .,e 
terbiyeleri için yakında kurslar • 
çılacaktır. Kıırsların açılma tari· 
hi vilayetçe ayrıca tebliğ dilecek' 
tir. 

7 -Elektrik, su kalörif er, ha.,r 
gazi, asansör gibi tesisatın NJit 
bozukluklarını derhal tamir ede " 
bilmek için müessese veya daire 
veya fabrikanın korunma korısi'' 
yonları bu i;den anlayan bir ver" 
iki kişi bulundurur. 

8 - Pasif müdfaa te§ckkülle • 
rinde istihdam edilecek e§lıasa .,~ 
r,lcc:ek teçhizat ve malzeme rrı~· 
} c: ı•ın.da hariçten mübayaa celil ' 
mesi zaruri bulunanları Kızıl' 
ay Kurumu delaletiyle siparil e· 
c:lir . 
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mana ve ehemmiyeti Yazan: M. DALKILIÇ 

B 
U~DAN birkaç gün C\ \'el biz, llrybeliadada .ıo bin çamın 

göz gUre güre yanması ınün:ısl'bCtile bu ha' alitlt' mal yan_ 
gınlarını can ~ angmlıırı takitl ederrj:.'İni yazmış n- karada ran kur_ 
taran otomobillı•ri olduğu halde, dl'rıizdc biiylc \'asıtalarımız bulurı

ın:ıyı,ınıl:ın ı,ikül et et mi~til<. 

İskenderun limanında ybpı· 

lan yeni te~kil(ıt tnmamlnnnıış
tır. Kndrolarııı hazırlaJıınıısı da 

bugUnlenle bitirilecek \(' bura-

111 nıE ŞAATLA~I 
1 .... ,....,. (-

• .,,:: H.111 lh. UM ili'. : 
1 t '1biı 1.M • 14.00 • 

1 4.1111 • ıı~ •• 
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~ad.ak: -
Bağlanmak 

ENot kendimize üzüntüler 
g Çıkarırız. Her zaman içtiğiniz 
~rayı tütüncüde bulamaz veya 
sarıarın o ne\ ii artık kaldıraca. 
duyarsanız, hayatın artık ta· 

kalmadığını iddia edecek kadar 
ız sıkılır. Falan yemeği ye -
ÜZere gittiğiniz lokantada o 

0nun bulunmadığını öğrenince. 
ın size husumet go terdiğine 
kanaat getirirsiniz. Bunlar, 

~. ~tiPhesiz, mevhum felaketler -
t. ~ kadar alışık olursanız olun, 
UnUnüzu değiştirmeniz kabıldir: 
Yüzden hayatınızda hiç bir baş. 
ık hissetmezsiniz; hatta yeni cı

için vereceğiniz birkaç kuru~ 
• veya eksiğin - harçlığınıza 

tesiri bile olmaz. Bulamadığınız 
eğin yerine de belki daha iyic;ini 
ğınızı \C midenizi daha mem. 

l-' edecek olanı yersiniz. 
akat bövledir o küçuk üzüntüle
aJdırrna;•alım, kendimize derd 
t 'elim demiyorum. Bilftkis, ha-
111 tadı belki bu küçük, ehemmi· 
~ ı, nafile üzüntülerdedir. Onlar 

aQetlerimize gerçekten bağlı ol. 
ılc Uz, hayatımızda bir devam
~ buıunduğu \ehmini verir. Böy
~ se~·lerc bağlı olmanın bizi, a ,,, .. J 

"' ıı.~ühim şeylere kar~ı serbe~t 
11 ~~cia..kabllrur. ınsamn oır 

~~~~·e kadar inada ihtiyacı var-
~ 0 ihtiyacı böyle küçük şerlerle 

•n edip büyüklerinde uysallık 
ll~esi daha iyi değil midir? 

' ı:,. rnoralist: "Küçuk şeylere faz
""'ilananlar, büyiıklerine bağlana 

'• diyor. Haklı! Fakat bağlan -
hil~ir fazilet mi? .. Ne diyeceğini

l)orum: "lnsanın hayatta bağ
~ ığı birtakım esaslar olmalı; 
it sa kendisine emniyet edilemez.,, 

Dostumuz ve müttefikimiz Yu· 
nanistan bugün, m::mlekette Mc· 
taksas rejiminin başlayışını biı 
milli gün şeklinde, bayram yapa
ra ktes'it ediyor. 4 ağustos 1936 · 
da, Konstantin Demircisin ölü 
nıündenberi başvekil bulunan gc. 
neral Metaksasın kraldan fe~kaia· 
de salahiyetler aldığındanberi i.i~ 

sene tamamlanmış bulunmaktadır. 
rak tes'it ediliyor, 4 ağustos 1936 
ya takaddüm eoden gün1eri, me~· 

leketin o zamandaki dahili va
ziyetini hatırlamak Yunanlı dost 
larımızın bugün bayram yapışla 

rımn sebebini anlamak için kafi 

dir. 
Metaksas hükumeti, milli mu 

dafaa ihtiyaçları için ihtiyan 7.a
ruri ağır masraflara rağmen fev·' 
kalade vergi almaksızın memleke· 
te sağlam bir maliye vermiş. 

drahminin değerini muhafaza et· 
meğe muvaffak olmuş, geniş bir 
nafıa planının tatbikatına giriJ · 
miş, ziraati ve turizmi inkişaf et. 
tirmiş, sanayii himaye, ihracatı 

tezyit etmiş, bütçe açığını orta · 
dan kaldırmıştır. 

t:iari bakımdan mıntakavi ade· 
mi merkeziyeti kabul etmiş, sos
yal bakımdan Yunanistam ileri 
memleketlerle bir seviyeye getir
miştir. Diğer taraftan tedrisat as· 
rileştirilmiş, san'at ve san'atkar 
himaye edilmiş, gen!(lik teşkilat • 
landmlmıştır. 

idari ıslahat 

idari bakımdan Mctakıas hü
kumeti, dahiliye nezareti servis · 
lerinin ıslahına ve ''Prefet., )erin 
salahiyetlerini tcvsie teşebbüs ~t· 
mı~, LUi,lc ~a.ıu._ ~J.ll.ı. • • 
ademi merkeziyete yol açmıştır. 

Ayni zamanda belediye ve nahi) <: 
' nizamları ıslah eı:iilmiş, diğer ta-

raftan köy zabıtası takviye oluT\
muş, tarla sahipleri arasındaki kü· 
çük ihtilafların halli vazifesi bu 
zabıtaya verilmiştir. 

af edeyim ki bence, bağlandığı
lca tsa.slar, hakikatler, kuvvetleri. 

St Ybecter. Hiç bir fikrin, artık e
lll ~r.aştırılmıyan, alışık olduğu. 
ili 1tın kabul edilen bir adet ha
~rrıasını taraftar değilim. lnan
~ .ı fikirleri daima tenkid ede

lı ve doğruluklarını her za • 
~·enicten anlar gibi anlıyabil-

Sıhhat, içtimai muavenet 

Metaksas hükumeti, adi bütçe. 
deki kred,iler haricinde betbahtla
ra yardım için 500 milyon drahmi· 
lik tahsisat vermektedir. Hastaha
nelere yeniden 4320 yatak ilave e
dilmiş. iki senede 2500 muhacir 
evi, yani evvelki hükumetleri:-ı 

1930 dan 1936 ya kadar yaptıkla
rı miktarda, inşa ettirmiş, çocuk 
himayesi teşekkülüne, tatil kamp· 
lan ve diğer ihtiyaçlar. için sene. 
de 100 milyon drahmi yardımda 
bulunmuştur. t Yız. Ancak bu türlü bağlılık 

'h' r, ıznıettir, onu yaşatır. Her 
~d karşı serbest olmıyalırn: Onu, 

~trrıekte serbest olduğum hal
b..ıl ~uı edersem, ancak o zaman 

t}·a lltnün bir manası olur. içten 
tit· dıştan gelen bir cebirle kabul 

l"ıman Başvekili-General 

Met aksa! 

Garibdir ki bu ~azımızın üzcrinıl<'rı ancak ild üç ~ün ~~ti. bet 
ki ~azımızın mürekkebi bile •ıenii:r. knnımatlı. 

Yalo\'lu:lan lliiyükaılııya gelrn bir ~ olru 'aııuru yolda s:ın 

bııvrak ç.ektl. 
. l\l:ıliını olduğu H'Çhilc lıu ıll•niz is:ıretkri arasında en meı;'u_ 

mudur. Zira (\'apurda (illi 'ar) dcml.'ktlr. 
Anlaşıldı ki 9 çocuk doğumıus hir ana. ıloku1.1ınru çoeuı;."llnu 

ılOhrtıramamıs. Tt•hllkı• ı;ömıU .. Jn \f' tstanbula nakledilm<•k Uz<'rc 
~·oku \'apuruna lwnulmuş. rnı.at bcthaht kadınrağr1. \'apur daha 
Hiiyiilmda~·a gelmeden 'nınırıla son ncfrsini (f'sliın etmiş .•. 

~imdi ne huyruhır? 
Biz elim bir tesadüfle bu \'Rlmlnrm olara~•nı bihllld Hayret 

değil mi? .. 
Şu halde ayni fed akıbetlerin ılahn nirl'lerimizin başına ~ele_ 

ceğini de mutlaka bilst'k gerl'ktlr! ... 

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

dnn Jskenderuna 
~öııderilecektir. 

20 memur 

Şimdiye kadar tutulan ısta· 

tistiklerc göre, lskenderuıı li
manı senede 100 bin ton tahmil 
tahliye işi yapnr . u...-. Bu mlk· 

tar çok azdır. Halbuki Mersin 
limanı senede 10 milyon ton 
tahmil tahliye yaı>mnlüadır. 

Diğer . ...... tan tskcııueruu 

limanındaki tahmil tahliye tari
feleri dC>ğişUrilccektir. lskC'nde
run liman işlerinde çalışan yer
li memur ve işçilerden dC' yeni 
tcşkillltta istifade olunacaktır. 

Limandaki tahmil tahliye va
sıtaları çoğaltılacak ve gittikçe 

şimdi olduğu kadar sistematik elyevm de kırkını nakletmiş bulunmakta- meydana. ıgelecek fazla işleri 
ve geniş mikyasta olmamıştır. ,, de 40 nisbetinde artarak karşılayacak bir hale sokula· 

983 bin tonu bulmuş ve böylece tadır. 
Çocuk vefiyatı, sıtma, trahom, p· N k f ı · :ı 

ve zührevi hastalıklarla mücadele dahili istimHikin yüzde 60 ışmı ıre - evyor se er en geçe. 
karşılayacak bir miktara gelmiş· 19 mayıstan itibaren 27 bin ton· 

işleri teşkilatlandırılmış, mektep luk Nea Hellas Yunan Transat. 
doktorları teşkilatı, ve mektepler· tir. 

Topraksız köylüye arazi veril_ 
de sıhhat kantinleri ycı.pılmış, bir 

mesine dair 27 nisan 1939 da neş· 
tıp kanunu kabul edilerek halkı redilmiş ve 300 bin ziraatçi aile 
şarlatanların istismar etmeleri 

ı eisini istikballerine karşı ümit • 
önlenmiştir. , • sizlikten kurtaran kanunun ziraı 

Çocuk lehindı.. de, iştirak eden. 
istihsalitı daha ziyade arttıraca • 

leri geçen sene 12 bini bulan t:ı.· . 
g~ ı muhakkak telakki edilebilır. 

til kampları haricinde hükumet 
anormalleri, körleri, sağır ve dil· 
sizleri de unutmamıştır. 

Nafıa işleri 

Nafıa sahasında Yunan hüku -
meti bilhassa Tesalya ile Make
donyada yollar, limanlar tesisi ve 
bataklık kurutulmasına dair on 
senelik bir programın tatbikine 
başlamıştır. Bu faaliyet neticesin· 
.ı~ıye kallaı· J.~~~ kilometre 
yeni yol yapılmış, 273 dekar ara· 
zi ziraate elverişli bir hale geti • 
rilmiş, bir milyon dekarlık arazi 
feyezan tehlikesinden kurtarılmış, 
470 bin dekarlık arazi de sulana
bilir bir hale konulmuıur, Yalnız 

1938 - ı 939 bütçesinde hükumet 
yol şebekesi için 648 milyon drah
miye yakm para sarfetmiştir. 

Demiryollarına gelince, bazı 

hatlarda otomotrisler işlemeğe 

başlamış, amele ve gezinti tren -
teri. tahrik edilmiş, Yunan linyiti· 
nin şimendiferlerde daha fazla 
sarfcıdilmesi temin olunmuştur. 

Ziraat ve sanayi 

Metaksas hükumeti, ziraate 
husi ve fevkalade bir ehemmiyet 
vermektedir. Köylü borçlan m'!· 
selesini, 650 bin köylüyü borçla. 
rının ezici yüklerinden kurtar -
mak suretiyle halletmiş, tütün ('· 
kilen sahayı tahclit ederek mahı.ul 

fiyatlarının düşmesini önlemiş, 

ziraat kooperatifleri, orman mese
leleriyle meşgul olmuştur. 

Diğer taraftan sınai istihsalat 
d.:. artmaktaldır. imal edilen mal· 
lann kıymeti 1936 toparlak he. 
sapla 11 milyar 840 milyon drah
mi iken bu miktar 1938 de 14 mil
yar 500 milyonu bulmuştur. 

Yalnız 1937 ve 1938 senelerin
de mecmu muharrik kuvvetleri 
1211 o beygir kuvvetini bulan 
348 sınai tesisat yapılmış, sınai a· 
nonim irketlere mecmı~ sermaye. 
leri yekunu 403 milyon drahmiyi 
bulan 90 yeni şirket ilave ddil-

miştir. 

Harici ticaret ve deniz 
ticareti 

Harici ticarette de artış görül
mektedir. 4 ağustos 1936 dan 
3 ağustos 193 8 e kadcw, hüku· 
metin gayreti sayesinde ihracatın 
ithalata nisbeti, ithalatın artmış 

olmasına rağmen kıyır.et bakımın 
dan yüzde 61.68 .den yüzde 68, 7 4 

de yükselmiştir • Bu yükseliş ti· 
caret müvazencsindeki açığı 1937 
ye nisbctle 1037 milyon drahmi 

indirmiştir. 

!antiği ile yeniden başlamış, C('" 

nebi limanlara altı Yunan hattı 

tesis edilmiştir. 

Malıye 

Metaksas hükumetinin mali 
siyaseti neticeleri, ekonomik si
yasetinin neticelerinden aşağı kal 
nıamaktadır. 

Takdim edildiği zaman 569.6i 
milyon drahmi bir açığı elan 1937 
• 938 bütçesi netice itibariyle ıe
ne sonunda, bilhassa askeri ihti· 
yaçlar için masrafların artmış ol
masına rağmen 85 milyon drahmi 
gibi nisbeten ehemmiyetsiz bir a
çıkla kapanmı§tır. Açığının 596 
milyon \drahmiyi bulacağı tamin 
edilen 938 - 939 bütçesinin ise, 
devam eden fevkalade askeri mas· 
raflara rağmen 150 milyon drah· 
milik, bir açıkla kapar.acağı anla. 

§ılıyor. 

Sosyal politika 

Yunan hi.:ıkumetinin, sınıflar a· 
rasında mücadeleci değil, teşriki 
mesaiyi istihdaf eden sosyal po· 
litikası memlekette bu sahada bir 
çok yenilikler vücudu getirmi§tir. 
Bunların en mühimmi 385 bin 
işçinin ve 3 7 bin müstahdemin ka
zançlarını ıslah eden Kollcktif 
Mukavclelerdir. 

Bundan başka sekiz saat me
sai usulü teşmil edilmiş, geçe:ı 

ağustostan itibaren bir sene zar· 
fırı.da 7 3400 iş ihtilafını halleden 
mecburi hakem usulü ihdas olun • 
rr.uş, işçi birlikleri teşkilatlandı • 
rılmış, işsizler sayısı her sene 
işçi miktarınm 30 bin artmasına 

rağmen 1936 temmuzunda 135 
bin iken 1939 nisanında 15 bine 
yani umum işçilerin yüzıde ikisi 
nisbetine indirmiştir. 

caktır. Bunun için bilhassa bu-
radarı mayna Ye romorkör gön
derilecektir. 

lcıJ efradından 409 bin kişi sigor-
ta edilmiştir. 

Adliye iıleri 

Cinai vak'alar son senelerde a
zalmakta.dır. Cinayetler 'dört sc. 
nede yüzde elli nisbctinde azal· 
mıttır. Metaksas hükumeti ha· 
pis.haneden serbest kalanları hi
maye tetckkülleri kurmuş, keyif 
verici zehirlere müptela olanbr 
için ayn hapishaneler tesis et. 
miş, üç senede hapis.hanelerin n· 
lahı için 55 milyon drahmi sarfo· 
lunmuştur. 

Maarif 
Memlekette yeniden 1739 ilk 

mektep açılmı§tır. Şehirlerde pra
tik hayat bilgileri veren mektep. 
ler ihdas edilmiş, giriş, acne sonu 
ve çıkış imtihanları daha sıkılaş. 

t.ırılarak üniversitelerdeki talebe 
kalabalığı tahdit cdilır.i§tir. 

Sanatı himaye 

Atinada on bin ki§ilik bir açık 
hava tiyatrosu inşa edilecek, ope· 
ra, opera komik ve operet kıSım· 

)arını muhtevi bir milli sahne ku. 
rulacak, bu sahnenin binasr 90 
milyon drahmi ıarfiyle bir>eene· 
ele tamamlanacaktır. 

Hükumet sergiler tertip ~dip 

buralardan eserler satın alarak 
san'atkarı himaye etmekte, 
kafatlar vermektedir. 

mü· 

Mılli müdafaa ve 
siyaset 

harici 

ırrı fikre iştirakim ne irade 

~· 
-~Un içindir ki küçük şeylere 
ii\tıtnayı tercih etmeliyiz. Bir 

11~ tutünc, bir yemeğe \eya bir 
li,~ğlı!ığın bana bir haksızlık 

Umumi sıhhat bakımından ya· 
pılanlan Yunan Tıp Birliği ikind 
reisi doktor Anastapulosun geçen 
ay, Atinada Yur.an Tıp kongresin· 
de söyledi~i şu cümle ile hülasa 
etmek mümkündür: "Tekzip edil
nek korkusu olmaksızın iddia edi· 

Ekilen arazi 1920 de ancak 
15.974.000 dekar ikeı:ı. 1937 de 

Iebilir ki umumi sıhhat işlerine bil 23.896.000 dekarı bulmuştur. 
kumetin alakası hiç bir zaman Buğday istihsaJatı 1937 ide yüz· 

Deniz ticaret filosunu himaye 
gayesiyle hükfımet, yeni teşkil 
edilen bir nezaret şubesi vasıta

siyle bir sürü tedbirler almış, bu
nun neticesi olarak buharlı deni:: 
ticaret filosu bir senede ceman 
200 bin tonluk 18 gem; kazanını~· 
tır. Deniz münakalesine gelince 
Yunanistan beynelmilel deniz 
nakliyatında 9 uncu dereceyi işgal 
etmekte ve bayrağı her denizde 
görülen Yunan deniz ticaret fi. 
losu 1937 de Arjantine giden ve 
ya oraıdan getirilen malların yüı:· 

Ayrıca, 1çt~mai ıigort.alar cnı. 

titüsü kurulmuş. buna 315 bin 
işçi ve müstahcemle b~.nların ailz 

Metaksas hükumetir.in bu mu
vaffakıyetleri, memlekete ayni 
zamanda sulh ve emniyet temin 
ede~ediği takdirde bc:şaramıya -
cağı muhakkaktı. Yunan hükO. -
meti sulcü gayelerle sevk ve ida· 
re edilen bir harici ıiyaset takip 
etmek, ayni zamanda müdafaa 
kuvvetlerini arttırmak suretiyle 
bunu temin edebilmiştiı. 

11 ıne, bir doğruyu görmeme 
iı ~lrnasına imkan yoktur. Hal

li( ~r .esa a kayıt ız şartsız bağ
lı ~ı ona esir eder ve ak inde 
~bıJecclc hakikati görmeme 
1 OlUr 

Numllah ATAÇ 

"1armarada boş bir 
bu sandal bulundu 

;::: ~~~·::.~!~~ ııı~::;:;:::. 
'tı<t as Yapuru Marmara orta 
~ı ... a A.dalar açıklarında içhıdr 
"''e il~ 0lınıyan bir sandal bul· 
\ 'll.tkasına bağlıyarak lifll<ı· 

Cetı 
t~\ rrniştır. Sandalda ;,ıf'al 
ıı lı::adın ve erkek eşynsı bu 
-~~'1Ştur. Sandaldald1ertt• bh :a. kurban ~itmic:ı olduklar• 

hı edilmektedir. 

Hafif dereceli içkiler vakası! 

R .\Ki, isı>irto derecesi çok ağır bir iç. 
ki olduğu için ıJlrf rakı yerine bira 

'e ~rab içilsin diye rakının derecesi ılü

~ürüldU. Bira ,·e §arab fiatları ucuzlatılı. 

lor, değil mi! 

Halbuki işte bir nka: 

Küçükpazarda bir bayan koc.a..-ıilc bir 
hayli şarab içiyor, sonra ka,·gaya ba;tıyor_ 
hu. Biraz sonra bayan kocası tara.fından 
döitildüğü lıldiasiyle karakola müracaat e
diyor, yanma katılan polislerle t'\'e dönün_ 
ce tt'krar kocasına !l&ldınyor, poll!ı mani 
olmak istiyor. Bayan, polise: 

- Sen ne karı!}ıyorsun ! Kocam ılc. 

;i.il mi! lleın ılöğerfm, hem se\·erim !.. 

Diyor. Memuru tahkir eıliyor. Bunun 
ll'Z@t'fnc karakola gatUrUlüyor. Orada da 
ı>enct'r~ camlannı kırıyor. 

Mahkeme kendisini bir ay hapis \'e 3.> 

lira ııara crzaoıına mahküm ediyor. 
Nasıl: 

Şarabın sarhoşlub"tl daha 
mi!!,. 

• • • 

hafif <lC'ğfl 

Yazık oldu koleksiyoncu 
efendiye ! 

G .\ZETEl.ERlN yazdığına göre 88 o_ 
ılalı m 1 ta\·ana kadar yağlıboya 

tablolarla tlolu bulunan dünyanın rn bü· 
) ük tablo kollcksiyoncuım bir 'Fransız bir 
oıomobil kazası neticesinde ölmliş! .• 

l'azık! 

Çünkli, bizim za,·allı kıymetll re"sam_ 
larnnızın tablolarım b<>lkl sırf kolleksiyon 
mrakı ile hu adamın sahnalması ihtimali 
urdı, o da .ı.titti demek! ••• 

Adanmış hakemler !.. 

GAZETEl.ER son h&dlsc neticesinde 
yanda kalan Galatasaray - Demir_ 

"llOr ma(mın yine birincite3rindc yapılma
sına karar 'erildiğini yazıyorlar. 

Desenize ki, yine bir hakeme şüt çe. 

ldlet>ek! ... 
• * * 

Yangmdan kim mesul ? 

O R'l'.\Kc'h'D1'~ bir nzhk sinemada 
bir film g(iskrillrkt-n tutu,tu. Yan. 

~ın ~ üziinılen hii~ıl olan panik esnasıntla 
20 kişi ynralanılı. Gazeteler yazıyor ki, ya· 
ınlan tahkikatta bu .. incmanın" itfaiyeden 
ruhsat almadan 114;ılılıj;ı anlaşılmış! .. 

Yangında burayı açan makam<lan 
ruhsat ahnadan olduyn ., halde mf!flele 
kalmı~·(W. 

Çünkü mes'ul kim'jC yok demektir! •.• 

Mim. 

iktidarı ele aldığı gündenbed 
şimdiki Yunan hükumeti kara, 
deniz ve hava kuvvetlerinin tec
hizati için 9,5 milyar drahmi sar 
mış donanmaya iki yeni "dcat· 
royer,, kazandırmış, yeni bir bahrı 
inşaat tezgahı açmış. hava tehli
kesine kar§ı pasif müdafaa terti· 
batını teşkilatlandırm<:ga başla · 
mıştır. 

• * • 
Bu izahattan sonra dostlarım• ı 

Yunanlıların bugün ne.den bu 
kadar heyecan ve sevir:çle bay · 
ram yaptıkları anlaşı!mış oh-ı . 

sanırız. Yunanistan yeni rejimi 
beraber tarihinin yeni bir devre 
sine girmiş bulunmaktadır. 

(Yunan matbuat müıte!Br' 
nın verdiği vc~ikalardan hür 
ten nakleden: F.) 
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lngiliz hariciye nazırı diyor ki R O M A N y A 
Hadiseleri soğuk M 

k 11 k k
. d 

1
. acar ve Bulgar hudutlarında 

anı ı la ta ıp e e ım Bü ük ask ... _ 
Onumuzdeki haftalar belki vahim olacaktır. Ne :g erz ma 
Lond~~~!a_h~.~:~,~ :;;.~~ 1~!~;. ~!k~~.~ .. ~1!~!:! heyet· nevralar yapıyor 

nazın Lord Halifaks, dün Lordlar lerinin Moskovaya hareket etmek 3 5 o B · 1 
:a:::~:1~~~a~z:~d~::!n va:::~ :!:e~~ra~u:~;;~~ ::1:~_:ay:~~~ ın kışı Si ah altına çağırıldı 

Bugünkü maç 

Balıri1Jelilerimi~ 
lngiliz 

balıriyelileri ile 
1 Bugün Fener stadında bir fuf 

maçı yapacaklar 
Avrupanın vaziyetine temas ede. mak hususundaki arzumuzu isbat Londra, 4 - Rumen ordu::.u se osta yapacaktır. Silah altına çağrı-
rek dcmi§tir ki: eder . ne ik mutad manevralarını sonba - lan 350 bin kişi Romanyarun cenup Şehrimizde bulunu lngiliz 

''- Biz taarruza kar<ııı sulh cep · ve garp hudutlarında yapılacak J geınUerinia futbol takımıyla, bbbn 
lzmirdeki m 

:f harda ) aptığı halde bu sene ağust 
heaini organize etmek vazüesini Avruparun vaziyeti hakkın. manevralara i tirak edecektir. gmülcrfn futbol takmu &l'Ulllda 
üzerimize aldık. Bu hususta Fran daki endişe yalnız memleketimi- _ _ _ bugün }"ener stadmda bir dostluk 

lzmir takımı 9 - 1 

sa ile sıkı te§riki mesai.de bul r ze münhasır dcğiHir. önümüz . Trakya h u d u d u n da m~ı yapılacaktır. Müsabaka 17 de 
nuyoruz. Polonya ve Romanyayı deki hafta ve ayların vahim olma· haııhyacaktır. 
muhtemel bir te<;avüze karşı ga- Sl muhtemeldir. Fakat, artık kim· 

İzmir, 3 (Hususi) - !ıt. 
futbol takımı ile İzmir m 
arasındaki müsabaka çok s 
oldu. !zmlr muhtcUti 9.1 kaz 

ranti ettik. Bu garantiler Sovyct se azim ve kararımızın katiycti h a"" d ,· s e m ,· o 1 d u? 
Ruaya için de bir teminat teşk:I hususunda aldanamaz. Harbi u 
eder. zaklaştınnak için elimizden ge-

:tngiltere ile Fransa, Sovyet leni yaptık. Şimdi bize düşen va. ( Ba~tarafı 1 i . .,cide) son zamanda halkı alakalandı. 
ran meseleleri dinliyen parla. 
mento komisyonu aşağrda~i 
tebliği umuma bildirmeği ma. 
kul gördü. 

Rusya, ile anlaşmak lüzumu ve zife, hadisatı iti.dal ve soğukkanlı· mma inti§ar etti. 
kıymetini takdir ediyorlar. Fakat hkla beklemektir. Ne fazla bed· !ki Ağustos tarihli (Zora) 
nihai anlaşmanın bugüne kadar bin, ne de fazla nikbin olmalıyız . (Utro) ve diğer Bulgar gaze. 
gecikmesi bir s<>k karışık mesc - Daima kuvvetlenmekte olan bir telerindc çıkan resmi tebliğin 
lelerin tetkikinden ve billıassa en· millet istikbale her ne olursa o~- münderecatı §Udur: .. Son günlerde hudutta bazı 

hadiseler vukubulduğuna dair 
olan şayiaların aslı esası yok. 
tur. Bu türlü şayialar kötüdiir 
ve memleketin sükunetini ih
lal eder. isteyerek veya istemi
yerek bu şayiaları yapanları 
nefretle karşılamak ve kanu
nun bütün §İddetiyle tRkip et. 
mek icabeder.,, 

direkt teavüze karşı bulunacak sun emniyet ve itimatla bakabi 
formülden ileri geliyor. lir.,, "Harbiye nezareti parla. 

mento komisyonu bugün bir 
Ağustosta harbiye nazırı Ge. 
neral Daskalofun da iştirakile 
toplandı. Komisyon, ruznamei 
miizakeratı görüştü ve devlet 

lngiliz amiralı 
Uç gündenberi memleketimizin 

miaafiri olan 1ngiltercnin Ak1de· 
niz donanmas;: başkumandanı 

Amiral Sir Cuningham şere

fine dün saat en üçte donanmamı
zın kumandanı amiral Şiiılaii O· 
kan tarafından Yavuzda bir .z.i· 
yafet verilmiştir. 

Ziyafetten sonra gemilerin 
Tükr ve İngiliz zabitleri hususi 
bir vapurla ~ğazda bir gezinti 
yapmıılardır. 

Yüksek misafirimizin daveti 
Uzerlne Türk matbuat mümeS6illc
ı i saat on altıda Vorspite amiral 
gemisini ziyaret etmiılerdir. Ge
:ml.:ie iki saat kadar kalan gazete 
cilerimize büyük bir samimiyetle 
geminin her tarafı gösterilmiştir. 

Fransız elçisinin zevcesi madam 
Rene Massigli, dün saat 17 ,30 da 
misafir amiral şerefine Fransız 

aefarethanesindc bir çay ziyafeti 
venniıtir. 

Bu toplantı geç vakte kadar 
tam bir samimiyet havası içinde 
devam etmiştir. 

Gece saat 22 de İngiliz büyük 
elçisi Sir Knatbul tarafznldan mi
safir amiral şerefine Tepebaşın· 

da1d sefaret binasında bir kabul 
rami tertip olunmuş ve İngiliz 
kÖlonisi mensupları takdim edil-

miftir. 
Amiral Cuningham bu sabah 

saat sekizi kırk beş geçe Yeşil· 

köyden kalkan Devlet Havayolla
n hususi tayyaresiyle Anka.rayı 

hareket etmiş ve askeri merasim
le uğurlanmıştır. 

Merasimde donanma ku-
mandam amiral Şükrü Okan, 1s
tanbul lcumandanı General Halıs 

Bıyrktay. Havayolları Müdürü, 
Yefilkö Tayyare bölük kuma.rldam 
ve diğer bir çok zevat ve binlerce 
halk bulunmuştur. 

Bir bahriye müfrezesi misafir 
amirale tazim resmi yapmış ve de. 
ni.z bandosu selam havasını çal • 
mıttır. Misafir amiral, halkın §id. 
detli alkışlan ve c<>Jkun .dostluk 
teuhürleri içinde denizcilerimizi 
teftiı ve memnuniyetini beyan et· 
mit kendisine karşı gösterilen bü
yük misafirperverliğe teşekkür

lerini bildirmiştir. 
Amiralle birlikte mihmandar -

lan ldeniz harp akadem"si kuman. 
danı albay Necati Özdemir ve yüz 
batı Canip ve İngiliz ataşeleri de 
Ankaraya gitmiılerdir. 

> miral Ankarada 
Ankara, 4 (Hususi) - İngifü 

amiralı Sir Cuningfwn ve maiye6 
bugün saat on otuz beş geçe tay· 
yare ıle buraya vasıl oldular, çok 
parlak u1rert merasim ve tczahü • 

Cumhurreisim:z İsmet İnöniı, 

bugün öğleden sonra Çankaya • 
daki köşkünde misafir amirah ka. 
kabul edecektir. 

Amiral akşam üzeri İstanbul::ı 

.iönecektir. 

Halk amiral gemisini 
gezecek 
İngiliz bahriyelileri bugün de 

şehrimizi gezmeğe devam ediyor
lar. Vorspite amiral gemisinin 
yarın halk tarafından ziyaretin~ 

mü_aade edılmiştır. Zıyaret mucı-
deti yann saat on altıdan on yedi 
buçuğa kadardır. 

Misafir bahriyclilerir. mühim 
bir kısmı !dün Yerlimallar sergi -
sini gezmişlerdir, 

Ertuğrul Muhsin 
Şehir tiyatrosundan ayrı

lacağı doğru değil 
Bu sabah çık.an gazetelerden bi-

ri §Chir tiyatrosu rejisörü Ertuğ. 
rul Muh.sinin eehir tiyatroswıdan 

n:rnlarak Raeit Riza ve Ertuğrul 
Sadi Tek'le beraber Ankara Şehir 
tiyatrosu na.mile bir tiyatro kurdu
ğunu ve Maksimde provalara başla 
dığmı yazmıştır. 

Şehir tiyatrosunun bazı sanat. 
kArlannm da şehir tiyatrosundan 
ayrılacakları §ayi olmuştur. 

:nüdafaası kanununun müza
keresine girişti. Birçok mebus. 
lar bu kanun hakkında söz söy. 
'edi. 
Aynı kanunun 1 ve 19 uncu 

naddeleri hakkında mebuslar 
tarafından gelecek toplantıda 
cati söz söylenmesine karar 
verildi. 

Harbiye nazınnm ortaya ko. 
nulan ..mcselelcr_hakkında VP.r-

1iği İzahat dinlendi ve bilhassa 

HABER - Bu hususta Ankara 
ve lstanbulda malumat elde etmek 
mUmkUn olmamıştır. 

Fakat Bulgar gazetelerinin 
yazdıklarının haltikate uygwı olma_ 
dığmı kabul etmek için resmi iza.. 
hat beklemeğe lUzum yoktur. Bir 
tek askerimizin hududu geçip t.eca. 
vüzd bulıırunası haberi cocukca 
bir yalan an b şka bir fiey olamaz. 

lngiliz filosunun manevra sahasında 

Bir Alman zeplini 
görüldüğü bildiriliyor 
iki lngiliz tayyaresi tarafmdan görülen zeplin 

lskoçya sahillerine kadar sokulmuş 
I.ondra, 4 - Graf Zeplin balo. 

nunun 1skoc;ya sahillerinde görün
me i bütUn tngilterode heyecan u
yandırmıştır. 1ki lngiliz istik§&! tay 

yare i, balonu lskoçya sahillerinde 
görmüşlerdir. Balon, birçok İngiliz 
tayyarelerinin bulunduğu Aberden_ 
ayr civarında uçmuştur. 

görUlen kabiliscvk balonun hüviyc_ 
ti anlaşılmamIŞtır. Bir fener bek.. 
çisi, saat 3 ile 3,5 arasında Graf 
Zeplini gördüğünü söylemiştir. Ba
lon İskoçyanın garb sahillerine 18 
kilometre mesafeye kadar yaklll§
mıştır. 

Hn\'a nezaretirJn tebligatına gö
r<' l koçyn sahillerinin açıklarında 

Bu neşriyat ve şayiaların doğru 
olup olmadığını anlamak için Er_ 
tuğnıl Muhslni TE"pcbaşındaki ti
yatroda bulduk. Rize böylo bir §t'Y

dcn haberi olmnGığm.ı, bilakis nym ' 
15 inde yeni sezon için provalara 
başlanacağını ve bu haberi kat 'iy
ren tclu:ib ettiğini öylcdi. 

İngiliz ana.vatan filosu, İskoçya 

sahillerinde e.lyevm ıt.iyUk manev -
ralar ya.pmaktad-.r. 

24 Saatte üç 
feci kaza! 

1 - Maslak yolunda, bir çocuk 
otomobil altında parçalanarak 
öldü, Almanya bize 

Onikiadanın 
iadesini teklif 

etmiş! 
Londara<la çıkan "Pcople,, ga· 

zetesi yazıyor: 
Türkiyedeki Alman elçisi Von 

Papen, ingi.ltere ile olan münase· 
batını katetmek şartiyle, Oniki a· 
danın iadesini Ankarr.ya teklif 
etmiştir. 

İtalya hariciye nazırı Kont Ci2.· 
no şimdi, bu teklifin Van Papcn 
tarafından şahsen mi, yok a B•r· 
Hn hükumetinin tasvibiyle mi 
yapıldığını tesbitc çalışmaktadır. 

• * * 
Bu hususta Ankara ve 1stan 

bul mahafilinde ma!Ctmat mevcut 
değildir. Haberin kaydi ihtiyatla 

2 - Bir motosiklet, otomobille 
çarpı§tı; motosikleti kullanan 
genç, beyni patlamak suretile 
can verdi 

3 - Limanda bir motörün kaptan 
kö§kü bir iştial neticesinde 
havaya uçtu. 

Her sene bir çok feci kaza vu· 
kua gelen Maslak asfalt yolunda 
dün gece de acı bir kaza olmuş. 
12 yaşuııda bir çocuk bir otomo · 
bilin tekerlekleri altında parçala 
narak ölmü~tlir. 

Mecidiyeköyünde oturan v~ 

a.dı Mehmet Kemal olan kazazede, 
dün akşam geç vakit, Maslak yo. 
lundan Şişliye dogru gelirken. 

karanlıklar arasından birdenbire 
çıkıveren Kostantin adında biri · 
"iinin idare ettiği otomobilden ~3 
çamamı • ezilmi~tir. 

Otomobil ocuğu altına aldık· 

tan sonra 20 metre ka.dar sürükle· 
miş ve sonra durmuştur. Ç0<:1Jk 
hemen ölmüştür. 

Kazayı yapan otomobil Paris 
belediyesi plakasını t~şımaktadır. 

Yunan tebaalı olan Kostantin, A-
tinadan Parise gitmek iızcrc şeh

pim:ze gelmiş ve dün gece r!c 
otomobili ile Büyükdcreye kadar 
ir gezinti yapmıştır. 

Vak'aya müddeiumumi muavin. 
!erinden Besim elkoyrr.uş çocuğıı.ı 
~esedi adliye doktoru Enver Ka· 
ran tarafından muayeneden sonra 
defnedilmiştir. Kastantin yako1· 

Askeri hazırlıklar 
Paris, 4 - Fransız siyasi ve as-

1 
mekte olan Alman, İspanyol 

kcrl mahafill, Alman askeri hazrr- ı car ukerl heyetleri bu ısa 
lıklarının ağustos sonlarında, son ! çok mühim sanayi ve harb · 
haddini bulup bulmıyacağmı soru. hanelerini ziyaret ct.mi§lerdi 
yor. !yi malumat alan mahafile gö. Danzig oazileri reısin 
re 15 marttan beri Alroanyada ba.' j Vıu-şova, 3 (A. A.) _ 
hyan askerr hazırhk, son haftalar- Nazi teııldlitı re.L!l Forstcr, 
da §iddetıenmiştir. Almanya, aske_ deniz birliğinin bUyük bir t 

ri hazırlıklarım gizli tutmaktadır. rllııde söylediği nutukta d 
Romaya göre iti: 

Paris, 4 - Romadan bildiriliyor: "- Danzigin Alma.nyaya 
Salahiyettar İtalyan mahafili, ey- ceğini biliyoruz. Fa.kat b 
lfıl başında beynelmilel vaziyetin 'zaman vukubulacağmı bllm 
fenalaşmasmı bekliyor. Danzig me. Mukadderatnnızı kendisine 
selesi o tarihte tamamile olgun bir mutlak itimadımız olan Hitle 
hale gelmiş olacak, ve vaziyet 1938 dl etmiş bulunuyoruz.,, 
eylülündeki buhranlı vaziyete ben. Bu sözler bugtlnlUk Danz 
ziycccktir. Maamafih 1ta1:> an ma - swıunda bir §eyler yapılın 
hafili harb çıkmıyacağı fikrinde suretinde tefsir olunnıaktad 
bulunuyorlar. Forstcr, nutkunda, lngilt 

İtalyan mahafiline göre bir uz_ Polonya ile alay ctm~tir. 
!aşmaya varılması mümktlndUr. Al 
manya, Danzig işinde, kısmen tat
min edilecektir. Fakat Roma maha. 
Tnıno gore ou muvaKKat n1r naı ça-
resi olacak ve Almanya ile İtalya 
müddealarmı tamamiylc tatmin et_ 
mek için daha müsait bir zaman 
bekl!yeceklerm~. 

Danzigte askeri baz11lık 
Var,ıova, 4 - Danzigden gelen 

haberlere göre şehirde askeri ha.. 
zırlıklar bUyilk hlr faaliyetle de -
va.m ediyor. Danzigde, askeri ma.. 
hiyette bulunan bütUn teşekküller 

azası, ilk davete icabet edecekleri
ne dair bir taahhüdname imzalama. 
ğa mecbur edilmi§lerdir. 

ispanya, Fransa hududunu 
tahkim ediyor 

Bayon,, 4 - İspanya, Fransa ci_ 
hetinden hududunu tahkime baş -
!amıştır. Celp ve davet edilen 5000 

tahkimat mütchMsı.sı, hıtihkam in 
şa.atında kullanılmak ti:ı:cre eevke
dilmlşlerdir. 

Danzigte tevkifler 
Varşova, 3 (A. A.) - Alman 

poli i Da.nzigdc iıltibklunlarda ça • 
lışa.n 11 ı§çiyi sabotaj yaptıkların.. 
dan dola) ı tevkil c~tır. Keza 
üç ukcrf miıhendis de te-. kil olun
mU§tur. 

İtalyan manevralan 
Mlllno, 3 (A. A.) - İtalyan or. 

duaunun mane\Talarını takip et-

lanmıttrr. 

Motörde infilak 
Una motörUnün kaptan 
köşkü havaya uçtu 

16 Yaşınd 
bır katıl 

Bu sabah Düzceden tıb 

müsahede altına alınmak ti 
yaşında bir katil getirilmişti 

Osman adında bir çoban 
til çocuk, bir gün kırda dav 
otlatırken, kô}·lülerindcn I 
Ali Rıza gelmiş, ye kendisi 
da,. oyunu oynıyacaklannı 
rnişlerdir. O man meczup 
dan herkes kendisile alay 
dir. 

Halil ile Ali Rıza Osman 
nuna bir ip geçirmişler 'e i 
rek dört ayak bir muddct y 
!erdir, 

lki arkada .. bir hayli eğ! 
sonra O man işin farkına 

\"e bıçağını çekerek üzerler 
mı", Balili birçok } erinden 
rarak öldürmüştür. 

O rnanı muayene edecek 
bıadli, cinayeti jc;}ediği za 
uruna malik olup olmadığ 
bit cdeccl,tir. 

Büyükadada 

1 ~?;ğı~~:.~.~.I 
yangını olmuş \e 150 kad 
500 metre murabbaı saha 
ki fundalıklar tamamen y 

Bir muddct sonra, yan"ı 
·araf ından söndüriilmüc:tür 

KaragUmrUkte ya 
Geç vakit haber aldrğım 

bugUn KaragUmrUkte iki 
bınadan yangın çıkını ur. 

mirli bulunan Lina motöründe biı söndürmekle me"guldür. 

Bu sabah saat 6 de Sirkecide de· 

ınfilak olmuştur. l\lotörün kaptan 
\öşkümin altına konmuş hulunar 
bir benzin \'arili birdenbire iştia 

!tmiş ve kaptan köşkünü havaya u· 
;urmuştur. insanca zayiat yoktur 
:\fotör kaptanı aranmaktadır. 

Motosiklet kazası 

Torununu zeh 
yen kadın fre 

ımış 
Büyükderc - Derbend üzerinde On gün evvel 7 aylık 

de feci bir kan olmu~ bir moto zehırliycrck bldüren Mad 
siklet husuıi bir otomobille çar- fıyaya ait tahkıkat dosy 
pışmıştır. Motosikleti kullanan ~üne kadar ağır ceza ma 
Şükrü, beyni patlamak suretiyle intikal edecektir. Suçlu E 
ölmilştür. Hususi otomobil henü1 ılerltmiş derf!ccde frengi 
bulunamamıştır. Kazanın ıcıbebi laşılmı5; te\ kifhane h-:ı ta 
tahkik olunmaktadır. davi altına alınmı~tır 



irli 
gil 

--- 2 AÖUSTOS - 1939 

Bir Amerikalı kadın 
muharrir geldi 

Aınerikada Türkiyeyi hala esrarengiz 
bır Şark memleketi sananlar varmış 

H A B E R - Ak:tnm Pnstaa1 5 

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

ITQf!lu;mrtR@=ir~@L~fjFiiit~WVa 
lngiliz ve Fransız 
askeri heyetleri 

( BQ,f tarafı 1 incide) J layıklyle bilmiyorlar ama Ata türkü 
lı ~ Türkiye hakkmda pek pek iyi biliyorlar. y M k 
'hı....ltıalQmat var. İki memleket biri- Onu, Amerikanın tarihi büyük Mektepler arın os ov aya ı~~k, , ' r __ (4_:,il 
~e ÇOlı: uzak olduğu için layıkL şahsiyeti Abraham Linkolne benze_ n e ~ 

tan-.& mUmkiln olamamıştır. tiyorlar. O derece yüksek tanıyor f k h k t d • 1 
~ Türkiyeyi bala esraren v_~ hatıra:ıma hürmet :di~_orlar. Bü Zaman aç 1 a C a a re e e 1 y o r a r /Çt-.'flDE: 

~ l&l'k memleketi zannedenler tun Am.er~ka~l.ar, At~t~~kun, bu as- Derslere eylOlün 25 inde *Muhittin c~ıündağ, İstanbul me-
IO ~.Bir kadının yalnız başına rrn yetiştirdigı en buyuk adam ol- Asker .. ı .. akerelere Moskovada gele busu General Refet, şehrimizdeki 
ll.:kaia çıkamıyacağı söyleniyor. duğunda birleşmi.5lerdir. başlanacak muz -·ı tngiliz bahriyelileri dün yerli mal-
~ttl benim seyahate çıkışınıı bü- Burada iki gün daha temaslar_ Ankara, 4 (Hususi) _ Maarif k c .. .. b p ht 1 !ar sergisini gezmişlerdir. 
"...:bir eeearet işi sanıyorlardı. da bulunduktan sonra Ankaraya ce uma gunu aş:anması mu eme ••• * Milli bankalardan birinin vez-

A Vekaleti bu sene mekteplerin derse nedarı maaş tevziatı esnasında faz -
"lnıPaya gelince, bunların a.sh giderek hükümet erkanı ve muh_ başlama ve kayıt muamelelerini 

0~d - ğ k d" l 'f ·· l · · t ed -· Londra, 3 (A.A.) - İngiliz İngiliz elçilerın· e ve......,iQtir. İsimler ladan lıin lira Yermiştir. Dün resmt illi ıgını ö rendim. Ameri aya 0 te ı rnuessese erı zıyare ecegım. yeniden tesbit ederek lise, orta · __,, daire ınutemedlerint!en bu para -
liiınde, bu yanl~hkları düzelt • Eserimde Yeni Türkiye tarihini, mektep, muallim mektepleri ve bü- ve Fransız askeri heyetlerini burada henüz neşredilmemiştir. nın yanlışlıkla :ılınıp ıılınm:ıdığı so. 

~le bahtiyar olacağım. yap_ııan_ ~mlapl~, bl~ass~. kültür tün meslek mekteplerine yaptığı Sovyetler Birliğine götUrecek o- Fransız askeri heyeti rulmu5tur. 

1 uraya gelmeden evvel Balkan- vazıyetıru tebaruz ettıreccgı.m. Hal- b' t . d k ti b' l"ld lan City of E~der vapuru r.u- Londı"', 3 (A. A.) _ Moskovava * İstanbul melıuslurı bugiin ö~le-ara . . . . ır amım e ayı arın ır ey u e .. ., 1~ ""· gitmiştim. Orıı.da görüştüğüm Ka aıt cserlerı, ve bılhassa şarkıla- b 1 k 
15 

ı··ıd b't v• • martesl gUnU saat 16 da Tilbu- ·t kt 1 F • • he den sonra ı skiid:ır Ye Kadıköy hal-
•ıırk .. . ~. . aş ayara ey u e ı eccgını gı me e o an rarunz aszerı - l.: l . d h lkl - - k d'J k 

aileleri "Ok misafirperverlik rı da gozden geçırf:eegım ve kita_ . d l ?
5 

·\ '' Jd b -J v
1 

ryden hareket edecek VC çar- 5 30 d Lo ·ev erın e a . a goruşere. 1 e ve " '-' e a · anacagı yeti, cuma günü saat 1 . a n-e ne ak 1 b d b 1 d h . tl b h \ e ers ere - e) u ~ - şikayetleri lesbit edeceklerdir. 

'

z et gösterdiler; bunlara :m a un ar an e emmıyc e a - . d' . . s, amba gün ti Leningrada vara- d 1 k "tahtt k" 'k nı bıl ırmıştır. raya ge ece ve payı a 1 1 a_ * Dün yüz yirmi kişilik bir mu. 
11
.._,., lardan Türklerin rok iyı· ve sedecegım-· . caktır t' d ı- "kü tin · r· · B ı 

..,.Glll '-' tik okulların kayıt ve derslere · me ı esnasın a ıu me mısa ın alliın grupu end ere giderek tetkik 
lf insanlar olduğunu anladım. Ankaradan sonra Türkiyenin başlama tarihlerini her vilayet ken S d 1 1 . olacaktır. !erde hulunnıuşlardır. 
'attt bu aileleri, bir kısım Bal - başh~a şehirlerini dolaşarak - ovyet e ege erı Fransız ve İngiliz heyetleri, cu.. * lstanbul emniyet rnüfeltişlerin-

a.n1r hristiyan ailelerden daha te_ tetkiklerimi tamamhyacağım. Bura disi tayin etmektedir. den Tevfik Özer, İzmir EmniYet 
lhL B l be be b .. t.. ·11 k ı Moskova, 3 (A. A.) - Hariciye martesi günü öğleden sonra. City 
-..q;. buldum. Çocukları .,!?Urbilz, ve da ingilizce bilen mtinevver Türk unun a ra r, u un ı <:O u - Müdürlüğü tcfliş grupu Amirliğine 
~1- 1 n d k tı b" · halk komiserliği, İngiliz - Fransız - of Exter vapuruna bineceklerdir. 
"lll:eldi. Burada Türk halkını. A. kadınlarını arıyorum. Kendilcrile ar ey u ortasın a ·ayı ara, ırın- tayin edilmiştir. 
ltı. • • • ·ık ·· ı · d d 1 Sovyet askeri görüşmelerine iştL Bu vapur, heyetleri bilhassa. Mos - * c ·ı ·1 k 11· "'erikahlardan farksız görünce görüşmekle çok memnun olacağım cıte~rının ı gun ~•ın e ers ere amı ere verı ece . şe ır suyu 
4U b l ak! d rak edecek olan Sovyet Mkeri de_ kovaya nakletmeğe tahsis edilmiş - meselesi evkana belediye arasınd:ı 
ı._ tklere dair malümatnnızın haki- ve eserim hakkında malumat top - oa~lamrş u unac ar ır. 
"'lltten nekadar uzak oldug~unu lıav Jegelerinin isimlerir.i Fransız ve tir. halledilmiştir. Evkaf tenzilatlı bir 

J lıyacağun. Kısa zamanda fevkalade -o- tnrifcden istifade edecektir. 
!'ı!tlerle farkettim. iyi intibalar aldım. Amerikada men )ngilterede mebusla * Belediye imar müdürlü~ü Sul. 
' 1stanbulda bir bankada 50 Tilrk sub olduğum birçok kadın cemiyet- . Yu n an l ı I ar 4 a g"" u sto s tan:ıhınette tshakp:ış:ı yangm yeri -
k~ın iş başında vaziyetlerini tet- lerinde konferanslar vererek Türk 8Vlenen gazet8CI nin imar phinını hazırlamaktadır. 

•le ettim. Tamamivle Amerikalrla_ kadınını Amerikalılara taı:ırt.T7 ~a Londra, 3 (A. A.) - Muhafaza.. * Fransız mühendisi Valter Me-
l\ b · k' t l' gt b b yan Thcl b cirliye köyünde belediyece yaptırıla .. 
"" .. en.ziyorlardı. Köprüde halkın çalışacağım. ar sın on me usu a - ay ram 1n1 .,, - cak hastanenin planını h:ızırlayaraJt 
,. l'iiyUşünü intizamlı buldum. Bu Dünuanın her tarafında olduğu ma Cezalet ile Nevs Kronikl gaze_ · u- b ı· B - b 
" J gönderınış, un u p an eyoglu e-
Oktaya biz çok ehemmiyet veririz. gibi Amerikada da kadınlar harbin tesinin parlamento muhabiri Da • Jcdlye hastanesinde toplanan dok • 
~eri.kalılar henüz Türkiyeyi çıkmaması için mütemadiyen uğra_ vid Lkcirin nikah merasimi bugün k u t 1 u 1 u y o r 1 a r lcrlar lnrafınd:ın lelkik edilerek mu. 

Zelzele 
!et ( Baştaratı l ıncide) 
~i birkaç gündenberi faaliyette 
~Unan mmtakaya tesadüf etmek· 
k~ f \ ı; , fı,\; 1J __:ıaı·.:1,uldaı Üau ..Ja.ha 

l/vetlı cıı r. 

Ankara da 
Ankara, 3 (A.A.) - Bu gün 
~t 14.IO da şehrimizde hafif bir 

teketiarz hissedilmiştir. 

lııegölde 
141rıegöı, 3 (A.A.) - Bugün yine 

.3o da burada 25 saniye devam 
~n oldukça siddetli bir zelzele 01,.. 
·•ıuştur. 

l<ütahyada 
ra~\ltahya, 3 (A.A.) - Bugün bu
\' a saat 14,32 de 15 saniye de -t:: eden ve halkı heyecana düşü
~i bir yer sarsotısı olmuştur. za_ 

at Yoktur. 

lJlitakta 
hi . Şak, 3 (A.A.) - Saat 14.30 da 
.,;: hafif, diğeri devamlı olmak ü
sırı t §arktan garbe doğru yer sar -

tısı olmuştur. Zayiat yoktur. 

~kitehirde 
dq~işehir, 3 (A.A.) - lki gün -
k\l~ Sık sık fakat hafif olarak vu . 
~tkUlan zelzele bugün 11,3·1 de 
te tan garbe ve çok şidc! : ·i ~uret_ 
ltıQ te~errür etmiş ve 6 saniye sür-
1 , ttur. Birçok evlerin ba.::~ları yı
~::lış, Halkevi binasının muhteli l 
~ıe · 

rı çatlamıştır. Olen yoktur. 

Sinobu seller bastı 
-t ~tı.op, 3 ( A.A.) - Bugün sa_ 
.,.~ 4 te başlayan ve bir saat de 
~ eden tufan, yağmurlar, her 
tut~ta seller husule getirerek 
~ nıezruatına mühim miktar 
~rar vermiştir. 

~rı. 0kakJarı su basmış, bu yüz. 
~ll· caddelerde saatlerce müna • 
~t:ık~t durınuştur. Nüfusça zayiat 

Ur. • 

şıyorlar. başvekil Çemberlaynın, birçok na - vafık gijrülmüşlür. 
Yakında bir harb olacağını hiç zır, İngiliz devlet adamı ve me- * 13eyoğlundn Kalyoncu cadde -

il k · B ak ·ııt I'k ........ sinde oturan Abdullah o;;ıu Hasan, zannetmiyoruz. Böyle bir felaketi busların huzuru e avam amara- Atina, 3 (A. A.) - Atina aJan- u şam, mı genç ı ~ - .. 
h • k .. "k kil' · d sı bildil'i.,,·or: kilfttına mensup kız, erkek kırk diin bir kulu ton balığı konserY'tsi beklememekle beraber şayet bir sının ususı uçu ı.sesm e ya • ., yedikten sonr:ı zehirlen~e alaiİiii 

delilikle harb çıkarsa Amerika da pılmıştır. 4 Ağustos şenlikleri, daha bu bin falanjist başvekil .general gö:;terdiğinden hastaneye kaldırıl .. 
harbe girmek meeburiyetinde ka _ ---0- günden başladı denilebilir. Her ta- Metaksasm önünde bir geçit res. mıştır. 

lacaktır. f3ittabi Amerikanın yeri Ham idi ye lskenderundan 1 rafta bayraklar dalgalanmakta, mi yapmıştır. * Şişhane yokuşundaki il fa iye 
ctı>mo.ıı:na.ua.r ı;a-.1.ır.Qa.wr Mars.ne gitti ııerkt:red~en §a.dı.ı ıo~.sı l'i ;}'ilkse~ Gazeteciler, patron, amele, i~i garajı kaldırılacak, Taksimde Talim 

me ır. zirai ve edebi bütün teşekkülle - hane meyd:ınında büyük bir garaj 

Bu sabah 
şehrimize gelen 

vekiller 

İskenderun, 3 (A. A ) - Bir rin milli hükıimete bağlılığını ve \"e bina yaptırılarak Beyoğlu emni -
mu .. ddettenben· u·manmıızd.a bulun_ Stadion caddesinin üç ru:ıkta - 1 yet amirliği ile Beyoğlu ilraiyesi bu 

d · b k k rul vücuda getirdiği eserden do ayr 
makta Olan Hamı.dı"ye mekteb ge- sın a i.ıç üyük zafer ta I u binada birleşecektir. 

B k . . y minnettarlığını bildiren beyanna. 
.. d.. .,. ,1 . h k t t . t' muştur. u ta larm her bırı u * Yeni 40 derecelik rakı dün pi. 

mısı un .. ersıne are e e mış ır. . . . . melerini neşreylemektedir. 

H 
'di .

1 
k 

1 
, 1 ff nan tarıhının bır safhasını tem _ yrısa:ra çıkarılmıştır. 

amı ye 1 e orgenera " uza er ·1 l kt a· Bir çok mağazalar, büyük ·':· Küçükp::mırda oturan Kazım is-
E .. d d M . .t . t' K sı ey eme e ır. 

rgu er e ersıne gı mış ır. or-
1 

yıldönümünü daha iyi kutlamak rıiı ek biri polise hakaret suçundan 
general iskelede ve gemide kaza Takların biri klasik devrin, i. için, tenzilatlı satışlar yapmak _ l.ıi:- ay üç giln hapse mahkum ol -
kaymakamı, jandarma komutanı, kincisi Bizans devrinin, üçüncü. tadır. m•ışlıır. 

Hüsnü Çakır, Yerh mallar halk partisi ve balkevi başkan ve SÜ de bugünkü Yunan medeniye Bu yıldönümü mün.asebetile t:· Ankaradan gelen ndliye tertiş 
A t· · ··k kl'V' · .. te kt h.!yı>ıi reisi Seı:ıi dün İstanbul ndli-

sergl.Sl'nı· Hasan Alı' üyeleri, belediye reisi ve birçok •.nın yu se ıgını gos rme e. b"'"'Vekile havacılık filosunun tak .....,, ~·t'sini yı; bu rır:ıda mahkeme kalem-
' . zevat tarafından teşyi edilmiş, şehir dır. vı'yesı· ı'çı·n bı.'r çok ı'aneler veriL · · · 

Yu 1 ı t 1 k kriııi lcflış clmışlır. C8 , me.t 6p 8rl geZ6C8 namına kendilerine ve gemi süva • Sokakların, meydanların, ma - miştir. +:· Dün Kii(;ük~ckınccede bulundu_ 
risine birer buket sunulmuştur. ğazaların tezyinatı çok artistik Ga?.eteciler, 4 ağustos 1936 ta ğunu yazdığımız elbisenin sabıkalı 

lktısat Vekili Hüsnü Çakır bu -<I"-- ve çok parlaktır. rihindenberi Yunanistamn kay • Yorgiyc ait olduğu :mlaşılınış; Yor-
sabahki ekspresle Ankaradan ~h • ispanyada tevktfler Eyaletlerden ve yabancı mem. dettiği refahın bilançosunu ya - ginin cesedi o ch·ard:ı bulunmuştur. 
rimize gelmiştir. Madrid, 3 (A. A.) _ Talaverada leketlerden gelen bir çok ziyaret parken, bu şenliklerin ancak bir 

Vekil, burada birkaç gün kalarak yapılan bir suikast üzerine 60 kişi çiler, esasen canlı bir halde bu. merhale teşkil ettiğini ve bunu 
tetkikatta bulunacaktır. lunan n_ ayıtahtm sokaklarına aa_ müteakip, muvaffakıyetlerini her tevkif olunmuştur. "' 

taretleri ve memnuniyetleri ve tarafta göstermiş olan 4 ağustos 

Makine suiistimali haberi 
tekzip ediliyor Hüsnü Çakır b'.lgün Yerli Mallar 

Sergisini gezecek ve serginin gaye
lerine uygun olup olmadığını ince -
liyecektir . 

Amerikada memurlar 
siyaselle ugraşamıyacak 

Vaşington, 3 (A. A.) - Devlet 

Giridin diğer adaların Makedon_ reJımı çerçevesinde kalkınma Ankara, 3 (A. A.) - Cumhuri
yanın, garbi Trakyanın ve Epirin işine daha canlı bir surette de_ yet gazetesinin 26 temmµz 1939 
mühtelü pitore elbiseleri ile ay- vam olunacağını tebarüz ettir • tarihli nüshasında, sanayie ait ma_ 
rı bir canlılık ilave etmektedir. nektedir. kine ithalinin tahdid ve kontrolü 

Dahiliye Vekili memurlarını herhangi parti hesabt.. 
Dahiliye Vekili Faik Oztrak An- na olursa olsun siyasi milcadelelere 

karadan bu sabah ekspresle şehri _ karışmaktan meneden kanun 18.yi -
mize gelmiş, Haydarpa~a garında hasmı reisicumhur Ruzvelt imza -
v:ıli ve belediye reisi Lutfi Kırdar lamıştır. 
bazı mebuslar, emniyet müdürü Sad Reisicumhur, bu bapta kongreye 
ri Aka ve diğer birçok zevat tara - gönderdiği bir tezkerede devlet 
f ından karşılanmıştır. memurlarının bir partiye girmek 

Vekil, kendisini karşılayanlarla veya bir parti için tahsisat istemek 
birlikte Kadıköy vapurile lstanbula şartiyle bu kanun ahkamına tabi 
geçmiştir. Faik Oztrak, Vali ile bir- olmıyacaklarını tasrih eylemiştir. 
likte Perapalas oteline gitmiş, bir --<>--
müddet istirahat ettikten sonra vi- Fransa Cumhur Reisi 
layete gelerek meşgul olmuştur. L k b l 

Birkaç gün kalacağını şövliyen Ü Sem UrQ a 
\ • k'I' k d 1 k d h-·ı· d Lüks6mburg 3 (A A) - Fran · e ·ı ın va ·ın a mem e ·et a ı ın e ' · · -
b. t tk:k h t' k 'ht. sa Reisicumhuru Lebrun ile refi _ 
ır e ı seya a ıne çı ·ması ı ı -

1• d kası, Grand Düşesin daveti üzeri-
ma ı var ır. . . 

Halledilmek bilmiyen mesele 

Muallimlerin kıdem] 
zamları 

gene verilemiyor 
İstanbul ilk tedrisat öğret _ denmesine imkAn görtilmemek-

menlerinin kıdem zamlarının tedir. 
verilmesi için vilA.yet tetkiklere Öğretmenler bu vaziyetin dik 
başlamı:;;tır. Öğretmenlerin dört kate alınması için alft.kadarlara 
beş aylık kadar birikmiş zamla başvurmuşlardır. 
rmın miktarı tesblt edilmiş bu· ne Berg şatosuna gitmışlerdır. O-

rada şereflerine bir ziyafet veril_ lunuyor. Fa.kat diğer taraftan 
Maarif Vekıli mistir. Zivafetin sonunda Fransız yeni baremin tatbikı dolayısile Şehrimizdeki lngiliz 

mebuslarma ziyafet Maarif Vekili Hasan Ali Yüce re~icumh~ru büylik harbdeki bir kısım öğretmenlerin derece_ 
refakatinde ilk tedrisat wnum mü. Lüksemburg 'gönüllüleri abidesine lerini yükseltmek mecburiyet 
dürü İsmail Hakkı Tüngoç ve Ma- bir çelenk koymuştur. htisıl olmaktadır. Bu vazi - Şehrimizde bulunan lngiliz me. 

üzerinde, fazla i~ihsal nizamname_ 
sinin verdiği ger.iş salahiyetin, bu 
işlerle meşgul bir müfettiş tarafın
dan suiistimal edilerek bu makine_ 
lcrin tevzii işinde büyük yolsuzluk
lar yapıl~ığmm tahakkuk ettiği ve 
bu müfettişin işine nihayet verildi. 
ği hakkında bir yazı çıkın.ıştır. 

Öğrendiğimize göre, böyle bir su. 
iistimal hadisesi mevcut olmadığı 
gibi, iktısat vekfıleti teşkilatında 

vazifesine nihayet verilmiş herhan-
gi bir memur da bulunmamaktadır, 

Adliye müsteşarının 
tetkikleri 

Yaz münasebetile şehrimize gel • 
miş bulunan Adliye Vekaleti müs -
teşarı Selim Nafiz, bu sabah yeni 
Postanenin üst katındaki adliye 'da
iresine gelmiştir. 

-<>- arif umumi müfettişlerinden Osman Lebrun, veliahd prens Jan'a lej. yet karşısında ldarei husu • buslarrndan 1\1. J. Parkerin riyase- l\.1üste~ar adliyede müddeiumumi 
Hikmet Onatın odasında müddeiu. 
mumi ile görüşmüş, sonra ağır ceza 
a !iye ceza ve hukuk reislerilc bır 
...aat süren bir toplantı yapmıştır. 

y Horasanlı olduğu halde bu sabah yon donör nişanının birinci rütbe- siyenin bUtUn tasarruflarını öğ. tindeki tetkik hey?ti şerefine bu ak-
U nan elçisi Eskişehirden şehrimize gelmiştir. sini ihda etmiş ve başvekil Dung'a retmenlerin bareme göre muay- ~am Parkotelde Ankara mebusu 

A I _ Vekil, üç gün kaldıktan sonra ikin<'i rütbesini vermiştir. yen dereceye çıkarrlmasma tah Falih Rıfkı Atay tarafından bir zL 
"fl 11( aradan g e' d i Trakyaya giderek teftişleri~e d.~vam Fransa sefarethanesinde bir ka- sis .etmek ltizumu hissedilmek· ~afet yerileccktir. 

'ru . .. edecek ve Tra1\\·wıa., dondukten bul r<'rnıi Yapılm:ş ve bu kabul rcs_ tedır. I\foml::-ketimizin misafiri olan bu 
aradrıan e'·" .1 bu~un ek~p~esle Anlı sonra İz.:nir v~ Ka~tnmonuya gide- miıde Fransız c;cfir; Henri Camheıı 1 Tasarruf bedelleri harc-m< '1eyete ôıip~kpala<; otelinde bir da-

an 5°hrımi"-:! ~elmi~tir. ccktir. lı.ebrun'ü temsil etrr.iştir. ı ayrılıııea lodem zamlarının ö 1 :re tah ·is dilm:~tir. 

Toplantida muhteJif adli mesele· 
!er görüşülmüş. müsteşar bazı di -
rc\t i fl~;· 'ermiştir. 
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Serbest güreş seçmeleri Galatasaray ~ Demir spor maç mm 

kati neticesi hala anlaşılamadı 

Doktorlar, r üşvet almak suçlusu polisin para"' 
lan yutmasına imkan olmadığını söylediler 

Galatada bir arabacıdan Uç birden Ye susuz olark yut· 
lira rüşvet alırken görUlUncc masına lmkAn il'Oktur. Yuts• 
paraları yuttuğu iddiaslle tev - dahi midesinde iki saat içlnd 
kif edilen polis Fuat asliye ikin eriyemez." demişlerd!r. 

Dün de müsabakalara 
devam edildi 

Yüksek hakem komitesi bu 
seferde işi hakem T arıkın 

kararına · bırakh 

ci ceza mahkemesine verilmişti. Şahit olarak dinlenilen cUt-

Zaten belli olan şampiyon artık ilan edilmelidir 
uzun müzakerelere, içtimalara, tet 
kiklere, tahkiklere ne lüzum var! .. 

Nizamnameler sarihtir. Sahada 
her mUsabık hakemin kararına ita. 
ate mecburdur. Aksine hareket e. 

mil meşhudu yapan pollslerdeP 
Polis Fuad yakalandıktan 

bazıları ise, 1'.,uadı parayı yutar 
sonra Ccrrahpaşa hastanesine 

iten gördUklcrl, hatta. birisi par 
muayeneye götUrUlmUş, fakat 

ıuuğını ağzına sokarak para!' 
paralar midesinde bulunama _ 

çıkarmak istediğini ve Fuadı11 
mıştı. 

DUn yapılan muhakemede 
Ccrrahpaşa başcloktoru Esad, 
polis mUdUriycti doktoru Sadi 
\'e doktor Osman şahit olarak 
dinlenilm işlerdir. 

parmağını ısırdığını söyleınl 
!erdir. 

Neticede mahkeme, bir inSJ" 
nın Uç lirayı yutup yutamı)·ac• 
ğını, yutarsa midesinin buD 
sUratle eritip eritmiyeceğl-1 

Serbest ı;Ureş s~melerlne giren gençlerden gürf's klübün<len 56 kilo 
Ekrem, Bc,ıktqtan 61 kilo Mahmu t, Kasunpaşadan 66 kilo !I. l: aman 

Ankara, 3 (Hususi) - Demir. 
spor • Galatasaray maçmm akıbe. 
tini tayin etmek Uzere beden ter. 
biyesi genel direktörlüğünde futbol 
yUksek hakem komitesi ve teknik 
heyetleri bugUn mU3terek bir içti. 
ma akdetınişlerdir. 

Ha.kem Tanğm verdiği rapor tet. 
kik edilmiş, Tank bu raporunda 
hadiseyi anlatmış, maçın neticesi 
hakkında bir şey söylememiştir. 

dcnler tecziyo edilirler. Doktorlar Yerdikleri ifadele- Tıbbıadll meclisinden sormal' 
Anhyamadığmıız nokta, niçin ha- rinde: karar vermiş, muhakemeyi b"° 

Eyltude yapılacak olan Türk.iye 
serbest güreg birincillklerlne iştirak 
edecek olan İstanbul g{lreeçilerinin 
11Ç11elerine dUn de Silleymaniye 
ldUbG alonunda oldukça kalabalık 
bir leyirci kUtleai önünde devam 
eclllmlltfr. n gUreeçinin girdiği bu 
mtıta.bak•lu çok allluı.lı olmuvtur. 

Şimdiye kadar lstanbul BeÇme
lerine hiçbir zaman 7' gilreoÇi ~
tirak etmenUıti. 

Bu da. gösteriyor ld son zaman. 
larda gUreoe karlı çok aiika uyan.. 

JDJIUr. 

Dün akpm yapılan gUreelerde 
Kumıppltlar yine bllyUk bfr var
lık göst:ennitlerdir. 

AimaA teknik ııeöceler ,,unlar. 14 
cbr: ,, 

ee kSlo: 
. ' Ali Vural De Ke!i:me4 YmwMI. 

ntlar güreati, neticede Ali sayı he.. 
eabiyle yenildi. Ali Ser.er, Ahmet 
Ba.rmancıy& hUlmıen galip pldl. ı-
- Doğan, Rasime hükmen gam;, 
taet XılJç, Dopna hükmen, Ha:· 
111ZL eeııyıid.ız, Fethiye i14 dakikada 
tufla p.ij.b geldi lsmail Şenol, /iia.. 
an Karadenize ittifakl#gllip ~ldl. 

'19 Jdlo: 
Besim, Ali '.Ahmede ittifakla maf 

JAb oldu. Koç Ahmet, Uzmı. Hasa.na. 
' dakikada tU11a galib geldi. 

ee kilo: 
Sabahaddin, Mehmet Palaya hil.k.. 

men plib geldi. 

l5G kilo: 
Süleyman, Sadiye ittifakla galib 

pldL Vahdet, } .. anığa 15 dakikada 
ittifakla galib. llhami, Basriye 13 
daJn"kada tuvla galib geldi. Haklu, 
S&Wıattlne 8 dakikada tuşla galib 
p1dt. Burlıanettin, Ekreme 4 da • 
~ tul1a galip geldi. Ali Han
cıoğlu, :Ali Şenola ittifakla galib 
geldi. Ahmed Cemalo ittifakla ga
lip geldi. Ahmet Dalan, Mehmet Ok 
tava 11 'dakikada tll§la mağlüb oL 

du. 

72 klto: 
CeW., Turana hUkmen galib gel. 

dl. Kandemir, Halile ittifakla ga • 
lip geldi 

GUretlere cumartesi gUnU akşa
mı yine SUleymanlye klübUnde de
nm edilecektir. 

iki klup arasmda bir 
mu sa baka 

66ıJdfotta ~<'lapazarh Servet vo 61 
kiloda Yusuf ~ 

Galatasaray 
Yeni idare heyeti seçilecek 

Galataraya spor klUbUnden: 
Son kongrede kararla§tınlan nL 

zamnamo tadilatı mucibince idare 
heyetimiz sukut ettiğinden, yenL 

den intihab yapmak üzere 15.8.939 
Salı gUnU saat 17 do Bebek Deniz. 
ellik §Ubcsinde yapılacak içtlmaa 
sayın azanın teşrifleri rica olunur. 

Şişl i Halkavi takımı 
değilmiş 

Şl12U Jlalkc\ l spor kolundan: 
Futbol mevsiminin kapanması 

dolayısiyle, tatili faaliyet edilmesi. 
ne rağmen, 30.7-939 pazar günU 
ev futbol ta.knnı ile Pendik genç
leri arasında Pendlkte bir futbol 
teması yapıldığı şeklinde şayialar 

deveran etmektedir. Sezon tatili 
dolayısllo böyle bir oyun oynanma.. 
dığmı, filhakika mezkur gün Pen _ 
dikte bir futbol maçı yapılmışsa 

da, o karşıla§mayı yapan ve 2-3 
kaybeden ekipin muhitimiz gayri. 
resmi spor teşekküllerinden "Har -
biye yılmaz,, olduğu ve ev spor ko
lu le hiçbir alakası bulunmadığı tav 
zih yollu beyana lüzum görülmüş • 

Bunun üzerine birleşik heyet a.. 
zasmdan bir kısmı maçm tekrarını 
istemiş, diğer bir kısmı taknn kap. 
tanının bu hareketinin taknnm hUk 
men mağllıbiyetlni intaç edeceğini 
ileri silrmfiştür. 

Bunun Uzeıine reye müracaat e_ 

dilmiş, ekseriyetle maçın akıbeti. 

nin hakem Tarıktan sorulmasına 

karar verilmiştir. 
YUksek ha.kem heyeti ha.kem Ta. 

lii bu maç hakkında bir karar veri. - Bir adamın 3 kil.ğıt lirayı ka bir ıgUne bırakmıştır. 
lemlyor. Bundan Evvelki averaj işin ·-------------------------
de; elimizde bu hususta sarahat 
yok denildi çıkıldı. Acaba şimdi de 
elimizdeki bütün beynelmilel nL 
namnameler yok mu oldu? ... 

Biz, kıymetli ve dürüst bir idare
ci olan Beden terbiyesi genel di _ 
rektörUnün, bizzat işe müdahale e. 
derek meseleyi kökünden hallede
ceğini ve esasen daha Beşiktaş • 
Demirspor maçından sonra tabak -
kuk etmiş olan milli küıne §ampL 
yonunu ijin etmesini bekleriz. 

lngiliz Hava Nazmyle Mareşaıın 
atlattığı tayyare kazası 

oldu. 
Nazıra 

Tayyare parça parça 
4 Kişi yaralandı, fakat 

birşey olmadı 
nğm tedavisine ait masrafın tesvL Ha kem Tar 1 k 
ye edilmesine ve davanın takibi L Birkaç gün evvel lngilteredc hem derhal 'ıer tarafta işitildi. Tayyaı' 
çin bir avukat tutulmasına karar Kal'" ._.,. 1 muayene raporunu feci hem de çok garip bir tayyare fırtınadan ve sisten yolunu ka)'IJll"' 
vermi§tir. M 

alamadı kaz.ası olmuştur. miş şiddetli rüzgar dolarısile ~ 
I HABER: Maçta cereyan eden ~;t 

Uessif hidlsey Galatas 
0 

. İçinde hava nazırı, hava marf:5alı muvazenesini muhafaza edemeı"" 
m e bizzat !ederas- d D . aray ·t kemırspok r tmaçm- ve hava i~lerile meşgul bir çok a- olduğundan, pilot Irlanda sahilleri' 
yonlar dairesi reisi ve yüksek ha. a, emırspor a unı ap anı ve d 1 . . b" · · be k"l 1 l . ..ı1 
kem komitesinden Sadi Karsanla kaleci.si N d tin t vUzU anı bu unan bır tayyare sıste ı:- ne yırrnı ş ·ı ometre ka a yo uı•r 

ec e eca na ma • ak 1 d v • • • • ek · · .. ~ 
İstanbul bölge baakanı da aahid ol- k 1 hak T k .. u d tepeye çarpar parça anmış ve te- egı~tırmış ve ınm ıçın mu -... ,. rua a a.n em an goz n en . . . b' h v b 
mu§lardır. Bu zatlardan ilcisi yu • ve dişlerinden yaralanmıştı. Yapı _ sadüfün garıp bir cilvesı sayesınde ır ~ a_ ar~mag~ a.şlamıştır. .. 
karki karan veren heyette bulunu. lan muayenesinde 0 zaman kat'i bu kaza çok ucuza atlatılmıştır. Pılot ılerıde ınebıleceği mu 
yorlar. Son gelen Avrupa gazetelerinden bir tarla keşfederek o tarafa doJf' 

vaınınm cercyan-rarzı maıum. ..:. '--~ •--ı :ı_ .ı- ,. •-- ··-- - .. -~- •---,,•-,,4- T T------··• 
Hakem bir oyuncuyu "ıkarmak ıs· _ t raf d dil t k aldadır· tayyaresi ağır bir bombardunan I' " a ın an n e rar muayene e- . . . . 1d v • • ·1 • v• sJ 
tiyor. Bu oyuncu oyunu terketmek dilen Tank'm yaralarında bir sa. lngilterede Kamberlans havalısın· yaresı 0

A ~~ ıçın pı ot .ın~gı s1' 
§Öyle dursun; bilıilds hakeme teca.. lah görülemediğinden bir hafta de küçük Kibri \ ilayeti ile Brugton h:mın kah mıktarda genış oıma 
vüz ediyor ve kendisini yumruklu- sonra bir daha muayeneye lilzwn kazası arasındaki bomboş yolda istemiştir. 

yor. Artık daha bundan sonra uzun gösterilmiştir. polis otomobilini idare eden bir Fakat t.ıyyare yere inmeğe gaf 
memuru melon şapkası ezilmiş elbi- ret ederken sisten görünmiyen bit 

·- - sesi yağmurdan sırsıklam olmuş. tepeye çarpmı~tır. Bu kaza netic' 
pantalonu yırtılmış bir adam dur· sinde tayyarenin iki kanadı da krl 
durarak: mu~, tekerlerleri ve inme cihazı fi" 

- Ben İngiltere hava nazın Sir ~alanmış, pilot dairesi tamamen ıı' 
King. ley Voodum .. lrlandaya git- rap olmu~tur. 
mektc olduğum tayyare buradan üç Tayyarenin gerisinde, hava iki 
kilometre uzakta bir tepeye çarpa· mareşah Şo!to Duglas, nezaret b8f 
rak parçalandı. Derhal imdat ara· katibi Ed\·ar Kamjel ve hususi I<• 
yımz. Dort kişi yaralı 'azi) ettedir. tibi Şandford ile birlikte oturan 11' 

va nazın Sir Kingsley Vood bir rll 
cize eseri olarak bu feci kazadİ' 
/aralanmadan kurtulabilmiştir. _.ıı 

Demiştir. 

Hakikaten l ngiliz hava nazırı 

müthiş bir kaza atlatmış ve sont"cı 
da iıstüba51 perişan bir halde k~a
rak yaralılara imdat aramıştı. 
Kazırm idaresi altında iki saatlik 

bir ara~tırmadan sonra kazazede 
tayyareyi bulmak mümkün olmuş· 

tur. 

Pilot dairesinden hava mam" 
Sir Kristor Kurtney çıkartılrııd' 
yüzünden yaralanmış olduğu gorUI' 
mü5tür. 

Yaralılar alelacele hastaneye 1' 
dmlırken, hava nazın Sir Kingsle 
V ood da geceri protestan bir ço'ol Sel halinde yağan yağmur ve müt 

hı5 si a·:ı..tırmaları güçl~tiriyordu. nm evinde geçirmiş, ertesi gün d 
Bereket ver<:in ki hemen orada bir kazanın sarsıntısını gidermemiş 
doktor bulabilmek mümkün olmu<: duğu halde Londraya a\det etın1 

tur. N'azmn huı;usi katibi de yedi tir. 
kilometre uzaktakı bir kasabaya ka 
lar koşarak imdat temin etmiştir. 

Bu sıralarda Belfast tayyare mey· 
danı radyo ,·ası tasile ahildeki bu· 
tün po talara ha\ a nazırının tana
resi:ıin görünüp görünmediğini so· 
ruyo:-du. 

ZAYİ 

Kasunpaşa Nümune Rllşdiye 
den Süleyman oğlu Salahaddin 
ile aldığım şehadetnameyi zayi e 
tim. Yenisini alacağımdan esk' · 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Haber aldığımıza göre on beş tür. 
Bundan birkaç saat sonra da kaz, Salilıaddln Sille,... 

ıUn sonra, Kasnnpaşa ile Güreş 
klübU aralarında hususi bir güreş 
müsabakası yapacaklardır. 

Atletizm hakemlerini 
davet 

Beden terbiyesi İstanbul böl -
gesi atletizm ajanlığından: 

Yağlı güreşi er Aşağıda isimleri yazılı hakem 
lerin 5 ağustos 1939 cumartesi 

Geçen hafta Yedikulede tspital- ve 6 ağustos 1939 pazar günü 
ya bahçesinde )apılan yağlı güreş. saat 16 da Fener stadında ikmal 
lere bu hafta da de\'am cdılccek ve : edilecek İstanbul birinciliklerine 
namlı güreşçilerden bilha55a Ali 1 gelmeleri. 
Ahmetlc Molla Mehmet pehlivanlar 1 Semih, Cemil, Alı Rıza, Adil 
••ııl'a 111'111 a.tulacaktır. Güre - i Giray, Mehmet Ali. Taha. Hik . 
IC're •tard:ın "aş1n\ lıfrr.ok tn - nwl FC'r idun, Y,\ umi, J. B ıkır. 
nmm1' peblivanlar da iştirak ede. İhsan Belor, Ö. Besim, K. Be. 
cclttiP. sim, B. Besim. 

Saçl arıma ak düştü --- Sarsam seni 
Şarkılarının lıütün inceliklerı. ~ 
ni plağa almak sı.:retile ye-
ni bir muvaffakıyet gösteren 

dünyanın en büyük plak ;..ıı 
fabrikası ;;;ar 

bıgiliz ııc Fransız tctıisçileri11i11 geçen giin Porislc bir karşılaşma- C Q L UM 81 A ŞİRK ETİ 
yaptı,..ım ya nııştık. 1 Çok san'atkir ve hassas bir sese malik olan yeni C\kuyucusıı 

Y11karıki resimler bu karşılaşmada alınmıştır. l'ukardn en iyi elc-
mmılnrdmı lngiliz lnr lu Sta11lrv'i w11r11 Fln111lrni, altla isr. /Jir 1'ran· MENŞURE T UNAYIN 17585 No. PLAGINl • 

muhterem müşterilerine takı.Hm eder. 
sız erkek tenisçisinm bir Fransız k<.:.lm lem~rw ... 11 clım sıkarken 1 :...•••••••••••••••••••••••.., 
zörüyorsu11U1. 
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Bir Alman - Sovyet anlaşması 
imkansızdır? 

Vinsor dük 
düşesini 

ve 
• • 

nıçın 

Banyo y·aparken görmek içini Her şeyden evvel iki devletin taban 
tabana zıt gayeler için kurulmuş 

rejimleri buna manidir 60 Dolar 
Eski lnyiliz Krah F ransadaki bu 

1 • 
"S ll ?vycllcrin lngilizlcrlc :ınl:ışm3k 

b' ınuşkiılat çıkarnıal:ırı Alnıanl.ıı ı.ı 
ı.Jır Yak~nlaşıııa siyıısclinc girmiş ol· 
Uklarının bir delilidir.,, 

Alman mcnb:ılarınd:ın k:ıcıılcn 
tıkır 1 •· h I 1 an uU ııbcr)cr bu koıı:ıat \"C ın 
~baın kun·cllcnmesinde son giiıılrrç 
blldar büyük bir rol o\lıaınaktnnlı. <>a • • 
1 

zı hayıılpcn·cr haş ve k:ılcrııler hu 
te o kadar ileriye varrııışl:ırdır kı 
~rhangi bir Sov)ct ·Alman iş lıirli 

~inin rııuhlcrıırl bir harf) lı:ılinde clün 
t 11 nıu,·:ızcncsinde ne gıbi ıesirlcr 
''lit edebileceği, Polon)anın hu ikı 
nıuazzaıu <lc,lct tarıırından nasıl tak 
'1nı edilecrği rakamlara dayamın ra
razil'elerlc iz:ıha çalışılmış, ılıınyıı 
~:z~telerindcn bir çoHunclıı hfı) le bir 

1 bırlığı h:ıkkınd:ı ıııufo-;sal ııııit.ıJe:ı 
ar :ı·ürütıilınüş, sütun sütun )llzılar 
hzılınıştır. 

1 Anl•ak, bir lı5disrnin miimkiin o· 
Ilı> olaınıl :ıc:ığını ke'>tırelıilıııl'k için 

11 h.'\t..lısede mevcut ıın-;urların tl'kl'r 
teker tetkik ,.e t.ıhlil cdılerck t.ım:ı· 
•nııe t • 
1 :ınınmış olma ı \C lı:ıdıst•nın 

ekenününc imk:in \'erecek t:ılıil şc· 

1 
aııiıı de lllC\'Clll olıııı olııı.ıt..lığıııın bı 
1111nesı icap eder. 

1 l3in:ıenalc:, h, biz de lıü) le lıir an· 
a ııı:ıııın muıııkiın ulup ulm.ıdıl;ını. 
~ıııal:ılıilınek için ıııesclcl ı im cep 
''ilen ktkike ı;alışae:ıgız. 

1-:\'vel:ı, So,•yct 'e .\lm:ı n lıiil,iı 
tııeııeri arasındaki ıııüıı.ısel><•ti tetkik 
;\!erken burju, a demokrat lıükiııııet· 
1'rdl'n lıiı'ilıiıtiin ayrı C'i:l';lar ve şart · 
;ır k.ılıuJ etmek icap eder. Bunu hü) 
~ kabul edınce, hadıscyi ın iitıılcn c· 

1 
Ctken f.ıraza lıir Polon\ a • Fransa 

~n~a5nırı'iıııın mümkün oİııp olnuya 
~'S•nı tetkik için kııll:ınacıığımız 
11 
ukuın 'e nıütcarirelcrle talılıliınizc 
•rı~eıııe~ iz. 
hu iki ınemlckettc hüküm süren t . 
~ 1hllcrın ne suretle meydana gel-

nıış olduklarını tetkik edersek süı'ii" 
~~ ki hu reJıınler hiribirine lab:ın 
~ ana zıt gn)clerin tahakkuku i~·in 

ÜcadcleYc girişmişler ,.e sırf bu ga· 
~tlerin hakikat haline gelcbilnıcsı 

11ks dile leşckkül etmişlerdir. 

1 Alınany:ıyı ele nl:ılım: Bih n:, 
11 Plcn fo\'l .. ılihle ezilmiş \'e lı,ıraıı 

:• ınuş bir lı:ıldc ı;ık:ın lıu ıııenılt.·ke· 
1 '~· ~snscn ilerlemiş bir s:ınn) i nıeııı 
1 etı lıulunma.,;ı ıtiharile bir ame 

harcketinın patlak 'ermesine l'I' 1 
·~u\.. 
~ı · ııt bir rııulııt tcşkıl etmekle) dı. 
b:terıı::ııli iktısndi bulıronl.ır, işsiııik 
lıu ıneııılekcli kıl';ıp ka\'lıru) ortlıı . 
ttr h~ı uzun zııman böylece ıle' aııı 
t' ı . Fakat her geçen giın ihtiliılci iş· 

1 Unsurlarının kcmiycten ,.c kt·yfi· 
lcı 
111 

eıı artmasını mucip olıı)or ve 
enılekctıeki blirnk scrm:ı,·e, ı uil 

llı!J • J • "' 

~ e tchlıkel e duşuı ih ordu. Alınan 

1~ artık akilıcti ıııc~·lıül lıir ilıtil:ıı 
~uıresıncic addedilelıılirdi. Gitgide 
•la "'.et kcslıcdcn ışçi partısi ):ının· 
ıır bınlJir dağınık fıkir \C ıırogr:ıiııl:ı 
ı,,ta)a atılmış lıir surii ı>İ)asi rırk.ıl 
/1hıriJc mücadele lınlindcl di. H.ı· 
~ llec:eıı lıliküıııetlcr id:ıreyi uzun 
~ı~nan ellerinde tutnını) orlar ''e sık 
ı 1 bukuıııeı tclıcddulleri oluyordu. 

e b" l Olle buhranlı gunler içinde 
d ~'lan Alınan) ada telılıkcnin ne k:ı· 
ıı/ hklaştığını gören m:ıli sermaye 
lr~ Alınnnya içinde doğnlıilecck hir 
ı,,reketın ~ütıin dün)a rııikyasınd:ıki 
~r~lerini .;-ok iyi olt;'en bazı lıiı~ iıl.. 

~'ı.JI) :t)edar de' Jetler lııı han·kelil' 
lıır ,"le nıucadele cdehilceek si) :ısi 
~•b •rkıı ihdasını ycgiınc .;-:ırc olarak 
hn uı c.ttiler , e nas) on:ıl sos) alizm 
ıııa lcnı lıir program, gen iş hir seı
c,Je, i) i lıir prop:ıg:ında ile mir 
ı,11h:~e !!ahasına atıldı ve meıııleketin 
r, anlı şcraıtindc \'C sos\ nl dl•ıııok· • ı: fırkasının ihanelindcn islifacle 

tek ınc\'kiine sclıli. 
e•~l\llan sonra Alman) o dohilincll' 
lfıın'~ an eden hiıdiscler herkesin rnn· 
h r <lur. Yani Alın.rn)ad:ı herh:ınsi 
lltekllroıetcr hareketinin üniinc .ıcçit· 
lıtın 8"Yesilcdir ki n:ıs) onul soo;) n· 
'ltıret~''kii ıkti<l:ırn getırilıniştir. Bu 
lıı11 b~ butün dun)a kapitalizmi )a-

ll'n •r tehlikeden uzaklnştırılnı:ık 
1l Ordu. 

Şinıı1· 
lıu1111 1 de So\'yrl Hııs,·a ıl:ılıilinıle 
11ıe\'k~~ü r<'jiıııin ne suretle ikti<l:ır 
ıı.....1• ıııe Jırldiğini kıs:ır:ı güzden .... ~ rer "llaa ıın. Bu rl•jım lı:ırlıi uııııııııinin 
ib~~lleriııe doı.;ru bir işçi sınırı 
'lıılıu •nin neliccsi ol:ırak tee~süs et· 
l'Cl r, Yonf d.ı):ıı1dığı ku\\'el saılece 
,,_.,..••nırı Ye kii' ın iıli. :-.ır,·kil ikti:ı· 
f, trı Rl'lır gelııwı mrın lrJ..Pt ıl ılı ilin
•• l lcoıfern lstilıs.ıl 511rttırın:ı ııynııı· 

1.. .nııalinıle huhınıhığu ekonomik 
"

1 k"k o ıındcn ckğişlirmeş, mül· 

kiyctl şalısiyeyi ilga \ 'C istih~aıı sos 
) :ılıze etmiştir. Biitün hunları tah:ık 
ktık eıtirchilırıck için de kütle hııliı~ 

de geniş rccl:ık:"ırlıklara k:ıllanınışlır 

Bugliıı Alnı:ınyıııla denıokr:ıtil. 

usullerle nıe\'ki ini mulıaf:tza edcııı ı 

ycccgını onlamış olduğu için tan. 
bir teröre geçen kapitnlist lıurjım 

dikt:ıtürliiğiı, Husyacl:ı ela bir ihtilal 
neticesi iktidar ıne\'kıine gc~·nıiş o 
hın \C henüz. diiny:ı mikynsınd:ı \"O· 

zift·sini ikııı:ıl etmediği lrnna:ılilc bll' 
gi:nJ,ii şeklini mııh:ıf:ıza nıeclıuriyctı 
ni kalıııl eden rıroletcr diklatör
ııiyıi 1111.'\'CUlltır. 

Bu iki rejimin lamamile ayrı \'t• 
dfı~ııı:ın sınırları temsil etmekte ol 
dııklarına her ne şekilde olursa ol 
sun miiılar:ıa ,.e ıııuhafaz:ı)a lrnraı 

\'crt..liği lıurjll\·a nizamı iklisndi ve iç 
tiııınhine dığcri tarııfını.Jan nıenfu: 

denir. 
ı\a~)on:ıl sosyalizmin, hükunıeı 

h:ıliııc geldiği zaman ilk yaptığ ı ~i 

)a~l hareket :ıntikoınlnlcrıı ımktııı 
tce.,su~ünü lemin olmamış mıydı? 

Bu h:ııliselcri tııhlilde birçok ları 
nırz.ın tlliştüıN lıir prensip hatası 
m:ı,·rııttur. Bu ıhı So\'yct Husya hli 
ı. ··metini diğer lıurju\'a demokrat hü 
kü·.ıl·tlcri ı:;ihi tcliıkki etmektir. 

lşçi sınırının ıııenC:ıallcriııi müd:ı 
r:ı:ı etmek fızerc ort:ıy:ı atılmış olaıı 
bir lıükiııııel nn~ıl olur da yrgiım· 
düşmanı adılcttiği bir sınırın sırf ken 
disih• rııiir:ıılclc l'tmck iizerc ll·şckkiil 
etmiş hlikümelile teşriki ınsai e· 
dehi lir? 

Bir Alınnn • So\'yct anlaşmasının 

imk:ınsız olduğu ıncydnnd:ıdır. So\'" 
n•t Hıı.;y:ının biiliin diinra ıııikyo· 

sındaki kanaati \"C lel.'ıkkilerindcn 

v:ngeçıııiş olduğunu biran için ka· 

-· 

lıııl etsek bile buglinkü şeraiti dalı• 
!inde bir memleketin ekonomik şnrı 
!arını yeniden değiştirmesine bir .sc· 
lıcb bulunamaz. Blitün dünya iktisıı· 
ıliy:ıtının son seneler zarfında iistiis-
tc geçinliği bulırunlardan uzak kul· 
ınış Y<'Sılne memleket orasıdır. 1913 
'iene~i sanayi hacmi 100 aıldedilirsı 
1938 senesinde So,·yet Rıı.sya d:ıhiliıı 
de im hacim 908.8 e yükselmiştir. En 
ileri sanayi meınlcketleriııılcn nıüttc· 
hit Amcrikacla bu nisbct ancak 1211 
re ç ıkmıştır. 

- n u esnada e\i mln ldrasmın lş
l<'dij;rini ılüşündül,~e ~ıldıra<'ak gibi 

oluyorum, 

Denizde hakiki 
bir facia daha 
Birkaç gün evvel Fransada Havr 

limanı .sahillerinde müthiş bir de • 

Altın stoku itibarile de bu menılc· 
ket en ileri memleketlerden hirit..lir. 
13inacnalcyh halen me,·cu t iktis.ıdi 

nizamı tadile lüzum sürmüş olabil· 
ıncsi rnulıulılir. Bunu knlıııl ellik· nlz faciası olmuştur. Tarihin kah-
ten sonra da emperyalist emeller he.s İ raman denizcilere ait kısmına y~ni 
!emesine imkan kalm ıyacağı kent..lilı- ı bir sayfa daha ilave eden bu facia 
ğindcn tezahür eder. Bu takdirde ise 1 Sünik isimli küçük bir geminin ls
yeniticn bir dlinra taksimi talebilc veçli Grangesberg adlı gemisile 
orta)a atı lmış olan ve bin hir iı.tiliı 
emclilc yanıp lutıışan nasyonal sos· çarpışması neticesi başlamıştır. 
yali.sl Alnı:ınra ile hir iş birliği yıııı · 

nıasına imkan olmadığı anlnşlıır. 
Demokrasilerin endişeye mahalfcri 

yoktur. Biitün lıu heyecanlı haberlcı 
lngiliz - Fransız • Sovyct görüşmele· 
rini baltalamak gaycsile faşist men· 
lıal:ırdan çıkarılmışlardır. Hakik::ıt 
halde böyle bir ihl imali diişünıııck 
hile en harir manasile çocukluk 
olur. 

Bıı konuşmalıırın çok uz:ıınış olın:ı 
sının sebebi ise miişterek gayeleri 
sulhun muhafazası olan her iki lara
rın, çok sağlam ve esaslı olması arzu 
edilen bu onl:ışmada pürüzlü bir tek 
nokt:ı bırakmamak endişesi olduğu 
da nihayet bir ıınlaşmay:ı v:ırılrnı')o 

olıııasile sabit tir, 

Rtve DU RANT 

Sademe çok şiddetli olmuş, kil -
çük geminin birkaç tayf ası ağır su
rette yaralanmış ve Sunik derhal 

sulara girmeğe başlamıştır. 

Yarası hafif veya sağlam olan 
tayfalar hemen sandallara, tahlisi -
ye simitlerine sanlarak kazazede 
gemiden uzakla.5mışlar, yalnız ağır 
yaralı tayfalar feci bir ölüme mah. 
küm vaziyette oldukları yerde kal-

mışlardır. 

Bu .sırada biltlln gözler Sunik'in 

kaptanına dikilmiştir. Genç bir a -
dam olan kaptan Bernard diğerleri 
gibi kaçabilecek ve hayatını kurta
racak vaziyette iken, buna hiç te -
şebbU.S etmemiş ve kaptan köprU -

.ııUnde dimdik durarak, gemisinin 

batmasını beklemiştir. 

Kendisini bu muhakkak ölümden 
kurtarmak için uğraşan arkadaşla. 

n beyhude uğra.şmııılardır. 

Kaplan, gemisinden ye yaralı ar
kadaşlarından aynlmıyaeağını kati 

olarak bildirmiştir. 

garip tarifeyi şiddetle protesto etti ! 
Fransanın cenub sahillerinde o. ler, burada motör durdurulmakta 

turan sabık İngıliz kralı dük dö ve içindekiler yalıyı tarauut altma 
Vindsor fena halde sinirli bir hal- almaktadırlar. 

dedir. I 
S b k k l b d d h k d 

Filhakika bu sırada dUk \•e dü3es 
a ı ra un a a a .ııız e- . 

i"r'ld' 0 b 1 k" . b va denı7.de banyo yapmakta, ya ba 
bı ır. nun aşına ge en ımın a- · 

ıs .. 
1 1 

lık tutmakta, yahut da 'bahçelerin· 
'jına ge e sınır en r. • . . 

N . h 1 · d 1 t" ül de eglenmektedırler. Fakat üzerle· 
ıs şe r nın san a ve mo orc c . . . .. • 

· · ld b" k rıne dıkılen mutecessıs gözler on• 
rı yenı usu e ır para azanma 

1 b 1 1 d ı 
lann rahatını hemen bozmakta • 

yo u u muş ar ır. d 
Nis nhtımmdan, Dük ve düşesin 1 ır. 

oturduğu yalıya kadar 60 franga 1 Vindsor dükü bu vaziyeti hemen 
yeni seferler ihdas eden motörcü. mıntakanrn valisi nezrinde protes • 
ler, müşterilere, bilhassa seyyah _ to etmiştir. Vali işi tetkik etı:nif, 

!ara: fakat kimsenin denizde serbest do

"-Size dük ve dUşcsi banyo ya
parken, yahut da balık tutarken,, 
göstereceğiz demekte ve böylece 
bu yeni sefer büyük bir rağbet ka-
zan maktadır. 

Filhakika motörlere dolan sey -
yahlar, doğru sabık kralla zevcesL 
nin oturduğu yalının önüne gitmi§. 

laşmasına mfıni olacak bir kanım 

maddesi bulamadığı için tabiati1e 
dükle düşesin yalısının önüne gidil

mesini de menede,memiştir. 

Dükün protestoları devam et .. 
mekte olduğundan işe nasıl bir ça. 
re bulunacağı merakla beklenmek. 
tcdir. 

Skotland Yard'ın 
lrlandah suikastçilerle 

mücadelesi 
Bir yığın şüpheli adam lngilteieden 

çıkar1hyor 
İngilterenln meıhur polis teşld -

!atı Skotland Yard, son günlerde 
bombalı suikastleri mütemadiyen 
arttıran İrlan<lah suikastçilere kar. 
şı mücadelesini daha gcni§letmcğc 

karar vermi§tir. 

lann yakalanma.sı bir gtln JJlestleıll 
haline gelmiş. Ancak bundan ıon· 
raki hlldiscleri önlemek üzere ba· 
zı mühim tedbirler nılnmış~r. 

Bu arada İngılterede oturan bU· 
tün İrlandalılar için birer tahkikat 

fişi doldurmağa başlamıştır. 
Geçen gün bir garda patlıyan ve 

Geminin sulara gömüleceği sıra - t.anınmı~ bir Universitc profesörü _ Şüpheli görülen yüzlere:! kişi de 
da üç yaralı arkadaşının yanına gi- hudud haricine çıkanlacaktır. Bq 

nlin ölümüne sebeb olan bomba ba-
den kaptan, ayakta dim dik dura - disesinden sonra artık İrlandahla _ Rrada mlihim me\'ki sahibi bazı tr .. 
rnk gemi ile beraber sulara gömül- landalılar da bulunduğu söylen .. 

rın (cumhuriyetçi ordu) ;smini ver 
müştür. 

dikleri suikastçilerle amansız bir 
mckt<'dir. 

Süvari Bemard henüz 34 yaşla • mücadeleye girmek bir emrivaki H 
- Kazancınız pek az olduğu için lştiha."ı yerinde olan b üyük rında cesur bir adamdır. Evli ve olmuştur. ayvan 1 ara 

J.mmı sizi' ,·crme~c t f.'reddüd ediyo rum. Faka t küı;ük kızım midesin. J iki cocuk babasıdır. Onun ölümüne 1 Skolland Yard garı bombalıyan • 

den rahatsızdır, onu a labilirsiniz. - Fransız karikatürü - acımayan kalmamıştır. 1 larm izi üzerinde imişler ve bun - ' eziyet edenlere 

ceza 
l:1]iliz mahkemesi şayam 

dikkat bir karar verdi 
İngiliz mahkemelerinden biri, 

son günlerde çok garib bir karar 
vermiştir. 

Hayvanlanna eziyet ettikleri ve 
insani vazüelerini yapmadıklan i -
çin iki İngiliz vatandaşı muhtelü 
cezalara mahkum olmuşlardır. 

Taymis nehrinde çalışan iki if. 
çinin bir köpekleri vardır. Bu işçi -

lcr hayvanı yarı aç, yan tok ya -
şatmaktadırlar. Bir glin zava1h kö
pek hastalanmL5, ve yerinden kı _ 
mıldıyamaz bir hale gelmişti. Onu 

yan ölii Lir halde bulunan komşu. 
su polise teslim etmL~ler. Polis de 
hayvanlan himaye cemiyetine gö -
türmüştür. Fakat iş bu kadarl:ı 

kalmamış bakımsızlık ve açlık yü • 
zünden köpckle:'ini ölüm haline ge
tiren iki i;;çi hakkında (gayri in • 
sani muamele) bakımından takibat 
başlamış ve nihayet iı,ı mahkemeye 
aks<'tmişlir. 

Mahk<'me kısa sürmlhı ve hakim 
köpeğin sahiblcrine bir yığın para 
cezasına mahkum etmiştir • 

Diğer taraftan bir Fransız g:ız 
lC'sinin yazdığına göre, bir gün 
kalarak kendisini boğazlayıp piı.i 

r<'rek yiyen bir adam ltakkın ı. 

J<'rnnsad:ı takibat yapılmış ve nC"ti 
ccdt' açlık bir mazeret olarak ka
bul edilerek bu zavallı sefil insan 

yakasını kurtarnuştır. 
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lzmirdeki Katolik kilisesinin duvarı 
yiğit Türk kar~alının. katili oldu 
EvU'ıdm, vatruım müdafaası uğrunda aldığı 

) üksek ve şerefli vıızüenin başarılmasına çalı§ır

ken §ehld dUştU. Her taraf şehid kanile yoğrulu 

yurdumuz ve topraklarımız bu kahraman yUzbhşı
yı da bağrında bulunduruyor, senin anne kalbinde 
meydana gcpreceği derin sızıya mukabil, büyük 
bir 5erefle memlekete hizmet uğrunda ölen bir şe. 
h1d anne olmaktan doğncak gurura hak kazandığın 
için seni tebrik ederek en derin taziyctlerimle 
tesellilerimi arzederim. 

Da~kumnnd!Ul Ycldli 
}~m·er 

fş nnlıışılmıştı. Fazıl, Cevriye, Mecdinin annesi 
de karışarak bol bol ağlaştılar. Genç kartal kendi
shıl evlat tnnımalannı, Mecdi ile geçen kan kardeı:ı. 
llği bahsini nnlatarak temin etti. 

Bağn yanık anne hıçkmklarla evU'ıdmm ma
temini tutarken oradan a)Tildı. Ertesi sabah ihti
yar nnneye ait Mecdinin mtu41 cUzdanmı da bırak
tıktan sonra tekrar vazife başına dönen Fazıl ar
tık sejTek uğrayışlarla zlynretlerlni büsbütün kes
miyor, bayrrun ve sayılı gUnlerde ihtiyar kadrom 
elini öpml'ğe geliyordu. 

ruyor, toprağım kabartıyor, levhn.smı Ccvriycye 
okutarak gözya§ları döküyordu. 

Fazı1 da öğleye doğru yaptığı uçuşlarda bir 
defa anne ile nişanlının oturdukları evin Uzerin -
den uçuyor, gehitlikten dolaşarak meydana dönü
yordu. 

21 mayıs çarşamba günü, erkenden kalkan 
binbaşı Fazıl, çetin Türk karlah Godron sistemi 
yeni bir av tayyaresini muayene etti. 

Fransndan mUbayaa edilen bu tayyare son 
model av tayyarelerinin ba§ta gelenlerindendi. Bu. 
nunla bir uçus deneuıesi yapmaic hevesim yene -
meyen kumandan emir verdi: 

- Bu tayyareyi hazırlayın! .• 
Emir, derhal yerine getirildi. Usta pilot ma -

kinistin işlettiği motörti muayeneden geçirdi, işa

retini verdi, tayyare geniş pistte koşarak hava -
landı. 

Hava çok güzel, gUneş ılık bir okşayışla yüze 
güler gibi tatlı, rüzgar hafif, enfes bir bahar gU • 
nüydü. 

Tayyarenin mükemmC'l oluşu, en ufak hare _ 
ketlerle Jövyeye baş eğişi Fazılın çok hoşuna git -

ml.:iti. 
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ajanımız için' matem tutmamama bir gülümseme ile kendisine bakar coltuklara kuruldular. 
müsaade !.'dersiniz sanmm. Ben bu \·e eliyle yer gösterip otunnasını i Genç kadın Komparsa: 
ajanın verdıği .. malfımat.,m onda ~aret eden kadını görüyordu. Onda - Arkadaşlarınızın sık sık gel· 
dokuzunun uydurma ve yalan oldu· }ayamhayrct sayılacak bir mahcu· dikleri bu e\·in yolunu unutmıyaca 
ğunu kar :n. Onun elde cdebilcce· biyetc kapılmış olarak, itaat edip ğmızı umarım. 
ği ycr.:ırıc nı:::: ... günün birinde bi· oturdu. Gulerek ilave etti : 
z!m buradan atılmamızdan ibaret Evvela, arkadaşlarının hiç de fc· - Bar.a müthiş soğuk davranan 
kalacaktı. Halbuki kanaatimce hl'r- na <;almadıkları musiki ile a!fikadar jU müthiş Ilaymdan ba,.ka hep:ıi .. 
hangi bir ekipin altı ay hatta bir oldu. Birinci kemanda papaz Hup Bu kadın ne istiyordu? Bir flirt 
sene ewel burada bizden iyi iş yap· penşlaht, ikinci kemanda adli mü· :ni? So~uk kanhhğmı elde etmiş o· 
masma imkan yoktur. Onlar bu şeh şavir Rat vardır. Jandarma albayı lan Kompars ötekilerden biraz ötede 
ri ve ahalisinin haleti ruhiyesini an Finstemis viyolonsel. mali müşa,·ir 0)İr yere oturmuş olmalarından bi· 
laymcaya kadar harp biter bile. . Guldenman alto çalıyorlardı. istifade zemini yokladı: 

Fransadaki casusumuz şimdiye Hayma ~elince, klarnetini üstada· - Herhalde ~şık olmustur ma· 
kadar tahripkar bir tenkidden baş ne bir maharetle çalmaktaydı. Yü· :lam, dedi. Birinci mülazim ıstırab· 
ka ne yaptı ki? Varsın gebersin! zünün hatları sakinleşmiş. çehresı· >rz ve faciasız se,·emiyen bir tabi· 

Kompars heyecanla söylendi: nin ve gözlerinin ifadesi çoçukça bir -ıtte. Son derecede santimantaldir. 
- Fevkalade bir adamsınız! safiyet peyda etmiıti. Sen Korenten Genç kadın çılgınca bir kahkaha· 
- Bunu bana mı söylüyor:;um.:z? li kurbanları onu bu halde görseler zaptetmeğe çalışarak sordu: 
- Evet ve düşündüğümü söylü· µ,.arlardı. - A~ık mı? O mu? Fakat kir.ıe 

yorum. Fakat bütün bunlar Komparsır. ·şık? 
Bir kavga veya münakaşa başlan 'Jilhassa alakasını celbedecek şeyle:- - Tabıi ~ize madam. Benim gibl 

gıcı sezen papaz Huppenşlaht mev· değildi. Kadının harekatını tetkike ka;>:ıh tabiatli birinin on beş dakik21 

zuu mahirane bir rnane,·ra ile de· koyuldu. Çok güzel giyinmişti \"C cırr bumda duyduğu hisleri bildik' 
ğiştirdi. Komparsa hitapla: çok güzeldi. Teni harikulade. gözle- ten :·ı':::-a lfaymın size aşık o~ma.J 

- Siz daha onun bütün meziyet· ri son derecede ifadeliydi. Güzelliğı :ıı ta1.it gnrürüm. 
!erini bilmezsiniz, dedi. Klarinet çal bilhassa gözlerinden geliyordu. ln· GC'n~ kadın ciddileşti: 
makta birinci mülazimimiz üstattır. san gözlerini gördükten sonra onun - Görüyorum ki siz üstelik haki· 
Bu gece onu kolonelin evinde din· bir yerinde kusuru olup_ olmadığını 'd bir donjuanmışsınız. Rica ede 
lcrseniz fe\•kaladcliğine bir defa da· farkedemezdi. Kompars, kadının rim onu benimle beraberken unutU 
ha kanaat gC'tirecekc;iniz. yambaşmda gülünç bir tabureye o· nuz. 

* * * turmuş olan kolonel fon Niderstofa Bu ihtar kati, sarih, fakat çoJ\ 

1 

Mondros mUtarekesinin imza.sı, 1stanbu1da 
kara günlerin başlangrcmı ihbar etmiş, ilk fırsat • 
ta bavullnrmr kapan İttihat ve Terakki erküm, baş 
ta Sadra:mm Talfıt Paşa ile Enver, Cemal Paşa -
la.r ve merkezi umumi nzası bulunduğu halde 1s -
tanbuldan kaçmıt-ılar, Taliit Pa,,a Almanyaya, En
ver ve Cemal Paşalar da fiarka savuşmuşlardr. 

Alçnlıyor, yilkscliyor, kanat Ustllnde dönüşler 
löping, tono, yapıyor, gnbrlye çekiyor, gökte, bu 
zengin ve neiıs tabiat dekoru içinde neşeli bir u -
çuııla eğleniyordu: (30 haziran 1915 çarşamba) merhametle baktı. sert değildi. Kornpars gülümsiyere~ • ~ing 

Kolonel Niderstof merkez kumar. Ça'man parça bitmişti. Artistleri iğildi. Bundan sonra ne konuştu1'· tnııra t 

Fazıl bu tarihten itibaren memleketin mU -
~adete safhasına kıı.nşmak için hamlanmış, Ana. 
doluda mUstevlilere karşı ba.' gösteren milli mu _ 
!.'.l.deleyc iştirak etmişti. Bidayette orduda vazife 
ılan Fazıl Aclananm Fransızlardan istirdadı Uzc
inc ) inE> Fransrzlardan alman Brege 19 tipi Uç 
':nyyarenin kumandanlığı ile garp ecphcSlne gel -
niş, bUyUk taanıızun sonuna kadar hava kuvvet-

"' w eri kumandanlıgmr muvaffakıyetle başannrştı. 

İsmet !nönU, bilyük zaferden sonrn Mudanya 
rotokolunu imzalarken İzmirde eski yerinde du -

'nil ve Mecdi ile beraber ilk kurs gördükleri tn -
ıurun. kumandanlığınn. getirilen tayyare binbaşısı 

·azıı, tnburuııu teşkil ettikten sonra lstanbula 
clmi,, Mccdinin hatırasına hürmeten annesini 
erkctmiyen Cevriye ile ihtiyar anayı bulmuş, Fa. 
ıh her gorilştc kendi evladını anarak yeniden ağ
ııyan ihti) ar kndmı teskin ve teselli etmişti. 

Kadıncağızın bir ricası vardı. 
İzmirdeki oğlunun mezarını bir defa olsun 

örmek, ona bir avuç toprak atmak bahtiyarlığmr 
:irak etmek ... 

Fazıl, buna söz vereli. !zmirc döner dönmez, 
nlan da oraya aldıracağını vaadetti. 

Tabura ~clir gelmez bir ev arattı. Mecdinin 
IU3liığfi l:atolik kilisesi meydı:ı.nma bakan kügir 
ıir evi kiraladı. Bir hafta sonro da 1atanbuldan 
:elirttigı ihtiyar anne ile Ccvriycli bu eve yerleş

:.i.rdi .•• 
Ynşlı anne, her sabah arzusu yarıda kalan 

~enç nişanlı, Cc\•riye ile birlikte eehitliğe kadar 
1dij or, !llccdinin mezarının başında saatlerce du-

.Artık uçuşa nihayet vereceği bir zaman mu
tat ziyaretlerini hatırladı, önce Mtcdinin dUştUğU 

katolik kilisesi meydanına doğru uçtu. Evin üze
rinde bir defa döndü. 

Sabo.hm erken saatlerinde motör gürültüsüne 
uyanan Cevriye pencere önilnde Fazılın akrobatik 
uçuşunu bir zevk ve hayretle seyretmiş, evin Uze
rine gelen yeğit kartnla beyaz bir örtü sallayarak 
selamlamak istemtsti. Fazıl da çok neşeli bir hava 
içlnde bulunuyor, keyfinden bJır ttlrlü tayyareden 
iıunek istemiyordu. 

Cevriyenin pencereden kendisine işaret etti. 
b"İni görilnce çcık oynak tayyarcsile yakınına ip -
mek, adeta dama. slirilnUr gibi geçmek hevesine 
kapıldı, fiehrin üzerinde bir defa döndü, şehitliğe 

gitmeden tekrar kilise meydanına geldi, 50 metre
ye kadar alçalarak druna sUrUnUrcesinc bir geçi§ 
yapmak istedi, mendil sallayan Cevriye şiddetli 

gilrtiltU ile korkmuş, ufacık korku sayhaları fır
latmnğa başlamıştı. 

Fazıl, evin Uzcrinden geçti, ve bu hatası, tıpkı 
yaptığı bir hatal,, bir ihtiyatsızlığı hayatilc öde -
yen ve şuradaki meydanlıkta pa~alanarak cayır 
cal,r yanan en sevdi{;'i arkadaşı şehit yUzbaşı 

Mecdlnin akıbetine sürUkledi onu. 
Evin üzerinden süzillen godron 00 metrelik 

meydanı bir hamlede geçti, gözleri önüne çevrilen 
çetin kartal kilisenin kubbe ve duvarını birkaç 
metre önünde bir ölüm sıntqıile )•ilkselirken gör -
dil. Kanı beynine hücum etti, tüyleri dehşetle dl. 
ll:en diken oldu, bUtUn gUcU ile lövyeyl karnına 

gömecekmiş gibi kendine doğru çekti. 
Gudron baı;ıını yükscltmeğe vakrt bulamadı, 

bULün hızile önündeki katolik kilisesinin katil kub 
be duvarına yüklendi. Kulnklan sağır eden bir gü-

) • .... ~~ - .-.. • ı.-· .. ~ \; ~ • ,.,,.,, • I ... . .. , .. 

danlıgındaki zabitlerile o sırada Sen hararetle tebrik ettiler. Haym gene larınm o da pek farkında olmadJ· Eclitıce 
Korentende bulunan birkaç zabit her z:ı.'T.anki·sinirli halini almış, bir Bu kadının havası. kokusu onu ır ~dut 
arkada~mı evinde hir suvareye ça· kenara çekilmi~ti. Papaz Huppenş· yuşturmuş gibiydi. Birden aklı bıt ~~ek 
ğırrnıştı. Kompars biraz geçe kaldı. laht elde edilen muvaffakiyetten do· c;ına geldi, madam Lökör politik3 t1aı· 
Kö5ke ilk defa geliyordu. Fakat şim layı neşe içindeydi. 1an bahsediyordu. Dikkat kesildi. dut 
di ,·esti yerde duran Langdan aldığı Kom pars kolonele yaklaştı "" - Bhımark A vusturyahlara karşı % 
raporlar sayesinde köşke dair bil· kendisini madam Lököre takdim et· Sadava muharebe~inde alicenablı~ tına 
mediği yoktu. • tirdi. Kadın, öpülen elini kısa biran ";töstermekle pek ehemmiyetsiz bir t lıııca 

Zabitin tecesc;Os ve bütün dikkat Komparsm elinde bıraktı ve göz· müttefik kazandı. Sedandan sonfl! ~ tfınd 
hassaları u'·anıktı. Buna rağmen lerindc bir tecessüs ı~ığile gülüm5e· Fransava karşr hareketile de AJmnl'I ~~lta 

J • •• h' b' d~ sıı aıar 
dindarane bir sc:;sizlik içinde rr.u· ai. yarım sırtına mut ış ır uşrn ı 1 

siki dinlenilen salona biraz gürültü· - s;zden bahsedildiğini çok işit· yükledi. l:n büyük siyaset adamınf 1 ~lrııı 
lüce girdiği zaman yarım daire teş miştim. Zekanızı çok methediyorlar ::aydrğım:: ad?.mın en büyük hatası ııi ~ii 
k·ı ed k l · · k d B h d b. k t b' d h. ".ııdur. ı ilr ı ere· oturmuş o an ymnı ·a ar a Ç(' e ır or ·es ra ır en ırC' '?ı 

zabit ona yüzlerinde hiddet ve a· Tankavzerin üvertürünü çalma~a Kompars şa~ırnu~tı. Cevap ,·erdi' i i;r 
vıplama ifadelerile bakıyorlardı. Fa başladı. Bu, kolonelin sürpriziydi. - Fikir orijinal. a lk 

rı tl 
kat Kompars onları görmedi bile, o orkestrayı gizlice te~kil etmişti. Pen (Devamı var) ~ 

1 
~ıra 

rliltü, ctraftnki evlerden ) Uktıclen çığlıklar biltün 
meydanı sarstı, uzaklara kadar aksetti. 

Bir anda. ankaz halinde kilise meydanının taş
ları Uzcrine l,ğılan Gudron'un parçalan dumanlar 
arasında kayboldu. 

Cevriye deli gibi sokağa fır!nmış, tayyare an
kazmın başına biriken kalabalığın, polislerin ara -
sına atılmış, ağlayarak haykırıyor, yalvarıyordu: 

- Bırakın beni ... Ilir defa daha göreyim onu .. 
Tayyare taburunun mavi boyalr cankurtaran 

otobUsU - tıpkı Mecdinin dil3tüğli zaman olduğu 

gibi • meydana geldi, durdu. İçinden atlnyan dok
tor, yer ''e sıhhat bölüğü efradı kalabalığı yardı
lar, ankaza yaklaştılar .. Demir, tahta muşamba ve 
motör pa~alarmm arasından çu\•al haline gelmiş 

bir tulum, kemikleri hurdehş olmuş, bir et külçe· 
sine dönmüş 'Fazılın, düşman filolarına tek başın' 
meydan okuyan yiğit Türk pilotunun cesedini çı· 

kardılar. Fazıl, §chit arkadaşı, kankardeşi Mecdi· 
nin §ehitlikteki mezarını o gün havadan ziyarete 
gitmem~, tekmil varlığilc ebediyete göçerek tn • 
mamcn yerleşmeğe koşmuştu ... 

•t . 
nuy 
k lll 

Bu kaza ile en değerli bir UCimanmı kaybeder: 
hava kuv\'ctlerimiz, hnvıı şehitleri listesine Fatl• ~ı 

lın iınnini lliwe ederken ihtiyatsızlık neticesi me)'' de 
dano gelen kazalara cezri şekilde son çeken şu cnıi' balıi 
hava taburlarına tebliğ edildi: ilet 

"Şehir ve kasabaların ilzerindekJ uçu§lard• klcr 
500 met~en az irtifaa inmek şiddetle yasakttf.,• 

- BİTTİ -

Nihayet söylemeğe karar \'erdi: - Fakat Nihat bu kadınla tıpkı bir 
se\gilile konu ur gibi konuşuyordu. Son 
ra da kendisine sordu&rum \'akit y:ılan 

-;o) ledi. 
Bütün bunları bana başından anlat. 

MASAL çoc·uKLARI - Dinil', dedi. Nihatla evlenirsem, acıı 
ba ileride _uyuşabilir: miyiz diye düşürıtl 
yorum. 

Neclftnm ciddi bakışları Behirenin üıeBehire evvela birkaç kelime ile hadiseyi 
hülasa etti. Sonra, derdini anlattıkça sü 
t..1ln bularak, hikaye ine tekrar baJadr ve 
bu iki ıstırabh günün bütün teferrüatını 
arkadaşına anlattı. 

Sözünü bıtirırken: 
- Görüyor un ya, dedi, o bile bu ka· 

dmla bulu~ma mm kötü bir maksatla ol 
duğunun farkındadır. Onun içın gızle· 

meğe lüzwn goruyor. 
- Belki de bu kadından samı bahsede 

mczdi. lhtimal ki seninle tanışmadan ev· 
vel bu kadınla bir münasebeti \ardı. Şim 
di Nihat herhalde hu kadını baştan at· 
mak için bir ve,ıle arıyor. Tabii bu m:ı;e· 
le hakkında 1izah::ıt verem~z. So:<.iuğun 

\akit bir takım ya'anlar uydu~ma1 ı mec 
burdur. 

Yani c::en butün bunlan normal bulu· 
yorc;un öyle mi? 

Dlhift m bir «il ile bu sözleri c:ö) ler 
lıen kalbinde yeni hir ümidin 
do~du~tınu sezer gibı olurordu. 

- eninle evlenmek fikrinde c::amimi 
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~ Nakleden · MUZAFFER ESEN 
· olunca tabii başka türlü hareket edemez 

di. lyice bilmediğimiz şeyler hakkında hü 
ktim \erirken biraz müsamahalı davran· 
mak lazımdır. 

Behire acı acı mırıldandı: 
- Nihattan tamamile emin olabilse) .. 

dim, ... her haline müsamaha edebilirdim. 
- Biraz düşünürsen herhalde bana 

hak \'ereceksin. 
Zavallı bir tebes üm Behirenin dudak· 

larmda büzüldti : 
- Ona rastgeldiğim dakikadan itiba•en 

aklım bu kördüğümu çözmekle me gul. 
Demek Nihat benı üzme..'lle!< için yalan 
soyluror. mü tat.bel saadetimizi lcke::.iz 
bırakma1;( için baı;.ka bir kadınla görüşü 
yor. Eğ:.-r koca ile ka:lımn müna~ebctleri 
bu temeller üzerine dayanıyorsa doğrusu 
diyecek yok . 
~ecla gülmekten kendini alamadı: 

- Yamansın Behire! Ben bu kadap 
ileri gitmeğe ihtiyac; görmedim. \:alnız 

bazı ihtimallere işaret ettim. 1\luhakkak 
olan şu var: Nihat erkektir. Bugünün er· 
kekleri evleninceye kadar birçok münasc· 
betsizlikler yapmağa kendilerinde hak gö· 
rüyorlar. Fakat bu hal, evlendikten rn:.· 
ra çok ciddi bir adam olmalarına maı?i 
olmuyor. Samimi sörlüyorum Behire: 
Nihadın çok iyi bir koca olacağına kani· 
im. 

Behire güldü: 
- Belki olabilir. Fakat kutlu gün do~u

ı;und:ın belli olur derler. ~ihatta gördü· 
ğüm huylar pek hayra alamet değil . 

l'\eclfı hu mütaleaya ne "c,·et .. ne de 
"h:ıyır .. diyebildi. Behireyi birtakım mü· 
halfığalı dii~ünccl('rc se,~etmektenS(' ha 

diseyi kapatmağa çalı~mak dalıa doJru 
olm:ız mıydı? 

Fakat bu hadise Neclanın tasavvur et· 
tiği gibi. kolay kolay kapanamazdı. Zira 
Behirenin dimağı mütemadiyen bu mesc· 
leyle meşgul oluyordu. Birkaç dakikalık 
bir sükuttan sonra Behire arkada~ına ye· 
ni bir rne eleyi açtı: 

- Dinle Necla. sana daha her~eyi söy· 
lemedim. 

- Nasıl, ba~a şeylerde mi var? 
- E\'ct.. Ilclki de bunlar daha ağır. 
- Beni korkutuyorsun Behire. 
- Korkacak bir şey yok! Bunlar bir 

takım hisler .. Fakat öyle hisler ki birer 
hiç oldukları halde saadctimin yolu üze· 
rinde lekeden birer gölge gibi görünüyor· 
lar. 

- ~e demek i tiyor:;un. 
Behire içini Ç"ekti. Şimdi ~ec'amn. ~hy· 

liyeceklerini çocukÇil fikirler diye t"Iakki 
etme:ıinden korkuyordu. 

rinde toplandı: 
- Hangi hususlarda anlaşamıyacağırı1' lı.ı 

dan korkuyorsun? l\ 
- 1 Ier hususta.. t 

Behire, bir rüya içinde söylenir 
yava5 yavaş tekrar etti: 

· ı ~ - Her hususta.. Ben çok samimi b' t!;ı 11 
kızım, o ise her şeyle alay ediyor •. Bcl1 c11 
ckserh•a kederli olunun, o her daki1'~ r, 

gülüy~r .. Nihat fikirlerime kıymet ,,e( Şi 
mi yor. Dü~üncelerimi çocukça buluyof 1 rıc
~amimi söz sörlcdiğim dakikalarda bilt d:ı 
benimle istihza ediyor! Çok ciddi telflı<l' l ııi 
ettiğim, yahut kalbe temas eder bir mcO re 
zudan bahsettiğim \'akit kibar bir s(jslt ll 
o mcvzua girişmekten kaçmıyor. lşte b6fhı 
le! llütiin ömrümce bunlarla iktifa etrııe~ ~ 
bunlarla mesut olmak lazım. O beni b: ~ 
ço:..uk. yahut da kendisile münakaşa edı 11 
me~i caiz olmıyan bir budala gibi t?:öı1 1 ~ 
yor. Emin olduğum hir tek r.okta \'flr tı 

(Dcı:am1 rnr) 



.__ 4 ACl'STOS HABER Ak~11m t"ostıan 

Iııgiliz ve Irlanda 
hükômetleri 

lrlandalı tedhişçilere kati 
bir harp açtı 

lngHiz dahiliye nazırı bu hususta geniş 
salahiyetler aldı 

Tedhişçiler bir kan davası mı güdüyorlar ?. 
b" 

}'er unyanın karmakarışık vazit şefi olan Som Ruseli ele geçir · 
lt .

1 arasında irlan::lalı tedhişçi - .nektir. Mall'ım olduğu üzere Ru
<atın lngilteredeki bombalı sui- .. el, İngiliz kral ve kraliçesinin A· 
ıııttlerine belki büyük bir ehem. merika seyahatleri sırasında A-

Yet verilmedi. merikan polisi tarafından tutul · 

Pakat bu hadiselerin ehem:ni· muştu. 
i'ctıc t k" O zamandanberi de Ruselden . a ıp edilmeğe değer m-a-

Yette 1 den hiçbir haber alınmamıştı. Ba-,, o duğuna hiç şüphe yok. 
~r a· zı kimseler kendisinin bir Ameri· 
a' ır Fransız gazetesinin bil-
ssa to-..l .. d d... kan vpuriyle Avrupaya gelmekte 

ab· •wraya gon er ıgı mu-
lrj bu hususta şunları yaz. :>lduğunu, bazıları <la geçen gün 
ktadır: Ruselin Londrada görülmüş oldu 
t ğunu söylemektedirler. 

la ngilterede yeni kabul edilmiş 
n L Fransızca Paris - Soir ga· 

er "anunu dahiliye vekiline 
fa llıekte olduğu :;aHihiyetten ;s. zetesinin sureti husu~iycde tr _ 
tc de eden nazır Sir Samüel Ho- landanın merkezi Dublinc giden 

de h ı bir muhabiri de tedhiş hareketl~· r a dokuz kişinin hudut 
~ticj edilmeleri emrini imza et rinin sebebi için hülasaten şu:ı· 
t'tir. Bundan başka on bi; !arı söylemektedir: 

t~· taşıyan ikinci bir liste de İrlandalı tedhişçilerin İngiltere 
ık edilmektedir. :ie yapmakta oldukları suikastler, 

l{in irlanda serbest hüklımeti ile il gs Krada garı suikastinden 
cura tevkif edilmiş olan 3 kişiye tngiltereyi ayrımakta olan son me 

Buradaki efkarıumumiye ted· 
hi§çilerin harekatını iyi karşıla _ 
mamakla beraber kan davası gü
den bu kimselerin 1916 da İngi • 
gilizler tarafından kurşuna dizil· 
miş olan kardeşlerinin intikamfa. 
rını almak istediklerini söyle -
mektedirler. " Diğer taraftan vaziyet ve sui-
kastleri tetkik eden bir Fransız 

gazetecisi bu )ıadiselerin harp 
seneleriı\1e Amerika.da ·Yon Pa. 
penin ajanları tarafından, İtalya

da da meşhur Monsinyör Vo:ı 

Garlah tertip edilmiş olan sui -
kastlere fevkalade benzemekte 
olduğunu müşahade etmektedir. 

Filhakika İrlandalı, tedhişçile. 

rin Berlin ve Hamburg ile temas
ta bulunmakta oldukları tesbit e 
dilmiştir. 

Nitekim bundan birkaç ay ev. 
vel Yon Ribbentrop, Mister Jon 
Bull için fevkalade bir sürpriz
hazırlamakta olduğunu bildirmi:;ı, 

bizzat Hitler de bir nutkunda bu 
lldnce yakında bunların da selelerin de halline çalışmakta >· 

11 
llt harici edilecekleri ümit e lan Çemberlayn - Valera görüş. 

llıektcd' 'llelerİne mani olmak gayesine ma hususu ima etmiş idi • t1 ır. 

d alurn olduğu üzere bu şekilde tuftur. Gerçi Almanyanın İrlandayı kn-
e llt harici edilenlerin muhake· Bu anlaşmalar, evvele~ iyi bir zanmakla çok büyük avantajlara 

arŞ' t;e ıniıracaat ederek hak iddia. yola girmiş bulunuyordu. sahip olacağı muhakkaktır. Bil-
bl~ na rn" . . Derhal şunu kaydedelim ld, 
b

ir ~ usaade edılmemektedır. hassa Almanya 1nrlan'da sahille -
r/tak nefyedilenlcr 48 saat Berlin de bu anl(!şınadan kork · rinde bir deniz üssü kazandığı tak 

nrıı ında m .. kta:lır. l"Ünkü bir harp halinıle 
nazıra müracaat ederek ::ı: .dirde İngiltere çok mi:işkül bir 

aıı !ka bir şah t . 1 üd' İrlanda 1ngiltereye müessir bir 
aı ıs vası asıy e m a· . . vaziyete girebilir. Fakat ingil-

Vakit geç olmuştu ve ağacın 
yapraklarının ışığa karşı yaptık. 

ları gölgede oturmuş olan bir ih· 
liyar :müstesna, herkes kahveyi 
tcrkctınişti. Gündüzün sokak toz
lu i:Ji. Fakat, geceleyin şebnelTI 

tozu bastırıyordu. Ve ihtiyar otu
rup ge; vakte ka.dar kalmayı ter_ 
cih eciiyordu. Çünkü sağırdı ve 
şi;ndi geceleyin gi.irültü yoktu . 
Aradaki farkı hissediyordu. 

Kal:venın içinde iki garson 
ihtıyar:n biraz sarhoş olduğunu 

biliyorlardı. Ve her ne ka:-tlar iyı 

bir müşteri ise de biliyorlardı ki 
pek çok sarhoş olursa parayı ver· 
meden giderdi. Bu yüzden onu 
gözetliyorlardı. 

Garsonlardan birisi: 
- Geçen hafta kendisini öldür

:neğe kalkmış 1 
Dedi. 
- Netdcn ?. 

- Ümitsizliğe düşmüş. 

- Ne yüzden?. 
- Hiç .• 
- Bunun bir hiç yüzünden ol-

duğmlu nereden biliyorsun?. 
- Çok paralı. 
Kahvenin kapısı yanında du. 

vara kaışı bir masaya oturmuşlar
cir. Ve sade rüzgarın hafif haiif 
hareket ettirdiği ağacın yaprak
larının gölgesinde oturmuş olan 
ihtiyarınki müstesna, tekmil ma
s::.ları:-ı boş olduğu tarasaya bakı. 
yorla:'dı. 

Y:>1dan, bir kadınla bir asker 
geçti. Sokağın ışığı askerin boy
nundaki bakır numaranın üzerin
de parlıyordu. Kadının başında 
oir şey yoktu. Ve onun yanında 

acele el:iiyordu. 
Garsonlardan biri: 
- Devriye onu enseleyecek! .. , aıı 1, arını yap"' 1 F k b istinatgah olabilecek vazıyettedır. 

N .. r ar. a at unu . ~ . tere _ İrlanda hadiselerini de yal 
ınıt ırın kabul . t ld 'b' I Şu halde acaba Bertin yem hatlı. de'.1i. 

11 • a şar o ugu gı ı . nızca Almanyanın tesiriyle izah 
tası llltidafaada d . selcr ile gene bu sebepten mı bu - İstediğini elde ettiyse ne o-

i k n sonra a gene nı. . , etmek mümkün değildir. 
ararı ve k h kk kadar alakadar görünmektedır.. Juı ? . rme a · ı nazıra ve· . . 

~litir. Vaziyet ne olursa olsun şımdı- İrlandalıların bu tedhiş hare - - Şimdi sokağı terkctseler 
lııc olarak lik ~örüşme imkanları kalmamış· ketlerinlden mezhep ayrılıkları:ıı daha iyi olur. Devriye onları en. 

Bir deli 
İhtiyar ona baktı: 
- Bir konyak daha .. 
Garson : 
- Sarhoş olacaksınız, ırledi. 

İhtiyar ona baktı; garson uzak 
lc..gtı. Arkadaşına: 

- Bütün gece burada kalacak, 
c!t-di. Şımdi uykum var... Saat 
lic.ten önce bır türlü yatmak na
sıp clmıyor, bana ... Geçen hafta 
l<enöini öldiırmeliydi .. 

Garson, kahvenin içinde tezgfı. 
hm üzerind.n konyak şişesini ve 
ba .. ka bir tabak aldr. ihtiyarın 

ma~ar.ma kadar yü:-i.r·lü. Tabağı 

bıraktı. 

Ve hcnyak bardağını doldurdu. 
Sagırü: 

- Geçen hafta kendinizi öl· 
dür:nı lıydiniz 1 dedi. 

İhtiyar, parmağiyle bir hareket 
ynptı: 

- Biraz daha, dedi. 

Garson bardağı o kadar doldur 
du ki konyak taştı bolca aUzU
le süzüle tabağa aktr. 

ihtiyar: 
- Teşekkür ederim, dedi. 
Garson şişeyi tekrar kahveye 

götürdii. Mesleketaşiyle masaya 
oturdu. 

- Şim:ii, sarhoş! dedi. 
- Her akşam sarhoş .. 
- Ne.den kendini öldürmek is. 

tiyor? • 

9 
L 

••• 
- Ne bileyim ben!. 
- Nasıl yapmış?. 

- Kendini bir iple asmış. 

- İpi kim koparmış?. 
- Kardeşinin kızı .. 

- Neden?. 
- Korkudan .. Ruhunun nccati 

için., 
- Ne kadar parası varmış? 
- Pek çok .. 
- Seksen yaşında olmalı. 
- Eminim en aşağı o kadardır4 
- Gitmesini isterdim. Saat üç-

ten önce yatamıyorum. Bu, yatıla
cak saat mi?. 

- Sev:Jiği için burada kalıyor. 
- Yapayalnızdır. Ben yalnız 

değilim .. Yatağımdı beni bekli
yen bir kadın var .. 

- Onun da karısı varmış .. 
- Şimdi artık kadn onun hiç 

bir işine yaramaz. 
- .... 
- Kardeşinin kızı onunla meş. 

gul oluyor. 

- Biliyorum. İpi kopardığını 

S';iv!cmiştin.. Bu kadar ihtiyar ol· 
mıısmı istemem.. İhtiyar bir a
l'iaın l Usanç verici bir şey ... 

- Daima değil.. Bu temiz bir 
ihtiyardır. Hiçbir şeyi altüst et. 
me.:len içiyor. Hatta bu anda, sar. 
hoş iken bile .. Ba'< ona .. 

(Sonu yann) 

VAK 1 T 
Nı... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 

\'nznn \'C Türkçeye çevirenin adı 
Kader (Volterden) Asım Us 
Olimplynd oyunları Vildan Aşir 
fülernns Terrııs esrarı (Galopin'den) G. V. 
\'ugoslnvy:ı seyahat notları Asım Us 
S:ırk Ekspresinde cinnjet CChristie'dcn) \'. G. 
Etrü~k \':ızosu (Prosper Meirme'den) )fııj ıJ:ır Jlı fal 
Her memlekette hlrk:ıç F:Ün (Muhtelif ınuelliflerdcn ı 

S:ıyıra Krş. 

208 15 
120 ıo 

304 20 
112 10 
360 20 

6-1 20 

a nefiy karan almış ~· 
tı tlol·uz 1 •• 'd tır. İrlanda aleyhtarlığı hissi ye. ve milliyet hislerini de gözönii:l selcr. Beş dakika evvel geçti. Ahmet Ekrem 3j2 20 
lr • r.ışı en beş tanesi, . . . . . 1 "k 1 • 1 ) F ıı · K d 3?" 20 a ... · nıden alevlenmıştır de tutmak gerektir. Kaldı ki tr Gölgede oturmuş olan ihtiyar, 8 Son kors:ııı ( I·on .u ·nerı e ı en ·e ıı ar eş u 

r " 1uracaata karar vermişler · · ..... ı ı t<JO 1" 
· İrlanda da halk arasında söy- landalılar, 1916 dan beri İngiliz bardağiyle tabağına vurdu. · Gar· 9 l\ofkao; lıiki\~ el eri ( l~ıızlıek'tcn > ,, ıynı. A ımet ~ v 

ll ıo Son Elılis:ılıp rııuh.ırclıclcri ( l\olliııs'tcn) Ahmet Ekrem 2iü 20 
~ İiyük Britanya hükumeti bü. I Jendiğinc göre tedhişçiler bir Jerc karsı büyük bir kin ve nefret sc:nlardan genci ona yaklastı: ,. 11 Fııllıol knıtlcleri Nüzhet Ablıas , 0 10 
allıikyasta sürgünler yapmağa kan_d~a~v~a~s~ı_.:g~u-· t_m_c~k~t-e_ı_·m_i~ş~lc_r_ . ....:... ___ b_cs_J_em __ e_k_te_d_i_rl_e_r_. ____________________ N_c __ e_m __ re_d_i~y-or_s~u~n-u_z_?_. ____ __::__ __________________________________________ _ 

tı r \'errniştir. Hudut harici ka. 
d alanlar küçük parçalar ha -
l)~.ve Eyre sürüleceklerdir. 
~~er taraftan bu sürgünler 
"'a il.da Valcra hükumetinin 
ııı ~'.Yet alacagı malUm değildir. 
d ırnseler bu sürgünlerin Dub 
c Ye · ~ll'} nı çıkan kanuna göre 

rıctı de ~e hariçte memlekete i_ 
kı •. ctnıış., olarak kabul edil.!· 

•rın· 
rı., b' ı, bazı kimselerden bun-
tak 

1
1r suç işlemedikçe Eerbest 

tıcıa1 aca~Jarını ,ancak daima 1r 
lıırıtolısinin nezareti altınJa 
dırı ııruıacaklannı söylemek 
ı. er. 
•1 cr 
lrı ne hal ise Dublin hükume-

tı§ı'anda dahilinde herhangi bir 
y~ ttlrk olmaması ve İngiltere· 
ne Pıirnakta olan suikastların ö· 

t &ecilınesi ı ... ın her türlü şe· 
C..ib'. :ı 

lllrı ırı almağa karar vermiş· 
ı.. llıaktadır '\an . 

bu l!n kabul edildikten so:ı-
'llgıı tun gece Skotland Yard'::ı 

bi; tllemurlar ve yüzlerce po
~ı.ı Çok yerleri aramıştır. 
land araştırmalar umumiyetle 
crısıı a cumhuriyetçi ordusuna 

dakı1'• r. p §cflerin evinde yapılmı~· 
,.er ş· 

ırnd'Jt• 
uluyof rıe d 1 1 halde suikastlere ahı 
a bil' ld~· e kadının iştirak etmekte 

•• ı: &ıı ... 
tel~v ilin ogrenıimiştir. (2000) ki. 
ir me( tren g~~~ yapmasına sebebiyet 
ir söS\l ~lın ırısi tevkif edilmiştir. 
te t>ö> flcri lln İrlandalı tedhişçilerin 

~ ilden b' · • etınt tııı01 ırı oldugu kuvvetle 
ni bl ~~lltn~ktadır. 

şa raı !etil\ ta ve civarında bütün po 
lllı!il' hafta. izinleri kesilmiştir. 
i hı ı~ P<>lısinin bütün gayret

anda cumhuriyetçi ordula:·ı 

ZiRAAT iŞLERi P.anş 48 

F: Travaux agricole5 1: Flo'd Work A: Feldar
bett.en 

A Çapalama . 
t=': Le &öilrcıage iz Fleld Work or Agrlc'Ulture 
A: D•e Unkra'utbekamptun_, 

·I'lanş 48 kolon 1 
l. Ii.\MI~ 1 sıuıdıl,lı J \ Jt\._ 

n.\ (kiiylii ar:ıha~ı) 

l. F: la voiturc [iı. cnisse] 
d'osicr (nıiturc de pcy
snn) 

1. t: the :J:ıskı>l phncton 
(the farmcr·s VC'hiclc.>) 

]. ,\: der Korbwagcn (Bau
crnwngeıı) 

2. KÜYLO (ı.iirra, c:iftçl) 
2. 1'': le paysnn (eultivnteur) 
2. t: the farmcr (thc hus. 

bandman) 
2. ,\: der Bauer (Landwirt) 

3. .\RAU \ ATI (beygir) 
:t F: le vhc\•al de voiturc 
3. ı: the carriage - horse 
8. ,\: dns Kutschpferd 

'1 <AUL (c:aııa~ ı~~ ııwı:gul) 

J\.\HIN 

a ha-.ııın lıa~lıulı~ı bez 
(örHi) 

1. ı~: la fcmmc en train de 
sarelcr: n le mouchoir de 
tcte 

4. t: the \\'oman hoeing wef"ds 
(th!' \\;oman wceding) 

1 n the head-kerchiC'f 
4, A: dic Frnu b!'im Un

krnuth<ı.ck<.>n (Jiiten) 
a das Kopft uch 

:>. C.\PA l\1.\Kl~ı: ·t 
;,, ı~: le sacrifiealcur 
ti. i: the hoeing machinc 
;;, A: dic llackmaschinc 

G. ıw~uı.ı· f>Kt'zı.ım 

6. r: l'nttelagc m. de breurs 
<i. 1: the tcam of oxC'n 

4. ('.\PAi. \L\IAl\LA l\IE:j- 0 G. A: das Ochsengespaıuı 
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PLASŞ 47 

( lırnıığı) 
3. F: le rateau iı. foin 
:l. 1: the.ha)-rake 
8. A: der lleurcchen 

4. 111~'\m:K (!>ulanın, in a 
Jı;in) 

4. }': le drnin 
·I. t: th~ drain _ pipc 
4. A: dic.> Drlinröhrc 

5. OT \'l(aXI 

ri. F: le tas de foin 
.>. t: the• hny - eoek 
5 .. \: der Heuhaufcn 

6. l\OS \ lfırpıın) DC.C.'.\rn 

a iir-. (tırpan iir-.ii, a~11 

bo:ı:ul:ın kosu ,·e tırp:ın
l:ırı ıliiz<'llmek i~in) 

1ı «:<'ide (tırımn tlöj'.,'llle>k 
lı:in) 

G. p: le baltnge d<.'s fnux 
a l'enclumette f. a battre 

ks fnux (le chnploir) 
1ı le marteau n battre 

l<>s faux 
6. l: the sharpening of the 

Se\ the 

v 

7. St~REr\ (dik, amudi Ye 
kollu 

7. P: le fanoir [vertical, i 
trnverses] 

7. i: n prop to pile the hay 
on 

7. A= der Hcinze (Heint) 

8. t'<,,1 AYAKU t.RF.N' 
[ehram seklinılc (pim.. 
mid) rran ada mahrut 
(kon)) 

8. F: le fanoir [en forme de 
pyrnmide; en Francc: en 
formc de cônc m.] 

8. t: a hay _ stnck stand 
8. A: die HeuhUtlc 

9. EllRAl\I ~·t:KLIND}~ 

sımEX (r~<'k) 

9. J•': le fanoir en pyrnmıde 
(le che\·nlct a faner) 

9. t: n hay - eoek stand 
9. ı\: dc.>r Heurcutcr (HC'u. 

ter, Beureiter) 

10. 01'L.\RIN \1~ \B.\YA 
'\'( 1\1,t:Nl\H:~i 

n thc shnrpening anvil 10. ı~: le chargomcnt du foin 
lı thc ~harp<'ning ham- sur le ehariol a foin 

mr-r 10, t: loading the hay_ cart 
G. \: chs Dcng in dC'r Sense.' JO • .\: dns EC'laden des Hell 

n. clt"r DengelamboB il wagcns (~as Hcuauf-
lt der Dcn~clhamın• U ladea) 
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K RALIK ODALA 
Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır 

Muayenehane yapılmaga e lverişli kirahk 

ı 

Yazıhane, Aileye, 
ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 

11. sı;rmNLERtN (~ek) 

OZElU.ı.'iE KO.N IUŞ 
Ol'JAR 

lL ı: : le !oin sur le faııoir 
11. 1: thc hny on the stnnd 
11. A: dns Heu auf dem Heu-

reutcr 

12. or KURUTMA l\IAKIZ.."K 
sı [mütcnavlb hıı.reketlJJ 

12, J.": la faneuse [a mouve. 
mont altcrıı:ıtif] 

12. j: tho tcdding • macl:IM 
(the bay _ tcdder or te•l· 
der) 

ız. A: d~c !-!~u~tcndet 

lS. Bi ÇME IU.\K •• ;"E.J 
ı::ı. ı·: la fauchcW!c 
~ 3. t : the mowing _ rnaciıine 
13. \ : die Crasm!ihma.qchfr:e 

\ 'I 

' 14. i\: der Hcuwngen (dic 
Heufuhrc, 
Heu) 

eine Fuhre • 

15. ALMAI\'YADA OT KU. 
RUT.MAK İÇiN KULLA· 
NILAN sım&~E İS\'F..Q 
SER&~İ denir 

7, 8, 9 \'C 15. KU. 
RUT31A SERE~'II>IR 

ı 15. F: le fnnoir appcle en Aile. 
! mııgnc fanoir suCdois 
lı 

1 
! 

7, 8, 9 et h> sont den 
fanoirs (des carcaux 
[ ı:n carcal), dcs sicca-
tcurs m., des 
quets m.) 

15. t: thc hay - rack 

perro. 

15. A: eler Schwedcnrcuter 

Hl. OT ·nr.ısı (ot fmnzı) 

ı .c . 01' AUABASJ (bi r araba ı 11\. ı·: 11\ nıeulc de fob 
tıt) 1 • 8.. !: tJı,. hay • rick or h:ıy. 

14. F: le c.'ıar.iot a fofn (UM 1 St.aclı.: 

.:harrcte~ de fotn) '7-!J and 15 stack -
J 4. 1: thc hay - cart ( the lo:ıd standa 

ot hay) ıJ 16. A: der Heuscho)lcr 

.. 

• 

.. 
(aucü · UMBARANIZA·ATACAGI iZ· 

-;-

. -

-- --------------

YARtN·KURACAGI ız · EVİN·TEMELİDİ 
PR il ·~s .. 

T. C. 
ZiRAAT BANK 

VI ~ KUT KITA.B~\/D 

Dün ve yarın tercüme külliyatı 

iLAN 
Romanya idarei b~hriyesi u 

ncentahğı, her cumartesi gunll 
tanbuldan Köstenceye hareıtct 
den, 

1 1 - 30 Kitaplık üçüncü seri Basarabia ve Trans;ıva~ 

Numara KnnIJ 
c 

21 Hilkümdar millet :50 
22 Yeni ilmt zihniyet 75 
23 Mevcudu kalmadr 
24 GfüıUn lktısadi işleri 60 
25 Cumhuriyet 50 
26 TercUmeniıl rolü 100 
27 Deği§lşler 75 
28 J .aokon 30 

vapurlarının hareket saatleri 2~ 
29 Kapltallm buhranı 50 tine 
30 Slambo 125 SAAT 21 

615 
Bu serinin fiatı 6.15 kuruştur. 

kalkacaklarını sayın halka il!ll 
!er. Bu taclilıit muhterem yol 
rm ertesi gtlnU sabah :saat 9,& 
Köstenceden hareket eden ttf 
yeU~elori ve seyahatlerine dt 
etmelerini temin maksadiyle >-t 
mıştır. Bükr~e saat 12,45 te nı" 
::ıalat ve bütün Avrupa için l 
ket eden trenlerle irtfüat pcyd• 

Hepsini alanlara % 20 is!konto 
yapılır. Kalıı.n 4"92 kuru§UD 1.92 
kuruşu pcşlıi alınarak mlltebakl· 
si ayda birer lira ödenmek Uzere 
il~ taksite bağlııntr. 

Pil"" Q 

der. 

Almanca ders 
ve mutedil llcrcUe ders alnıa1' 
yenlerln "almnnca llğretmenf' J 
mine mektupla ı;;azctemizc ~ı 
eaati. 

·····ı·ıoc .. ·-ı:·=··ı····s· ···········::?ı ..... . ....... .. ....... ············ 
f: NEÇATI P AKŞI 
is LJ i ş doktoru 
!j Paznrtlıın mıı::ıılo herı;ıun sP 

J h 9 dan akşıım 18,30 z:ı kadar tı 
: : taltırını kabul \"C led:l\·i cıl 
İi Adrc~: <ilaııı Tünel me.rcJJ 
•• 1 • _, f 
İİ Ter .. :ıne caı desı başınıın .. :;-
.. :::a.-:• ~o. t ı munycnrhnnr ::·· 

Vakıt Kitape i 
1 

!Dün 
1 

- .. ve yarın tercU" 

me kü ll iyatı 

No. 31-40 4 CÜ sen 

31 Rasin külliyatı ıv 

32.. Metafizik 
• 33 lskender 

34 Kadın ve sosyalizm 

35 Demokrıt 

36 Dinler tarihi 
37 Fllozofi t c sanat 
38 Et ika 
39 Heraklft 
40 Ruhl muclZeJcr 

C.r'ıl lfEKIC'ıtl 

1 f'ljurad Rami Ayd~ 
J Pazıırılnn h:ışka her ının <;tııt 1 

1 

1 
'a kadar Taksım • Talımhanf 
apartıman ~o. 10. Tcelfon: .ı l' 

ğı 

la 

n 
~I 

lı 
s 
lı 

l 
u 
k 
h 
k 

• k 
\' 

l\ 
el 
~ 



llk l\luhammen 
teminat bedeli 

4-8-39 
10. Prn~: JJ:ılk orkestrası. 

Cuma 9,94 132.42 Fatıh yangın yerinde Akdeniz caddesinde 101 \ 

1 

!l.:m J\öni~~hrrg: Oncrrt pıırçıılıırı. 

Aı l2.30 Progr:ım. 12.3:ı Tiirk müzi- 1 O. lıoma gnıpu: ":\ll'lodi H 

la • Pi. 13 Mcnılckcl s:ıııı ıı:rnrı, n· Hilm" . 

inci adada 44,l l metre murabbaı b~lediye malı arsa 1 

c:atı~ı. 1 
• ~.~ve~ mcıcorolojni h:ıhcrlcri. 13.15 10.J& Stutıg:ırt: "lngiliz mııMki!.İn· 

, Muz.ik ( K:ırışık program _ Pi.). de ynz". 

4,50 60,00 Aksarayda Llıleli caddesinde 35 inci adada 80 Sm 
yüzü 12 metre murabbaı belediye malı arsa satı~ı. 

80.00 Ka ımpaşada Bahariye caddesinde 79 ~o. dük -
kfın önüne isabet eden 2 .:\1. yiizlii 8 metre murab· 
\;· ı b~lc:iiyc malı arsa satı~ı. 

nı~ l9 Progr m. l!l.O:ı Muzik (Hafil 

1 
r ı.ıo lkroıııiinstcr: Scrcnoı. 

~11
11~k ~ r:ı.). 19.30 Turk ınüzif:i ( ı-·0 I0.30 f.cirızig: llnfif musiki 

lık Clctı) . 20.ıı; Konuşma (lhıfl:ı-ı h.ılk h:ıv:ıl:ırı. 

6,00 
\ l 

sa 5Por servisi). 20.80 Mcrıılekel 1:!. l1.11lio P:ıri : .Serenni. 
aı o•·n j be 
1 

~ rı , a nns \'e meteoroloji lıa· 
l 

0
r crı .. 20.50 Türk müziği: 1 - Tal

:? ! . 3 .\!,saray yangın yerinde 28 inci adada 660 hari

ta ~o. lu arsanın solunda 8 - 31 :0.12 sahalı bele. 

\' \ 1 :YETE \'J:: l\All.-\ Hhl .1:11 Ud~ İ l\ür~ilf hicnzkiir pcşrc' f. :! _ 
kı 1 .~rnhım - Kürdili hıeazkıir şur
haı~·Sınelcr aşkınla inler. 3 - Selü- 10. 
kı 111

• Pınar - Kürdili hicıızkiır şıı r 
4 _: Nerden sevdi mo zıılim k:ıılını U. 
ka 

1 
'I'aksim. S - Türkü - Alişıınin 

J.oııdrıı: Konser cğlcnccleı 
clnırında. 

i.'>ndro: "Knlkııı şclırc ı;uk 

ı ı ,::5 150,00 
diye malı ar a satışı. 
Eminonimde Ahiçclebi mahallesi 

8 ~o. dükkan enkazının satı~ı. 

Pcrnırci ookRk 

lıııı ... Sc1ıelik kira 
Şarı kara Ci - Tr. k- ._ ... k'· 1' \'lir • ur u - n.OŞ un: .. J .. ıdlo ~·orınnndie: \'oı-~ ele, 

1\ deryaya karşı. 7 - Sııdeıtın 
Q~l'nok - Niha\'enl şarkı - Gönül nc
~I~ b.llcne. 8 - Sadettin Knynak 
ı:ıc tcnı Şnrkı - Kirpiklerinin göl 
l\oskİ O - Arlaki • Nihavent şıırkı . 
ıı~ ııs:ı ın saclarını. JO - 1-'niz Kn. 
"ncı N'h ~a • ı a\•enl şarkı - Gel güzelin 
nılıcıı)•n 2 1 30 K 2 • ŞtJi • • • onuşmn. 1.45 Ne 

seıı ı>lııklıır • R. 21.50 Müzik (niyıı 
l\Q Cumhur bandosu • Şer: lhs:ıı 
'> nçcr): 1 - S:ıinl - S:ıcns - ~lr" 1 .. -T ., 
3 _ nchniko,·sky • Güftesiz ş:ırkı 
ili Mcyerbcer - "l.c p:ırclon dı 
0crıncı" 

9.30 P:ıris (PTT!: l 1.4U Loııdrıı, 
11.45 l\Jünih; 12 Postc P:ırisieıı 
12.10 Londra (H.). 

10,80 144,00 Üsküclarda Valideatik medresesinin kimya veril· 
mesi. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler a-

1 çık arttırmaya konulmuştur. lhale 10 8 939 pe~mbe günü saat 14 
de daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve muamelat mü. 
dürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 1 
mektupları ile ihale günü muayyen saatte daimi encd.mende bulun -
malar. (5593) 

E. SADi TEK 
HAi.iDE PIŞl\f~, 

ışlirııkiylc Futıh 

Snraçh:ıncdc Ozeıı 

!Jnlıccsinılc hu nkşııııı 
FATOŞ sı 

1 
opcrusındaıı fantezi. 4 -

· -inek s - -r1ı .. e - crcnad. 5 - 1.co Deh. ~--------- .~Jl~.!~~~·!=~~Q~rıı~r.v.on~rı::.ve (liman,ar~ .: 
.·r.,_iŞletme.~~-:umum··. Hdaresi·: · ilanları . · 

- 1 ıık ·• ı Gcnçılıır vı ~·ı 
40 

• nıe opcrıısınc :ın fnnh•z 
23' S l\Hiz!k ( Opcrn nryal:ı rı - Pi. ı ı rkııclaşl:ırı 4 Ağuslo• 
ba on nıııns haberleri, ziraat, C'i umu nkşıırnı Şclırcrııı 
~ nı, lııhviliıt, kamlıl\·o _ ııukuı lıor ıı Jn irnh bahçesinde 
a ı er· . ET - 1\E~llK l•ı.) 1l~~}. 23.20 l\hi ik {C:ızlııınd 

.Muhammen bedellerile miktar ve \·asıfları aşağıda yazıh iki grup 

malzeme \'e eşya her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 16.8.939 çar
şamba günü saat (10.30) on buçuk ta Haydarpaşada gar binac;ı dahi· ı 

tindeki komisyon tarafından açık eksiltme usutile satın alınacaktır. 

· 23 .;ı;ı • 2t Ynrır.ı..ı program. 

5-8-39 Cum~r1cci 

g1: 
1ı3"30 Program. 13.3j Türk mlizi. 

Le - B:ıy:ıti peşrc\'İ, 2 - füılınıı 
ı/1' - llnyati şarkı - Grıı hııziıı sün 

u Pe ' Un rış:ııı. 3 - Stlıihntıln Pın:ır . 
i .:_au şarkı • Delisin deli gönlürıı 
(' Mustnfa Çavuş - Bayıııi şıırkı • 
·llnı 

lııı ın tezdir snbrcdenıcrıı. 5 - Taıı-
r tul-; · · ~er, sımı. 6 - llnlk türküsü - E~ 

ı• ~nlcr serenler. 7 - :S:ız scılljlisi 
leo l!'~~ekct sn:ıt nyarı, ojans \'C mc· 
~•k l'Oloıı hııberleri. 14.lO • 15.30 .Mü. 

muns ınüzıği • Pi.). 

Mirra lir.ita reıııisi1 

Boyoğlunda bir hadise Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı mu\'akkat te 
minat Ye kanunun tayin ettiği ve saikle birlikte eksiltme günü saati· 

ne kadar komisyona müracaatları lazımdır. Beyoğlunda Sümer sineması ya_ 

nında 128 numaralı !. MOTOLA 
Gömclk Ticarethanesinin satışa çı- Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakt3 

_ I dır. kar<lıgı gayet şık ve müntehab 

malların fcvkal!dc ucuz fiatların 1-2500 Kg. Turbin yağı: Mu hammen bedeli 750 lira, muvakkat 

cidden bir sürpriz ve bilyUk bir hii.- teminatı 56 lira 25 kuruştur. 
sapsız) muhammen bedeli 1000 lira 
(5722). . 

dise teşkil etmiştir. 2 - 20000 adet çalı süpürgesi 

muvakkat teminatı 75 liradır. 
Bu mağazada hakiki Avrupa L 

\'lik 18-30 Program. 18.35 Müzik (Kil pekli kravatlar 190, gayet tıık dublo 
1 _ ~rkcstra - Şer: Necip Aşkın} ipek gömlekler 460, §Ik ve sağlam 
2 _ lrahms - Mnear dıın ı l\o. 1-2. erkek çorapları 40 kuruşa tedarik 
d Spero Koclıınann • Ebedi nrka 1 Deniz Levazım satı.nalma komisyonu ilAnları 1 ~. 3 - F v~ • h r 

1 
edilebildiği gibi diğer zengin çeşit. 

r01 ranz n.unıgsc o fer _ T . 
ıı cntermezzo. 4 _ Fredcfik Hipp. !erdeki mallar da nynl ucuzlukla a-
l~a~n • Scyyafuıt şnrkılıırı (fnıılczi) lmabllir. Kadın erkek herkes bu ha· 
2~· ~~ Türk müziği <inen snz faslı). kiki fırsattan istifadeye koşmakta 
2o.4'0 

c~l~kct sanı ayarı. 2u Tcnısıl \'C J. MOTOLA mağazam dündcnbe· 
~ l 'l'ü~an~ ~c _mc.ıeo.roloji haberleri l ,.i bilafasıla dolup boşalmaktadır. 
tekke ınuzığı (Eskı eserlerden mü. 

M. M. V. Deniz Fabrıkaları Umum Müdürlüğünden: 

~ I s· n Program). 21.40 l\onıışmıı 
• J ?\ 

~a.20 ~ş~ll plaklar - R. 22 Miizik 
'Op ~l uıık { Cıızhıınd - Pi.). 23.5j . 
. ereı ,. · 
lıırıs 

1 
e saırc - Pi.). 23 Son n 

14t k tnbcrlcri, zirn:ıı, cc;Jııım, tııhyf. 
~4 \. anıbil·o - nukut borsası (riy:ıt) 

arınkı program. 

\' abancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

"~ı:J0ııranı 1'urkiyc saati ıi:eriııc ı•c 
111111 .<'tı ıoııral:i saat olarak veril· 

tr: 

OPEHAl.AH .. YE SENFOi\1 

u. 

. 
ıo 

0 

i.ll.)ı\ 

l\ONSEHLERl 

Berfin, J.ondrn, Nrroli: "t:· 
ı:an l>nnimark:ılı'' ( Yasncr) 
Bnyreııtlı musiki rcsthnliıı
dcn n3kil. 
Mlinih: "Arnbclla" (R. ':itra
us,ı. 

Ductııncşle: "Aidn" (\'crdı). 
'''okhohn: \'ngner progruını. 
~ori ııo ~rupu: '' l.:ı\'ıda lıı c,·e" 
:ırşo, :ı: Rııhnud, Men del uhıı 

l\oın:ı grupu: ~lasscnzio kıll 
ı.cslııdcıı n.ıkıl. 

l\ıt;SIKISl \'E KONSI::lll.ER 

'· 1 .. 5 1\'nrşoqı: Soprano. 
·Ondra "Frııuenlilbc und l.c-

9, ~~ıı" (Schuın:ınn). 
ıo :•ile· Vıyolonçcllo, rını. 
ı 1:30 ;l rcı kulesi: Sıırkı, kuintet. 
it 1,•sıınu: Kuıırıetlcr ıSchulıl'rlı 1'U~: Çek lınlk musikisi. 

ll.\1-tp 
~ll'Sll'l \'I: OPERETi.ER 

ı. 

;lcrliıı \C diğer lı:ızı ,\Jınan 
st:ısyonlnrı: Hndyo scrgısın· 

i.ı~ den ııakıl. 
ıı Uıı 1 la \' l •1Pcstc: Salon orkcstr.ıı.ı. 
$ arşu, :ı: Orkc-;I rıı 'e ,,t·~. 
'ı ı:; f>rıı~: Opcrt•I ı>nrı;nlnrı. 
{ı ı:; ~-~lnziıı · Orkcslr:ı. knor. 

·~o ıııı Oılcrct rı::ırç:ı lorJ. 

Deniz Fabrikaları sıhhiye kad rosuna bir eczacı alınacağından is· 

tekli olacakların Gölcükte bulunan Deniz fabrikaları umum müdürlü· 
ğüne müracaatları. (5719) 

232 JOZEF 

davamın görülmek üzere oldu
ğunu söyledi. Bu haber mühim 
olduğu için derhal yola çıkarak 
acele buraya geldim. Geç kala. 
cağımdan korkuyordum. 

- Maalesef madam! Davanın 
görülmesi bizim için pek uzak'· 

- Bizi unuttular değil mi?. 
- Unutulmuş, gömülmüş, ye· 

rin dibine geçirilmiş gibiyiz. m3· 
dam .. Ancak bir mucize olursa! 
Fakat bilrsiniz ki mucizeler de 
pek naı:iirdir. 

Kontes içini çekerek: 
- Evet, evet, diye söylendi . 

Dnva vekili de müşterisi gibi içi
ni çekti. 

Kontes : 
- Mösyö F lojeo, size bir şey 

söyleyeyim mi?. 
- Söyleyiniz, madam .. 
- Ben artık yaşamıyacağım .. 
- Ah! Bunda haksızsınız ... 

Kontes: 
- Yar.:bbim. artık kuvve. 

tim :.onuna geldi .. diye bağırdı. 
- Cesaret lazım, madam! . 
- Bana verecek bir nasiha· 

tiniz yok mu?. 
- Var madam l Eve, derhal 

malikanenize av:iet etmek ... son· 
ra benim tarafımdan bir mekt:ıp 
olmadan size müracaat edecek
l:rc kati'yyen inanmamak. 

- I:vet eviıne dönmem lazım. 

BALSAMO 

- Cok akıllılık edersiniz .. 
- Fakat emin olunuz ki mös-

yö Flajeo biz bu dünyada bir 
daha görüşemiyeceğiz .. 

- Hakikaten sizi meyus et. 
mişler. 

- Benim pek zalim düşman· 

tarım var demek?. 
- Yemin ederim ki bu Salüs· 

ler tarafm:lan yapılmış bir hile· 
dir. 

- Her halde çok aptalca bir 
oyun!. 

- Evet m2.:lam !. 
- Mösyö Flajeo. şimdi em-

rederseniz birnyı içerim. 
Avukat: 
- Margarit ! diye bağırdı 
Hizmetçi kadın konuşmanın 

sükunet bulduğunu görerek o· 
dadan çıkmıştı. 

Elinden evvelce götürdüğü 

tepsi olduğu h:ılde tekrar içeri. 
ye girdi, ma:iam Bearn kadehi 

yavaş yavaş boşalttı. 

Sonra müt:essir bir tavırh 

veda ederek edadan çıktı. 

Avukat şapka ı etinde ot:luğu 

halde misafirini teşyi etti. 
Madam Bearn merdivenin ba

şına gelip. karanlıkta aşağ ı inen
lerin düşmemesi için parmaklık 
yerine bağlı ipi tutmak iizere i· 
ken aşnğı<ian süratle yukarı çı

kan bir adnmla göğüs göğüse 

geldi. 
Madı:m bu tcd!irniz ac1am:n 

DAl-IAYUkSE:K 
rAiZ, DA~A ~Yi 
ŞARTLAR. TrMiN ~D~R. 
WOLANTS[ BANK-UNi NY. 

JOZEF 

- Ne var? Mösyö Flajeo, ben 

geldim! dedi. 
- Evet görüyorum ma'dam . 
Avukat madamı alarak odanın 

en aydınlık yerinde bulunan bir 
koltuk sandalyesine oturtarak 
masanın üzerindeki evrakı bir 

tarafa çekti. Çünkü kontesin pei< 
meraklı olduğunu biliyordu. 

- Şimdi madam, dedi, hiç ü
mit etmediğim bu ziyaretiniz -
.den dolayı sevincimi izhar et· 
m eme müsaade buyurunuz. 

Kcntes, avukatı daha ıyı 

görmek için burnunun iizerin: 
göztilğünü koyarak: 

- Hiç ümit etmediğim hald~ 
ne demek oluyor? dedi. 

- Şüphesiz madam, bendeniz 
sizi malikanenizde zanncıdiyor. 

clum. 
- Evet orada idim, fakat si· 

zin ilk işaretiniz üzerine derhal 

geldim. • 
A vukat hayretle sordu: 

- Benim ilk işaretimdc mi? 
- ilk işaret, ilk haber, ilk 

tebliğinizde, ı:iz nasıl dersenil 
öyle olsun 1. 

Fliijeo kontesin gözlükleri gi
bi gözlerini iri iri açtığını gördj. 

llayreti artıyoıidu. 
Kontes devamla: 
- Zannederim ki cür'atle gel· 

d im, her haide memnun oldu. 

n uz? dedi .. 
- Her vakit clduğu gibi zi-

BALSAMO 229 

yaretinizden memnunum, fakat 
müsaadenizle ~unu arzedeyim ki 
bunda bana ait bir şey göremi. 

yorum. 
- Size ait bir şey yok mu? 

Hepsi size ait .. Daha !doğrusu 

hep siz yaptınız .. 
- Ben mi?. 
- Şüphesiz siz ... Burada yeni 

havadisler var .değil mi?. 
- Evet madam, kral parla

mana karşı bir hükumet dar~si 
vurmak tasavvurundadır, diyor 
lar. Madam bir şey içer misiniz? 

- Kraldan, hükumetten bah
setmeyiniz, bunlardan bana ne! 

- Öyle ise ne soruyorsunuz? 
- Dava mı?... Sizıden yeni 

bir havadis var mı derken da
·,,ram'a ait bir ;ey var mı demek 
istiyorum .. 

Avukat gamlı gamlı başını 

sallıyarak: 

- Bir ~ey yok madam, kat'iy· 
yen bir şey yok! dedi. 

- Bir şey yok mu?. 
- Evet bir şey yok .. 
- Kızınızın bana söylediğin. 

dcnberi yeni bir sey yok de· 
mek ?. Kendisini evvelki gü.1 
göıı:lüm .. İki günde tabii mühim 
şeyler olamaz .. 

Avul:at hayretle: 
- Kızım mı, ma.dam?. 

- Evet .. 
- Kızım mı ded:r.iz 7. 
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E·YV uzu 
4 ACCSTOS - 1939 

müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAK· 
LARI, KANI temizler, sıhhatin latif bir yar· 
dımcısıdır. M1DE ve BARSAKLARI alıştır· 
maz ve yormaz. tNKIBAZ, HAZIMSIZLIK. 

MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde MiDE EK~!LlK ve yanmalarında emniyetle kullanılır. 

Hül§sa • 
• Mi DE RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MiDEAGRILARI ve EKŞIL1KLER1Ni ve YEMEK· 

LERDEN sonra bütün vücutta hissedilen çöküntü ve ACIRLIK ile kolayca mücadele için HAZ· 
MIN en müessir müsahhihi olan MAZON Meyva tuzu alınız. 

Mazon ismine ve HOROS markasına dikkat ediniz. 

BUGÔN 
KUMBAllAS\NA 
PAQ~ATAN 
KOCOK EL 

YA~IN 
CEK DEFTER.iNE 

IMZAATAH 
flOYOK EL 

OLACAKTIQ 

~- .... . .. . .... , ... . ""' ' .. ....__ -· - . 
1 
Harbiyede B---~ 

•• 1 
u 3ahçesinde 

Mısır Yıldızı Ki Ki 
Ayrıca cihanşiiı:nul illüzyonist artist 

p NGAL • 
tarafından lstanbulda görülmemiş §Byanı hayret numaralar 

• • • '. • • • .. 1 .a. -::::: 

----------------------
Devlet 
Umum 

Denizyollan 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanlan 

Heybeliada plaj seferlerı 
5 Ağustos Cumartesi günül'.Cien itibaren Heybeliada plajm.ı 

sefer yapılacağından Adalar hattının pazardan maada günler~ 

ait tarifesinde tadilat yapılmıştır. Muadidel tarife iskelelerine a-
sılmıştır. (5891) 

. . ..... . . . 

Şirketi Hayriyeden : 
Sazlı Tenezzüh Seferi 

Bay ve Bayanlardan mürekkep 8 kişilik en güzide bir saz 
heyetini, lokantacılıkta yüksek san'atkarlığı memleketimizde 
maruf olan Pandeli tarafından ihzar edilen nefis büfeyi hamil 
74 numaralı vapurumuz yarınki cumartesi günü Köprüden 
saat 14,30 da kalkarak muayyen iskelelerimi.zc uğradıktan son. 
ra Boğaziçi ve açığında cevelan yapacak, 20,45 de Köprüye ••••••••••m gelecektir. 

Askeri Fabrika'ar umum Müdür:üğü ilanları 

25 Kalem çelik ahnaeak 
Tahmin edilen bedeli (56.000J lira olan 25 kalem çelik a keri 

fabrikalar umum müdürlüğü merkez satmalma komi!;yonunca 17·8· 
J39 p::ışembe günü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname (2) lira (80) kuruş mukabilinde komisyondan \'erilir. 
ratiplerin murnkkat teminat olan ( 1030) lira \'e 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 iincü maddelerindeki ,·esaiklc komi yoncu olmadıkları· 

na ve bu işle alakadar tüccardan ol <luk:anna dair ticaret odası ve~ika 
~ile mezkur gün ve "'aattc komisyona müracaatları. (5751) 
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- Şüphesiz, sizin bana gön
derdiğiniz kızınız .. 

- Affedersiniz madam! Fa
kat benim size kızımı gönder· 
miş olmam imkansızdır. 

- İmkansız mı?. 

- Çünkü kızım yoktur. 
- Buna emin misiniz? 
- Madam ben henüz evlen-

miş değilim .. 
- Haydi canım, bu ka'dar la. 

tife olmaz 1. 
Avukat mösyö Flajeo, cidden 

merak etmeğe başlamıştr. Kon
tese serinlik verecek içkiler tak
dim etmek bahanesik· hizmetçi 
Margariti çağırdı, a~ıl maksadı
kr ·hnla yal-ız kıh-r--a' tı. 

Avukat kendi kendine: 
- Biçare kadın! Aklını kaçır

mış, diye mırıldandı. 

Kontes: 
- Nasıl mösyö? Kızınız yok 

mu diye tekrar etti. 
- Yoktur madam .. 
- Strazburgda evli bir kızı -

nız? .. 
- Hayır madam, bin kere ha. 

yır .... 
Kontes fikrinde isrcır ederek: 
- Siz bu kızınızı, dedi, geçer

ken davamın görülmiye başla· 
clığını bana haber vermiye me
mur etm:.1iniz mi?. 

- H.ıyır .. 
Kontes iki etlerini dizlerine 

r.ı .. .11 r:U:: yerinden sıçradı. Flajeo 

nun bir işareti ile üzerinde iki 
kadeh soğuk bira olan tepsiyi 
hizmetçi, kontesin önüne getir
di. 

Avukat, kontese: 
- Madam, içiniz, size biraıı; 

rahatlık verir, del:ii. 
Madam telaşla susuzluğunu 

unutmuştu. Tepsiyi şiddetle itti; 
az kaldı kadehler devrilecekti. 

Kontes, avukata gözlüklerinin 
altından bakarak: 

- Haydi latifeyi bırakalım 

<ia., işi, hakikati tetkik etle
lim, diye söylen:ii. 

- Başüstüne madam, anla • 
şalım, dedi. 

- Evet, anlaşalım, çünkü bu-' 
gün sizin ne olduğunuzu bir 
türlü anlayamıyorum, sıcaklar • 
<lan galiba zihniniz bozulmuş!. 

Avukat, sandalyesini iki adım 
geriye çekerek: 

- R~a ederim, madam, hid· 
<letlenmeyiniz de konuşalım, de· 
di. 

- Evet,konuşalım ! Siz kızım 

yoktur dediniz, değil mi?. 
- Evet, madam, kızımın ol. 

masını cok istiyorsunuz zanne
derim .. Fakat olmadığına mü· 
teessifim.. Maamafih ... 

- Maamafih?. 
- M.ıamafih, hen bir crl.e·~ 

çocuğu daha ziyade isterdim ..• 
Çünkü bu zamanlarda erkek ~o-

cuklar daha az fenalığa meyle
chyorlar. 

Kontes hayret ve M:idet için
c1c ellerini oğuşturarak: 

- Demek bir kızkardeş, bir 
yeğen bir tl)run, yahut akraba. 
cian bir kadın vasıtasiyle beni 
Pari!:ıe çağırmadınız değil mi'! 
dıye s~ rdu. 

-· Pc.risin ne kadar masrafa 
ih• iyaç gösterdiğini bildiği'!l 

i;ııı L)öyle bir şeyi ha"tırıma bil:: 
getirmedim. 

- Davam ne oau?. 
-- Temyizde.. Müzakereye 

~onuiduğ.ı 2aman size haber ve
ririm .. 

- Nasıl? Ne vakit müzake
reye konulursa ne demek?. 

- Evet henÜ? müzakereye 
konulmuş değil.. 

- Temyiz tle edilmedi mi?. 
- Bil<ligime göre edilmedi 

madam .. 
- Demek ki biziır. dava gö· 

rülm:iyor?. 
- Hayır .. 
- Yakında görüleceğine dair 

hir haber yok mu?. 
- Hayır madam .. 
Kcntes hiddetle yerinden 

kalktı: 

- Öyle ise benimle alay etti· 
lcr ... 

- öyl~ zannedenm m;ldam. 
Kontes bağırdı: 
- Mösyö Flajeo!.. .• 

Avukat, mn·'amın bu öfl:c-sin· 
elen korktu, otuı•Juğu yerde sıç. 

radı. 

Yanlarında ayakta du:""makta 
olan Margarite, icabında yardım 
etmesini işaret etti. 

Kontes gene nyni öfkeyle de
vam etti; 

- Mösyö Flajeo, dedi, bu 
tahkire kat'iyyen müsamaha et· 
mem, bana karşı bu hakareti 
yapanı cezalan.clırmak için polis 
nazırına müracaat edeceğim. 

Avukat cevap ven:ii: 
- Muvaffak olmanız ihtimali 

pek zayıftır. 
Kontes hiddetine mağllıp 0111-

yordu: 
- Bir kere mücrim bulundu 

mu aleyhine dava açar,m, dedi. 
- Bir dava daha mı?. 
Davavckilinin bu sözü, ma

damı içinde bulurr:luğu en yük. 
sek hiddetten birdenbire düşiı:-
tlü, bu sukut pek müessir ve 
ağır clmuştu. 

Kontes: 
- Eyvah! dedı .. .ı:suraya re 

kadar b:iyük bir sevinçle gel.niş· 
tim, dedi. 

Avukat sordu. , 
- Fakat bu kadın size ne 

dedi?. 
- Sizin tarafınızc:an geldi~;i

nn ı:üyl~<li .. 
- Çok fena, bir hilek<lrlık !. 

- Ve gene sizin tarafınızdan 

Daima genç 
Daima güzel 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

müstahzaratından 

Kr ı 
KANZUK 

ile 

ısimli 2 şaheseri, bütün dünyarııtı 
en mükemmel güzellik müstahzar· 

]arıdır. Ötedenberi memlcketirrı:s 
kibar aleminin takdirine mazhar 
olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki 

binde saklıyan en cid<l, ve şaya· 
itimat markadır. Genç ve ihtiyll 
bi.tün kadınlar için zaruri bir ılı 
tiyaçtır. Cildin letafet ve taravc 
tini arttırır. Yağlı, yağsız ve acı 

'ıadem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını t 

min eder. Yüzdeki çil ve lekele 
alır. Sivilceleri tamamen izale 
der. Traştan sonra cilde latif b 

serinlik verir. 

iNG1LlZ KANZUK eczanesi 

BEYOGLU • iSTANBUL 

r -------- --••I Clll rrıdyo JllC\Sİınının lOkl:ıŞ• 

ııııı~ı lı:ı~rlıiylc llr~oslunrl:ı 

B A K E R 
rırnğaz:ıl:ırı ıniiduril elJ, 

lıiilün l!J39 ':iCllCSİ 

ZENITH RAOYOLARI 
';ıoırn ıızerinrle lcnzil;ıı icrno;ın:ı 

lrnrnr ,·crıııi'jl ir. Stokun liikcn· 
ıııcsiııılcn en el ıstirı.Je rdınıı 

>atılık tenezzüh motör 
Deş buçuk metre boyunda n 
·:ullanılmış açık bir tcnezzU 

-notörU ucuz Iiatla satılıktır. 

:lür:ıcaat: 11"şiktaş sandnlcılıı 

·aare memuru ı,tpl1Met Saim 

Or. Necaettin Atasagu 
S:ıh:ıhl:ırı 8.:ıo n kad:ır; ııkş:ın• 

hrı 17 tlcn sonrıı l.iilcll T:ıyy:ı 
Ap. Daire 2: No. 17 ıle lı:ı~l:ıl:ırı 
kıılıııl cılcr. (Trlefon: 239:,: 

mm •waıım••••-, . ... 
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