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Londra, (hususi) - Kıb
rıstan 'h1ldirildiğine gö
re İngiliz harp gemileri 
Kıbrıs sahilleri acıkların 
da manevraya çıkmıştır. 
Manevralar hah ... ~::a Baf 

ln giliz ve 
ger11ileri 

kasabası ile Poli nahiye-

h a rp si ~'fasında Akama Dağı 
sahillerinde yapılmakta
dır. 

Fransız 
Magusada ... 

Diğer taraftan, Mağu
sa limanında da birçok 
İngiliz • Fransız harp ge
m 'Jcri toplanmıştır. 

·---

askeri harekat / B renner'de 
Yeşilköyde 
y akalanan 

Italyan casus mu 
Evinde, verici tertibah muhtevi gizli bir telsiz 

hakkında makinesi bulunduran komisyoncu 
•~hkik:ıf y~pılıyor 

.. 

.~fclmıct Ozkmmı ayakları lza/:J:m
da bu resim size bir fikir verebilir. 
l\aydedclim ki, yanındaki ayak, 43 
1ıımıaradan hiç de aşağı değildir. 

Filmlerinde korkunç tipler yara
tan \e eyircilerini heyecandan he-

~ecana dü!;ürcn, tüylerini diken di
en kabartan "Boris Kari of ,,un 

"F k' ranke tayn geliyor!,, filmini bel-
1 iz de gôrdünüz. Ben, ilk defa 

~l'Şı!n tığım "Mehmet,,in önünde, 
aharetli makyajın ve sinema tek-n•rr· . 
ının bir insan azmam kılığına 

(Devamı 7 fllcide.) 
...._____---~~~~-~~--

Mareşal I 
Çakmak 
Akdeniz sahille-
rimizdeki kıtaları 

teftiş ediyor 
re~!uğ~a, 12 (A.A.) - Muğlayı şe
b ndıren Mareşal Fevzi Ç'.akmak 

te~&.ün Marmarisc inmi Jer, kıtaatı 
) u tı ,ten sonra Muğlaya a\'det bu-

ttnu lardır. 
D" rıı un .gece belediye tarafından ve-
.<>n zırafct fc\ kalade guzcl geç· 

mı r 
ıe ı:· Erkek Ye kız çocuklarımızla 
O}'i kler taraf mdan milli oyunlar 
l\ 1~:ınrnış, ) erli c:;azlarla yeri i Hir-

er yl . . H enmıstır. 

~<tf u nk.~ alay tarafından bir zi 
t 'enlecektir • 

(l"u·~ ı >c 9' l ı iıl ) 
1 

2,30 B o ylu v• 150 klHoluk 

• insan 
az 111 anı 

Mehmet dün caddede 
seyrüseferi sekteye uğ rath 

1 

/ı1 ehmet Ozka,,, 6 metre kuma~/ an çıkan şık beyaz elbise sile otelinin 
~alnsında 

Alman kıtaları 
hareket halinde 

ltalya, harekatı gizli tutmak için ltalyan 
Tirolündeki yabancılan çıkanyor 

1200 Alman muharip ve tayyareci Danzige 
g~ldt; BerfesgaCJen üzerinde tayyare 

uçuşları yasak edildi 

f 

,-----·· .............. . 
in önü 
Onümüzdeki hafta 
şehrimizi 

!şereflendirecek 
1 

Ankara, 13 - Reisicumhur 
lsmet 1nönünün bir müddet j -

1 tirahat için önümüzdeki haft 
1 l tanbulu teşrifleri muhtemel-

dir. 

1 nönil evvelki ak~am saat l 
de yanlarında Münakale \'ekili 
Ali Ç-etinkaya olduğu hald 
devlet haYayolları umum mü-

dürlüğünü ziyaret etmi~ler \' 
binayı gezerek, çnlı~malar hak· 

1 
kında tunum müdürden izahat 

_:Jmı~_:Irr. ! ·- ... . -~ 

Bugün 

11 <6 
Sayfadır 

ÇERÇEVE 

12 Ada ukdesi 
Fran.'iızların (Complexe d'lnferlori~) di) e, klişelesmı5 bir terkip

leri 'ardır. Tercümesi, k('ndinl a.5ağı gönuc his i. Bilmem anla.tablldlm 
mi'! Hani insanlar 'ardır ki herkt.•si kendisinden daha ku', etli, ılnlıa 
cesur, daha akıllı, daha güzel \ t>hmcder. Bu in anların nıhlanndaki, 
kc~dlni aşağı gönne ukdt>sine (Comı>Icxc d'inferiorite • liompleks den. 
fenyorite) derler. Benim, insanda asla mazur göremi) ceei,rfm ruh 
h~talıklarmdan biri de i~te bu du)gudur. Meseli Tanzimattan bugunc 
kadar ~~z, A nupa medeniyeti kar~ısında bu ukde~i ta.5ıyoruz. O bizden 
daha yuksek, daha alnllıJ dah:ı. bilgiç, falan, falan .•• 

Şimdi de siyaset sahasında aynı ruhi ukı1eniıı bir t~IUsfne §ahit 
olu) o~z. İtalyanlar 12 adaya asker, alet, cephane yığıyonıuıs, mnk. 
sadı Tilrk topraklarına teca\ üzmüş nsaire 'csaire •.. Hatta, "hal) an
lar bu işi yapamaz, denizl('re hiklm olmadan böyle bir l5c kalkılama:ı: 
hül.."Tiıünü ,·erenler bileJ üsliıplarında bir ne' i ":ı.caba !., ) a benzt>r bi; 
tereddüt ya.5atıyorlar. 

Yahu, ne a<'aba.ı,ı '? Giristlğimiz yeni ittifak komı•lnezonlan Akdeııl
~i ~~ imi:ı:cl«>ki ha' uzdnn daha cmni) «>ilfl bize malı'ttii:ine ~öre, 12 ada 
ussuııdl.'n Anadolu)a ihrat,: yaıulabilcet>ğlni ummak, 1tal)an orcJulannın 
bulutlardan bir küıırü \'a...,ıtaslle İzmlre çıkıu·ağını hayal rtmektl'n da. 
ha gülünç. İtalyanlar l 2 ada)·ı eğer kun etlencliri) orsa, bir harıı pat
lar ııatlamaz denizden himaye edemiyeeeği için kun ctlencliriyor; ken
di kcndblni korusun, ba~ının çaresine baksm dl~ e kll\ \'ctlendlrfyor. 

Bunun içindir ki, "aman dayak ye-miyeyim !,, diye tedbir alan bir 
7.a\'allıyı, "da) ak :ı.tnıayıı. gı'liyor !,. diye tef si re ikalkısnıalc pek Jıazlıı ! 
IJ~le 10 ) aŞındı\l.J gaı.-te ınli\ ezzilP.rinin bile gorP.l>llN rğl bir fmkin. 

sızhğı, fmkiin nıe\'zuu olarak nıuharrlr kalenıln:fne ak"letnıls bulmak 
lıU~bütün hazin 7 

4 
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Nafıa Vekili 
Liman yerini kati olarak 

tesbit etmek üzere 

Zonguldaya hare~et etti 
iktisat Vekih de bugün 

gidiyor 

Ankara, 13 - .Nafia vekili Ali 
Fuat Cebesoy dün yanında vekalet 
teknisyenleri ve lngilterede:l gelen 
mütcha sı lar olduğu halde kömür 
havzac:mda yapılacak limanın ye
rini kati olarak intihap etmek üzere 
7..onguldaP;a gitmiştir. iktisat vekilı 
de bugün 7..onguldağa hareket ede· 
cektir. 

İstanbulun süt işi 
etrafındaki tetkikler 

Muamele vergisinden 
muaf tutulan 
müesseseler 

Ankara, 12 (Husust) - Ço
bunlnrm giydikleri kepeneği i -
mal etmekte olup kullandıkları 
muharrik kuvvetleri beş beygi
ri ve işçi adetleri onu geçmiyen 
müesseseler 16 temmuz 938 den 
muteber olmak üzere munmeıe 

vergisinden muaf tutulmuşlar

dır. Mezkflr mUesseseler namına 
şimdiye kadar yapılan her tlirlL 
t:ırhiynt ve tahsildt bu müessese 
lor lehine kaydolunacnktır. 

Yeni emniyet umum 
müdürü işe başladı 
Ankara, 13 - Hatay valiliğine 

tayin edilen Şükrü SökmensUerln 
Ankara, 12 (Hususi) - Bir yerine emniyet umum mlidürlüğü -

mUddettcnberI tstanbulda silt ne getirilen Alı Riza Çevik vazife -
işi etrafında tetkikler yapmak- sine başlam~tır. 
ta olnn Ziraat VekAlcti mUtehas- --o-
sısları Ankaraya d5nmUşler, ha- Defterdar Vekili asıl oldu 
zırladıklnrr rap_oru vektılete ver- Ankara, 13 _ İstanbul Defter _ 
mişlerdir. VekAlet kısa bir zn- darlığına vekA.leten ta)in edil~ o
manda raporların tetkikini biti- la.n eski tahsilat müdilrü Şevket, 

recek, neticesini 1sta'nbul nlili· bu vazifeye asaleten tayin edilmiş. 
ğine bildirecektir. tir. 

CU!ıllll'Rll'ET 
Nadir ~adi, "Hayat ve kitab,, a

dı) la ) nzdığı başmakalede Hitlerin 
Mcin Kampf'da güttüğü yolıın bir ol
madığını, lıayalla kitabın biribirine 
uym:ıdığını söyliyerck Almanların 

..on zamanlarda ortaya altıkları "Jıa-
Htl sahnsı,, tabirinin izahının do 
bizi tatmin l'tmcdi~inl söyliycrek 
Ö) le :ın l:ılıyor: 

H:ı) at sahası müstemleke de
mek değildir, dediler. Bu tabirden 
ek ıııı aAr menfoııt mnnıısı çıknrmak 
hatalı Qlıır. Bizim :maksadımız ~u: 

f tbıl \'C COğraft şartlar bir takµrı 

ınıllctleri znnırt olnrnk blrlblrlerile 
iktisndi münasebetlerde bulunmaya 
~cvkcdiyor. Balkanlarla bizim vnzl
_yelimiz. de böyledir. Diz hnm madde
ye muhtacız, onlar sanayi mamulAlı
na. Biz sıınn) l mamullihmızı snlma
~ a nıl'rlııırıız, onlar hıım maddelerl
ni. Hu urelle biribirimlzi tamam· 
lı) nı :ık ynşnmnmız lAzımdır, zaruri 
dir. Yuni Balkonlar biztm için haynt 
sahn-;ı ise, hiz ele onlar için mfikem
mcl hir luıyat srıhıısıyız. 

Jlıı iıoh güzeldir, mnhirnnedir; fa
kat ne çnrc ki biz Il:ılknıılılan tatmin 
ctrııl'ktcn uzaktır. Alman dosllarımı
zn dcrıı ki: 

1 - Mademki ha)nl sahasından 
k:ıo;dıııız bu knd:ır mıısumnne idi, 
n•• dı~c Homıınyayı tazyik ederek 
bıı ktırn5u ve mütle!ik dc"letc aıtır 
şar rln ) iiklii bir iktisadi mukavele 
iın7.. illlınız? 

2 Jlııy:ıt s:ıh:ısı ıniilekabiliyet 

cso~ııın ı!ny:ınacaksn ltıılyıı:n Arn:ı
' ııllu~ ı snldırtarak neden biti slnlr
lenılırdlniz? Hu dcYlelin bizim ara· 
mızd.ı ne işi olabilir? 

3 Eğer lıııyııt snhnsının mann~ı 

bu k.ıclıır hasit ldiysc, sizi peşiniz· 
d~n tnkİJl eden ltnlyanlnr bunu niçin 
drrhnl ka..,.rıynmııdılar da lı:ışka tür
Jiı tdsire yeltendiler? 

fştl' uc: küçük sual ki, ikna edici 
CC\ ıpl:ırı bulunduğu tnkclirdc flal
knnl ırın rnh:ıtu kanışmamnsı tein or 
tada hl~·bir ~cheb lrnlmıızdı. 

Fakat suallerin ce\·abı yoktur. To· 
taliterler programlı, munlnzanı bir 
si~ a'iclc malik olmadıklnrındıın istilfı 
cnıclkrini malıarctle gizliycrniyorlar. 

Ne diyelim, bu dıı mnzlCım millet· 
lcı ın h i talihine bir delil sayılsın ... 

1 /'.\'/ SAJl.lll 
lliı .. c·~ in Culıit Ynlçın, l'ılilli Şefin 

lnı.ıilız milletine ıııcsnjınıl:ın lıııhs.: 
tlcn Ll.t~ındn şü;o;le demektedir: 

kında bu hokiknlleri ilAn erlerken 
lıfitün Tilrk milletinin kalbine ve ru
huna tercüman olmuştur. 

ı'AKIT 

Asım Us, parti ı,ıerile nlilerin 
meşgul olmamaları kıırarının ııe ı;ıib 

sebeblerden doğdu~unu, \'C böyle bir 
kararla valilerin nasıl hareket etme
leri icap elliğini anlatan yazısında 
~unları s6ylüyor: 

''Bu "defa valilerin bu mnkiden 
çekilmeleri ımılece" reııidt •llilfclc~

ne halel vel'memck arzusundan baş
ka bir .suretle tefsir edilemez. 

Su halde resmi vazifelerine ait ra
aliyetlerine hiçbir halel ıJl'lmemek 
üzere nliler Cumhuriyet Halk Parti
sinin her türlü icraatına yardım ede
cekleri gibi ikinci, üçCincü rlerecedt· 
ve daha nşnğılardn bulunan diğe·r 
memurlardan da birine yerine gon· 
istifade olunabilecek demektir., , 

TAN 
M. Zekeriya Totaliter de\•letlerin 

nğustostn bir hıımle yapmak için ho
zırJıjJn geçmiş olduklarını ve buna 
i,aret sayılabilecek hddiseleri onlııt

tıktan !Çonra şöyle söylemektedir: 
''Fakat modern İtalya, ne hedef 

takip ederse etsin, neresini i<ılilô eı

mek isterse istesin, bugünkü coArnfi 
yaziyeti, e<ıki Romanın Sezar zamn· 
nındnki kadar müsait değildir. tınl
)"D Akdenizdc tecrit edilıniş vaziyet· 
tedir. Eski Roma znmanındn, ne İn
giliz - Fransız don:ınmal:ırı, ne dr 
kendisine kıırşı koy:ıhilccck kU\'\'clli 
bir devlet vnrd ı. Dugiin Akdcnizı!ıo 

lngillerc - Fransa - Türkiye - Yuna· 
nlstan - :Mısır - Suriye - Filistinclcn 
mürekkep bir kuv,·etle karşı 1.:nrşıyn 
dır ki, Musolini İlalyanın bu muaz 
zam kuv\·etle çarpı5mayı göze alnhi· 
leccAine pek ihtimal verilemez. O· 
nıın icin biz, ltalyaııın biitün hazır
lıklnrın:ı rağmen, Akdenizdc sulh ve 
emni:-ctin telınkcde olmnch~ına ku· 
nl bulunuyoruz.,, 

edilecek Sipariş 
vapurlar 

Şartnameleri hazırlayacak 
komisyon azaları 
Ankaraya gıttiler 

ı ıırk ınılleıi lılr asırlık bir nıül·n- Avrupaya sipariş .. Jiiecck vapur 
<ll'le ile hazırlanmış olıluğu hıı ken- lann inşaat şarln3melerini hazırla· 
tlı kcndıni itlııre )'ohınıln lıü)fık bir 
kahılm·I göstermiş ,.e ismet !nünü mak için Ankarada teşekkül eden 
nıııı ılııh:ı gcnı5 lılirriyctlcre doğru k ni yonun çalışmalarına iştirak 
all ı);ı lcl'l'Ühc adımlarında onu teşvik etmek iizere Denizyolları işletme 
'c ıe ,cı ederek memleket h:ıkkıncla- müdlirü Nasuhi Ozok. fen heyeti 
ki ıtııııotl:ırını takviye· etmiştir. Bu- reisi Hıfzı ve muhcndis Mesut An-

un Türkiyeııin arzettii:U mfııtehil, . . . , . . 
11 tin ,.~ ~·:ılışk:ın bir millet manza karaya gıtmııilerdır. Eskıden Demz 
rım 1ı:ıkim hlr yumruQun zorla tnh- bak tarafından hazırlanan şartna
nııl rllıı;i miskinnne bir cesaret ,.c m · ie yaln!Z tadilat rpılmakla 
ıtıut 111.,. nc~i değil, vazife ini ve mc~ul olundul:rundan yakın bir 
mc'>ııliyclini müdrik bir ka,•ınin ken- zamanda vapiırlarm sipari!';İ için 
di ilıti~ ...ırac vatanın }'üksek ml'nfan- .. , ~ 
tı nıunma kaimi eylediği ruhi hir di- rnunaka~a açıl:ca,,tı~. Bu ':apurla-
ıı,lı n nıııbsullldnr. Mim şer ismet ra 12 mılyon kusur lıra tahsısat ay
lnu.ıu ln:;illz milletine Türkiye h:ık· rılmı~tır. 
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Bmada, insan azmanı Mehmet Ozkanın bir başka resmini göriiyor~u
nuz. Fototraj& çeken arkadaşımız, yer müsait bulunmadığı ıçtn 011u 
bir tiirlü objektifim tamamile sığtırmağa muvaffak olamamı-ıtır. Bu· 

muılo beraber, ayakta 
len lm resim. Mehmet 
bilir. l"azımız diğer 

t•t blıyları 1,68 olan insanların yanmda c~.'.i
Ozkanın ce.~ameli hakkmda size bir fikir ııere

sütunlarımızd adır. 

Tebligat memuru 

Rüşvet mi 
' t ? a.mış ı . 

Bu iddia ile mahkemeye 
sevk edilen suçlu 

tevkif edildi 
" .. Tophnn de Bo~ııtkeeende 

Ballık apartımanında otur~n E
min adında birisinden, kendisi
ne icra memuru 11U11U vererek 
30 lira rüşvet alan, adliye tebli
gat mUdUrlUğU mUbaeirlerlnden 
Basri Hırçın, dUn sabah Emin
den ikinci 15 lirayı alırken cUr
mU meşhut yapılarak yakalan
mış, mUctdelumumlHfo teslim 
edilmiştir. 

Basri, mUddeiumumilik tara
fından meşhut 11uç işlerine ba
kan asliye dördUncU ceza mah
kemesine sevkedllmiş, öğleden 

sonra da duruşması yapılmıştır. 

Davacı Emin duruşmada rüş
vet hrtdlsesini şöyle anlatmıştır: 

- Bir müddet evvel ayrılmış 
olduğum karıma nafakadan bor 
cum vardı. EHelki gUn akşam 
üzeri bizim semtte bir sandıkçı 
dUkkA.nında otururken oğlum 

gelerek cnğırdı, eve geldiğim za
man maznunu gördUm. Bana: 

- lcra memuruyum, nafaka
dan borcunuz var, ilAmı getir
dim. dedi. Ben ayukatımla gö. 
rUşmet!en tıAmı alamıyacağımı 

söyledim. Buna karşı: 
- Bu iş parayla olur, vekil ile 

olmaz, dedi ve otuz lira istedi. 
Üzerimde para yoktu. Evde ço 
cuklarımn bakan Dayan Kdml
leden 15 lira alarak verdim. Di 
ğer 16 lirayı dn ertesi gU n U a· 
\'Ukatım la görUşlUktcn sonra 
vermek üzere Knraköyde ma
halle bici dükktınmdn randevu 

rTanzimatın 100 •• uncu • • 

yıl dönümü 
Maarif Vekaleti bu münaseSel~e 

Talebe stadları 

yapılacak 
,,e!~taph~r •e '<i s;.or faali
i~l, ha .kın ifa ! (niş L.r 

rq:or lır.t..i .t.. L ı 
tstan..ı J o'.u.ia.rr arasında l>u mühim bir_ eser hazırlahyor • j'ıl tcl'llp edilen ınuo.ılı ..... lıtr, 

~~ _.-.-------.....-- -~ "-H'-t.l':"f l 
Maarif Vekaleti tanzimatm Eserin tarıhl cepnesını edebi ~ 

t!~~fmda İstanbul maarif mll
dUrlU/gtl spor kolu marifetiyle 

100 üncü dönüm yılı münasebetile 'yat fakültesi Z (felfctnı :ı HAmfdl. ve 
hazırlamağa karar verldiği eserin 19 uncu asırda Yakın Şark ıiya -

tılr rapor hazşrlanmış, mııaı-i f 
yalnız edebiyatı değil, tanıimatı- seti inkılap künüıü prof eaörlerin-

,-ektı.letlne gönderilmiştir. 
tan bugüne kadar memleketimizin den Hikmet Bayur hazıralyacak, 

lstanbulun mektep spor işle-
edebiyat ve san'at, iktısat, içtima- tır. rinde önUrotfzdekl yıl başrndau 
iyat ve siyaset bakımlarından ge. Siyasal bilgiler okulu profesör- ltlbaren alınması lA.zımgelen 
çirdiği bütün aafhaları ihtiva et- lcri i:ie: tedbirler etrafında izalınt ,·eril-
mesini muvafık görmüştür. ı - Tanzimattan evvel Al. 

Bu mühim eseri vücuda getir - manya ile Türkiye münaıebctle • 
mek üzere İltanbul üniversitesi, ri, 
Ankara dil, tarih, coğrafya fakül- 2 - Tanzimattan itibaren 
tesi ve siyasal bilgiler okulu pro- Türkiye _ Fransa siyaseti. 
fesörlerinden ve tanınmış ilim a. 
damlarından 500 kişilik bir heyet 
teşekkül etmittir. Heyetin İltan 
bukiaki azaları evvelki gün rektör 
Cemil Bilaelin rciıliğinde toplan
mışlardır. 

Eserin bazı kısrmlarına ait tet
kiklerde bulunmak üzere bazı 

doçent ve profesörler Avrupada 
tetkik seyahatlerine çıkmışlardır. 

3 - Tanzimattan itibaren tn
gilterenin müşterek aiyaseti, Tür
kiye ile alakalı tarafları mev:ı:~ları 
.-~.rafında vazife almıılardır: 

Diğer taraftan 100 üncü yıldö
nümün bütün kültür müca:ıese

lcrindc kutlulanması için biT prog 
ram hazırlanmaktadır. Bir de aer
gi açılmaaı dü§ünUlmektedir. 

söyllyerek yalvardı. Ertesi gU

te bıraktım. 
Mahalle bicide sözleşmiştik. 

miş, aynı zamanda mnnrif mU
dUrlUğU talebe maclnrı ic;ln ts
tanbulun rııuhtelif yerlerinde ta· 
!ebe stndlnrr, sahaları istemiş

tir. 
Şimclilllt bunlardan h!r tane

si tccrlibe mahiyetinde olacak, 
bllı\.h:ı.rc bunların adetleri semt-
!ere göre arttırılacaktır. 

Bu esasa göre, talebe maçla
rı, mUsabakaları bUitısa. bt\tun 
spor hareketleri yalnız bu sah1-
lara tahsis edllccelttir. VckA
ıet bu şekli muvafık gördüğü 

takdirde saha için tnsavvur e
~llcn yerler blldlri'oco':tir. 

Zahire Borsası 

ıa beraber mahalleblclye gittim, 
Basri beni bekleyordu. Oturuı 

bir mahallebi yedikten sonru 

numaraları tcsblt c •·· · 1 ş olan 
15 lirayı kendisine verdim. A
lıp sol cebine :rer'"';'!lrdl. 

Gelip illmı aldı. Bu sırada tse .• dare heyeti seçimi ha:ıırh-
polislcr gelerek beni yakaladı- ğına baılandı 

Bu sırada polisler · .. ~ 1c ya-
kalndılar. 16 lirayı cebinden çı
kardılar. Sonra karakola götur
t.llller." 

Suı:lu Basri, suçunu tamamen 
tnklr ederek: 

- Hepsi yalandır, dedi ve hA
lllseyi şöyle anlattı: 

- icra emrini tebliğ etmek U• 

lar; kıırakola g'"' · Ko 
mi.ser, karakolda 15 Ura çıkara • 
rak masaya koydu Ye bunu ce
bimde bulduğunu söylcdller. 
Halbuki ben rüşvet falan alma
mıştım, şaşırdım. !Uraza başla
dım. Dinlemlyerok adliyeye ge

tl rdlle r." 

Ticaret Odaın meclisi diln öğle -
den 80nra Ahmet Karanın reisliğin
de toplanmıştır. Toplantıda l a -
ğustostan itibaren faaliyete ba.§la -
masr icap eden yeni zahire boraaııı 
idare heyeti intihabı hazrrlıklarile 
meşgul olunmuştur. Bu heyeti seç
mek üzere Ahmet Kara, Ziya Ta -
ner, Nuri Buzikoğlu, Murat Tortun, 
Cevat Dliz:enli, Mahmut Tekin, Akit 

verdim. DUn sabah avukatıma zere gitmletim. Emin nnılmtı 1-
htı.dlsoyl anlattım. Müddeiumu le görüşmeden alamıyn<.'aAını 
mill~e mUracaat ettik ve pofü 

Şahit olarak dinlenilen Ye 
cUrmU meşhut hAdiseslnl yapan 
polisler, tamamen füısrl aley
hinde şahadette bulunarak E· 
minin anlattıklarını teyit ettiler 
ve mahkeme Basriyi tevkif e
derek duruşmayı bugUn öğle

den sonraya bıraktı. 

Arer ve Mehmet Ali Eten 
edilmişlerdir, 

,---0-----

memur 

ınüdliriyetlnc c· · ~ .k cUrınl 

meşhut tertibatı aldıı .<. Rant 
ı 1.6 sırasında bir sivil memur- ıron'tcrn amc1' 

ot:omobDBde 

1/lavnaya çarptı 
Evvelki gün köpı-Ude bir deni:: 

ka.zMJ olmuştur. 

Denizyollart İdaresinin B:ıara va
puru köpril iskelesinden hareket et
miş.fakat tam bu sırada Haliç tara 
fmdan gelerek köprü gözünden dıı:a 
n çıkmakta olan liman idaresinin 5 
numaralı romörkörU yedeğindeki 

518 numaralı mavnaya çarpmqtır. 

Mavnanm bir tarafı parçalıunn.qtır. 
Kaza suların ve rUı:glrm t.esirlle ol
muttur. Liman refıaltl tabtilrata 
başlıuruotır. 
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Kadın, erkek 
1 T!RAF edelim ki biz erkek-

. ler, en hararetli femini:>tle-
rırnız de dahil olduğu halde, kendi 
aramızda kadınları çekiştirmeyi, on
atın huylarında birtakım giderilmez 
kuSUrlar, zekalarında bir eksiklik. 
mantıklarında bir aca)i plik bulun
duğunu gösteren vakalar anlatmayı 
Pek severiz. Onların meziyetlerinden 
~~Phe etmek de hoşumuza gider. 
~1nıdiye kadar hemen hiç bir saha· 
da kadından dfilli çıkmadığını söy· 
leınekten ne kadar hazzederiz!. .. is
ler anamız, kız karde~imiz, ister kı-

Fransız ihtilalinin 150 nci yıl dönümü 
münasebetile : 11 l* J 

18 inci asır fi kir cere
yanlarına bir bakış 

Yazan : SUAD DERViŞ 
18 inci aınn yine en mühim 1 kirlerine daha bariz bir istikamet 

simalarından biri olan Monteskiyo 1 verdi. İnsani liberalizm fikrini or-
1689 da Brede ptoıun:la doğmu§ taya attı. Demokrasi prensipini o 
tur. 17 55 senesinde ölmüttilr. yaptı. Halkın hükumet ve maliye 

Tahsilini bitirdikten sonra ka - işlerini kontrol edebileceği bir 
nunları tetebbü ile met1ul olma - temsil sistemi fikrini o müdafaa 
ia bqlamqtır. Bordu parla - etti. Onun geriliği bu fikirlerinin 
mentosu reiıi idi. Ayrıca Bordu tahakkukunu asilzadelerden bekle 
ilim akademisine muteaddit defa- meıiydi. Halbuki Monteskiyonun 
lar ilmi tetkiklerini bildirmişti. fikirlerini avam tal'.akkuk ettirdi. 
Alim ve muharrir olarak en fazla Eski rejimi avam !devirdi. Mon -
içtimai, siyasi ve iktısaJ:li hadise - teskiyonun fikirleri inkılapçı de -
lerin tetkikini mevzu olarak ele virde büyük bir nufuz kazanını§ 
alırdı. ve çok intiıar etmiştir. 

129 da Lettraı Carsamesininde 
Fransanın ıiyasi vaziyetini tahlil 
etmiıtir. 

1728 seneıile 17 31 senesi ara -
bıırnız.. ol un, kadını kendimizden 
Usb sında birçok seyahatler yapmış~ı. 

k Ulün ba~ka, adeta tabiatin ayrı Avusturyaya uzanmıf, İngiltere _ 
anunlanna tabi bir mahlük say-

tnaktan kurtularr.ayız. ye gitmit ve iki sene Londrada 

Asrın bütün ileri münevverleri 
ni etrafında toplayan anaiklopedi
ninn müdürü ve baş muharriri o
lan Davis Diderc~1 gelince o 1784 
senesinde doğmuştur. Bir bıçakçı 
nın oğlu idi. Babasına karşı bü -
tün hayatınca çok büyük bir sev -
gi beslemiştir. Bir çamaşırcı ka
dınla evlendi. Hayatta her §eye 
alaka ıduyan, sanati, şiiri, edebi -
yatı, arkeolojiyi ve mihaniki se -
ven bir insanıdı. Büyük bir kuvvet 
hafızaya malikti Gece ıiindüz ça

kadınların da içlerinde, erkekle- kalarak demokrat ve aynı zaman
re k da monarıik olan bu memleketin 
1 • a~ı böyle bir uzaklık hassettik- kanunu esasisini ve kanunlarını 
derıni zannetmiyorum. Gerçi onlar 

a ı'k•ct . tetkik etmit ve bu ıekli çok be -
• ı e bir· "Ahı ı:u erkek mılle-

til" · · · :. ğenmiı, bu hükumet şekli kendi-
. dıye yaka silkerler ama buna 

rairne si için daima ideal olarak kalmış -
ne . n gene erkeklere hürmet, bir tır. Monteskiyo, bu seyahate te -

vı ha~'ranlık beslerler. Bunun 5ebcb kacUüm eden devirdeki ilk eserle-
i de basittir: bugünkü cemiyet, 

erk ğ rinde hiç de müterakki fikirlere 
b' c in hakim olduğu cemiyettir; tarafur değildir. İlk zamanlarda 
h~t~ kanunları, itikadları, pqin- 0 daha z.;ade bariz bir şekilde es-

klikunı. leri erkeg~in eseridir. Erkek 
C d ki monar•inin, derebeylik asilza -

. . n 1ni kadından u'"stun" go··rdu··guw ·· :s 

lışmak kabiliyeti vardı. 
Müdür ve baımuharriri olduiu 

ansiklopedi tertip ve tanzimine 
bütün varlıfını verdi: Felaefi, ta -
rihi makaleler yazdı. Bilhaua 
tatbiki ilimler hakkında çok ya -
zdarı vardı. tmalithanelere cider, 
itçilere makineler yaptırır, bazan 

·-··-·. 111 
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Pazarhksız satışı 
ıslah lazımdır 

Yazan : M. DALKILIÇ 

K A...'°UNLAIU milletlerin hayAtla.n yapar. Fakat milletlerin 
hayatlamu da kananl&r 7apar. Yani kanunlarla in8an ce

miyeUerinln biriblrlerine tesirleri karıılıkhdır. 
Ba mücerret tefelaüften bqlamakt&n m&ksadımn bir kanunu 

yazıp ilin etmekle itin bltmlyeceitnl hatırlatmaktır. 
De\·Iet o kanunun iılcylflnl dah1ıa kontrol etmek, ona milleu, 

mlUetl ona tatbik e7lemek mikelleflyetl altındadır. Bu "uretledlr 
ki, o cemiyetin o kanunla latlhdaf edilen tekamülü elde edllmiıt o
labillr. 

1ı,te pazarlıim men'i kanunu. 
Ilu kanan halkla ticaretin tt>muını tandm t'dt'n kanundur. Bi

zim medeni terbiyemizi, ba elbette ıslah edici \e bu sahada tekinıii
lümüzü istihdaf edici bir kanundur. 

Fakat ne oldu! 
Birtakım \iedan.I mMullyet altında dahi bulunmayan ,.e yal • 

ruz ticari menfutlle müteharrik adamlar mallanna keyn bir narh 

koymak neticesi meydana geldJ. 
Bugün, bllhun. rekabetin o dertte lddetle hüküm simıcdL 

jl sahalardaki ticaret erbabı sırf kendi hınlannm itidal ' '<'f& lfra. 
tına tabi olarak ftyat tatbik ediyorl&r. 

Vakıa ticaret ft7at haıasanda kendi kendini kontrol eder, bir 
dökkla salllbl kendi maim& rakibinden fazla fiyat koymakta zaten 
ifrata gidemez, dmllecektlr. 

Fakat ya hepel birden ba ifrata glderlene ! Bunun mani mü-

eyyedesl nedir! 
Böyle tröst hallnde ve danı,.klı dö,·üşlt>r olmadu dahi, •rrf 

sirayet n zımni anlayı' tarlklle bir fiyat yUkı.eltme olabil~ 

gibi, pek fula rekabet zora olmayan sahalarda da ftyat taJlnl i 
keyfe kalmaktadır. 

\'elhasıl be neldlde kanan ticcarm aleyhine değil, halimi alq-
hine olar. 

Nitekim ~k yerde böyle bir netice nrdlif itlklrdır. 
Sebebi! 
Her ticaret ıahuma yttzde m91ra ,.e kananl bir temett. had

di yine kanunla t.ellblt olanmam)ftır. Bu yapılmıa n ilk umaal&r, 
sık sık büttln tlcarethanelerln maliyet fahıralartlc koydaklan fiyat 
arumdald nl8betler t.eftlt ve kontrol cdlHrwe o ,·akıt, puarlıksn: 

utıı normal ve Anapal bir darama ~reeektlr. Yoku; ftrat taylal 1 
keyif , .e hın dereeeslne lı kaldılıca lürJk Ml'&r görmekte clenm f 
edecıeldlr. 1 

delerinin hukuki mUe11eselerinin 
ıçtın bu u··stünlugwu·· kadına da kabul c r . . devrinin krallık iktidarını monar-
gu 

1~ış, kadında bır aşağılık duy· §i prensiplerine bir dekomasyonu 
Uj auuu.au:;••• • nı... ... ı. ... ı.ı.. •• ı.- }arak kabul e yorau. .t.aasen 

~~ıtı ne de olsa erkeğin yüksekH- :end••: BredcrWe MQıQteski.vc:>, Aa.· 
gıne · · eğ" k · old w .._ "' ' ~ rnuı .e:ışemıyec ın~ anı . ug~~ r onu, çok eski bir aileye mensup 

bu makineleri bizzat kenldi yapar- f k'.: Al• 1 · · t f n.d 
te e ıur ve a ım erını e ra ı a aı. "Y.caı t>uruarr yazılarında ly:l siklopedi neıriyatı devam etti. 

teati ı~ın. bu kanaatı ortaya bır mu- bir aıilzade deiil miydi? 
et . fe_ dıye atmış, kadına da kabul Fakat bütün mı:hafuakirlığı -

tırrnışiz. Şimdiye kadar kadınlae 
a:asında büyük bir :ukfi, deha sa· 
~ıbi kimse çıkmamışsa bu da belki 
adının kendini küçük hissetmesin-

~en. erkeğin tesirile nefsine itima-
1 °1nıarnasmdan ileri gelmi~tir. 

na ve ananeperestliğine rağmen 

mutlakıyet idaresine karıı §iddetli 
mücadeleler açtı. Bilhassa kilise • 
yi ve rahipleri çok tenkit etti. 

· h ..t~~\l ekti. 't~pıa~an_stltıopedt C!e föyle in-
~ .~il ~ • tıur dmıştı: 

Mutemadıyen çalışırdı. Anıık - :ı-

lopedinin hazırlanmasını en de
ğerli ve en açık fikirli münevver
ler arasında taksim etmesini çok 
iyi bilmitti. "Venaees Philoaopli. 
gue,, adlı eserinde tu sözleri yaz
mııtı: 

17 S ı senesinde tabi Breton farn 

d' Alembret, ldliae merdiorcnle -
rınde Madam Ruso isminde bir 
kMiın tarafından bulunmut bir ço
cuktu. Mazaren mektebinde, tah -
ıil etti. Yirmi altı yaıında fen a -
ka.demisi azası oldu. Gayet büyük 
bir riyaziyeciydi. Çok güzel konu 
pn, çok zeki bir insandı. 

17 54 de Fransız akademisine in 
tisap etti. Ve akademinin daimi 
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ŞikAyetJer, temennalcc 

Bu nasıl ekn1ek 
Belediye bozu.{ 

ekmek satan fırını 
hemen tecziye 

etmelıdır 

Pangaltıda Tepeüstünde otuıan 
'e adre;i b izde mahfuz bulunan bir 
okuyucumuz, evvelki gün matbaa
mıza geldi. Elinde tuttuğu küçük 
bir paketi açarak içinden çıkırdığı 

iki ekmek parçasını önümuzc ko~ -
du. ve: 

- Bakınız. dedi. Civanmızdakı 

bakkal!::ırdan birinden aldığımız şu 

ckrr.ek i;indc neler yok.. Daktık. 

lki parçanın biri~inde sirah bir 
pislik ..• Diğerinde ise kibrit çöple
ri görünüyordu, Karıştırır ak baş
ka ~yler de bulacaktık. Fakat t alep 
rnkuunda belediyeye verilmek üze· 
re olduğu gibi hıfzettik . Simdi bele
diyenin nazarı dikkatini celbederiz. 

Bizde duran ekmek parçalarını 

aldırmalı ve seri bir tahkikatla bu 
ekmeği yapan müessese tecziye edil 
melidir. Şikayet sahibinin adresini 
verrncğe hazırırz. Ve ~ikayet sahibi 
de ekmeği aldığı yeri göstermeğe, 
imade olduğunu • bildirmektedir. 
Şimdi iş, belediyenin faaliyete geç
mesine kalmıştır. 

Pangaltıda bozuk 
bir sokak 

Pancaltıda oturan okuyuculan
auzdan bir kaçının müıterek im· 
:.uiyle aldığımız mektubu aşağı

ya aynen koyuyoruz. Ve belcdi
renin nazarı dikkatine arzediyo -
ruz: 

HABER gazetesi yazı işleri 

müdürlüğüne: 

Panplt*la Erıenekon cadde
sinde Şitli Dere sokağı küciıı< 

olduğu kadar tirin bir semttir. Ci 
varında bulunan cadde ve sokak
lar tamamiylc asfalt veya pake• 
tap ile dötendiii halde bu soka 'c 
unutulmuı bir haldedir. Mevsi -
mine cöre tozldan veya çamurd::n 
geçilemiyecek derecede tehlikeli 
bir manzara arzeden ve sakinleri
nin sıhhatini tehdit eden bu malı · 

zurun bir an evvel önüne ge~il -
mesini kıymetli ve çalı!kan bele
diye reisimizden rica ederiz. Na
zan dikkatini celbetmek üze:-e 

~ ~dınların erkekler hakkıfllaki dü 
kunceleri, erkeklerin kadınlar hak-
1/tl<iaki düşüncelerinden daha insaf 
.:k daha_ haklıdır. Çünkü ~adı~lar 

İngiltere seyahatinden eonra 
yazdığı "Ruhulkavanin,, inde fi -

"Bu fikirler hiç kimae tarafın • 
dan kabu ledilmezıe, demek fe
nadırlar. Fakat herkes tarafınd.n 
kabul edilirlerse benim nazariyem 

sızca bir anıiklopedi neıretmek 

istemi§, bunun için evveli 1727 :de 
İngilterede intiıar etmit olan bir 
eseri tercüme ettirmeğe kalkmıı
tı. Fakat bunun birçok noktalarda 
devre nazaran geri olduğu görü -
!ünce bundan vazgeçti. Yeni bir 
eser yapmak için evvela rahip 
Molveye sonra ~'Alembret'le Di -
derot'a müracaat etti. 

sekreteri oldu. bu mektubumuzun neırini istir-

1eklerı tetkik ederler; ıçlerınde 
>narı anlamak, huylarım, mantık
aruu onlannkine uydurmak, onla· 
·ın zeka seviyesine yükselmek Lti
renleri vardır. lnsan kendinden ü -
un bildiklerini, kendinden apğı 

ıaydıklarından daha fazla tetkik 

madı;..;:~rım g~:;terecek hadiseleri 
hatırımızda tutmak isteriz. Kendi 
beğenmemizden, gururumuzdan. Er 
kek kadıpdan çok daha hodgamdır; 
halbuki aksini söyler ... I~ o::.;t..mhğı 

da kadınlara bırakmak işimize gel· 
diği için. 
Erkeğin indinde tedkike değer bir 

tek kadın vardır: Sevdiği kadın. Ya
ni kadınla münasebeti hemen hemen 

de bayağıdır.,, 
Ve onun fikirleri hakikaten bü

yük bir kütle tarafından kabul e -
dilmemiıti. Yalnız ileri unsurlar 
tarafından benimsenmişlerdi. O -
nun bu kitabı hatta daha sonra 
yakılmıştı. 

d' Alembert'le Diderot ip pay -
lattılar ve mesat arkadqlannı a -
ramağa ba§ladılar. Amilrlopediye 
ikinci cildi ne§redildikten sonra 
menedildi. Bir müddet sonra tek -

Birçok ilmi ve felıeft eıerleri 

vardır. Anıiklopeldi hldisesinden 
sonra büyük Fredrik onu saraya 
çağırdı. O gitmedi. II inci Kate -
rine de kendisini grandük Paul'a 
mürebbi yapmak için davet etti. 
Bu daveti de kabul etmedi. Ölümü 
1783 ıeneıindeöir. 

ham ederiz. 

eski reJımın bütünlüğüne kartı 

fiddetli bir mücadele devri batla
mııtır. Bu ansiklopedi devri, Hol
bahın "Tabiat sistemi,, devri, 
Rusaonun nazariyesi ve Rusaonun 
mektebi idi. 

~er· 1 .. d • on an anlamak he\'esını u-
Yar 'h dec ... ı. · 1 · · h. ed · ounun içindir ki kadınlar ara· sa e ai'A ı~ erme ın ısar er. 

Diı:lero~. . ansiklopedi etrafına 

topladığı münevverlerin hepsinin 
içinde, ansiklopedide intiıar eden 
makalelerle en ateşlilerini yaz -
mıştır. Rosso bile deizmin esiri o
larak kaldığı halde o bu hudutla
rı aımış ve materyalist felsefenin 

rar neşrine müsaS!e olundu. U -
çüncü ve dördüncü ciltler munta
zam ıurette çıktı. Fakat 17 57 Je 
neıriyat yeniden bir buhran dev -
resi geçirdi. Dahildeki ıiyui hi -
diseler "Ayyen ıuikaati,, hariçte
ki siyasi hadiseler: "Rczbah ha • 
diseıi,, efkarı esasen heyecanlan· 
dırmııtı. d' Alembret'in '' Cenev
re,, isimli makalesi büyük bir 
poleyiıke sebebiyet vermi§ti. An
siklopedi yeniden kapanacaktı. 

Fakat d' Alembret kendi ansiklo -

Ansiklopedi etrafında toplanan Bu arada yalnız Rubanın huku-
18 ıncı asır mütefekkirlerinin kuna, imtiyazlarına hücum c:lilmi
en büyük mücadelelerirden biri yordu. Kilise topraklarının da 
§Üphesiz ki Volterin hl'ında bu- musaderesi isteniyordu. Bu mü • 
lunduğu anti klerikal mücadele - tefekkirler kilisenin tufe;.:li oldu • 
dir. Kili•e, manastır ve din mut - ğunu iddia ediyorlar ve doğrudan 
lakıyetin ana destekleri idiler. Fa- doğruya din ve Allah fikir ve 
kat daha yukarda da ıöylediğimiı prensiplerine kar§ı cephe almıı 
gibi ne Volter, ne Monteskiyo, ne bulunuyorlarxlı. Böylelikle eski, 
de arkadatları din meselesinde dini cihan telakkisi yerine yeni 
çok ileri gidebilmitlerdi. bir materyalist telakki doğdu. 

ında erkekleri anlayanlar, erkekler Halbuki aşk hali de insanda karşı· 
arasında kadınlan anlıyanlardaıı mldakini soğuk kanlılıkla tetkik et
f~zladır. Biliyorum ki bu iddiay:ı mek imka.nını bırakmaz. Her a~ık 
l.arsı , ~rh-etin yetiştirdiği bütün muhakkak hodgamdır; kendic;i
rornancılar, ·~ırfer gösterilip: "On- niıf en ehemmiyetsiz hususiyetinin. 
~ar da :rnı kadınlan anlamamışlar? ~ ··. ·1ncesinin anlaşılmam~ ·· ı bü-
ste. Racine'in,Meredith'in kadın yük bir kusur sayar. Kadınlar hak
::r \ı~l~ri!. .. Kadınlar arasında on- kındaki düşünceleri~iz .. işt~ hep o 

programını hazırlamıştı. 

gıbı erkekleri tasvir eden çıkmıı; za..-na :u-.1ızm mahsuludur \e bunun 
ll'lf.ı d ::. . ' .. 'd d "''ld' la ·" enilebilir.Evet, bazı romancı içın kadınlara :- · · muc;aı egı ır. 

lıa~~ eserlerindeki kadınlar bize pek Nurullah AT AÇ 
dı ıkı gözüküyor; o adamların ka
n n tuhuna nüfuz ettiklerine, kadı-

O, sanatin tabiattan ve hakiki 
hayattan mülhem olmasını isti -
yordu ve insanın, insan tarafırldan 
tazyikini tel'in eden yeni bir sis -
teme dayanan yeni bir cemiyet 
kurmak istiyordu. 

18 inci asır münevverlerini, mü-

pediden çekildi. BuıY.lan ıonra 

zaman, zaman büyük mütkülitlar 
içinde, 1772 senesine kadar tn -

Maamafih onların ilk hücum • ·Bu telakkiyi yazanlar Holbah 
lan neticesi 18 inci asrın ikinci Helbetiuı ve La Metterce idi. Vol 
yarısında kuvvetli bir anti kleri - terin, Baffan, d' Alembret'in faali
kal bir zümre teıekkül etmiı ve yetinin hislerin trandormasyo · 

ın en derin benligwini kavradıkları 
na h· k 
,.. u rnediyoruz. Fakat bunu ker.-
lırn erkek zekamızla anlıyoruz. Baka 

.kadınlar da, o romanlardak; 
ta vır! .ı_ 
l'l\ , erue kendi~rini buluyorlar 

fakı . Bulduklarını iddia ediyorlar : 
at .. 

C3c,r} o~·Ie soylemeleri de acaba o 
lerj ~r hakkında erkeklerin be~dik 
erk ktY.ranJ ığa iştirak etmek, yani 
- e erın hükümlerini benimsemek 
i i:;·"u ile değil midir? Kadınların 
rııı ~nladıklannın delilini ise onla
,. .,1~ ~Zdıklan romanlarda ~ğil.her 
rfz ~ hayatt1 bulyoruz. Anneleri
• ~ 1.z kardeşlerimiz, hatta bizt 
ne ~rnH, Yabancı t ':1-!ınlar bizim 
~ : .}$ündüğümüzü. tasalanmın 
..., , h ~'-' ke,fetti1derint bize he 
l z b er glin i bat ederler. Fakat 

una aldırmaz.ancak bizi anla-

Bir beyaz zehir kurbam 

G AZETELEK, bir gencin ibret nrfol 
akıbetini bir iki satırla )'azıp geçi -

yorla r . \ 'aka tadar: 

Kumıpq&da Kalaksrıda Fmn sokajm • 

da ohıraa Kenan isminde bir genç, e\inde 
ölil balaama,hır. 

Ülilmia sebebi &adar: 

K•an a1111taruca zehirler mübtelbı idi. 
Geçende hastaneden çıkmı,tı. Fakat ba ip. 

tllldaa yine kartalarnamııttı. 

Ne yapıp yapıp eroin tedarik ediyor, ba 
ayıaıhıracu zehl.rl ~kmlye bqlryor. Fakat 
birdenbire o kadar ~k alıyor ki, ansmn 

blta11 bir halde yere yunrluıyor. 

1ale7e inleye ent'ıkta ölü7or, ert.eeı • • 
bah eeMdlni buluyorlar .•• 

Ba akıbet, aya19tanıca zehlrterde saadet 

n ke)if arayan gençlerimize mithlJ bir 
ibret olmalıdır. 

İ§te insan 80llanda böyle ayufllp gider! •• 

Yaz tarifeleri 

G AZETELEKDEN ayıaea: 
"Belediye Hrtıut müdü.rHljtl eilent"Je 

mahallertylt", lı:ldU mahaller ve plijla.n üç 

knıma ayırarak haz1rl&dıiı tarife ~in en -
dimenl dalmldf'll karar lAtlhll&I ~nl 
yunuıtık Encümen,. tktnat mtidiirl ljbh 
a.rzettlif tarifeleri teüdk ,.e bulana t.ek • 
:rv formllle edilmesi ~ meütr mtlftri. 
yct.e iade etm.l§t;lr._ 

Ne baynlarf 

Acaba öbtir tarafta fUIB ıflıOip ~ -
dlil tetkik bayuralayor ma ! ! .• 

Arllk mutlak yakalamr 1 

B 1K müddet e\"\'ei ortadan kaybolan 

Ş~ll belediye tahıüldan Rüttil yapt. 
lu &J'a§brnıalara raiıaen el'an INhut ...... 
mtıt. Talt!lllldana yablnmuı ~ fotoiNfı 

~ialtılm11 \ 'C alikadarlara gönderilmiı .•. 
Eh, ba kadar çok fotoiraf da elhette o

na yakalar!.. 

Resmen kabul 
V İNE ıuet.eler yu11or: 

Ç~lerln aut altıya kadar "obk
lan Ai,elrmit balanm&lan, bu ua.tten son
ra ıalanmamı, sokalılarna siiprillerek tos -
l&rıll kalkmuına me,-dan nrtltimftlleıal Hl· 
nma beledl7e .rlyuetl tarafnlda• Mika • 
darlara WWlrllml!J ... 

Dikkat baynıla7or ••: 
CMl~rt. tos~ oldalrl&n 

nundan ba§ka bir §ey olmadığını 

iddia eden tecrübeye müstenit bir 
feMfe kaim oldu. Bu materyaller 
muho.kkak ki rnihaniki bir karak 
t:ri vardı. Bu müte!e'kkiılt rin na
z~..: ;r.lda insan lı"r mak!nr.<J<;n bas
l•a bir ıey değil&; ve c.ın~• r her 
hadiseyi mihanikin k:-nun ve ka -
itieleriyle izah etmek istiyorla rdı. 

Dekartın tesirinden kendi!eri:ıi 

büıbütün kurtaramıyorlacdı. Ma -
amafih bt: fikirler, zamanında sok 
ıleri Ye mühim rol oynamış mü -
terakki fikirlerdi. 

Gittikse artan iktııadi, ::i ya si 
buhranlar ve Piyer Zetanın mu -
halefeti, Monteıkiyonun Ccr.sti • 
tutionalisme'ine, Ruuonun çok 
daha ileri Ye inkıliJ>Sı ıiya!:i tc -
likkilerine kaldar birçok nazariye
lere yol ~tı. Doğrudan doğruya 

.(~ Mlf!lf"'ft çeviriniz) 
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Brenner'de 
askeri harekat 

Fatma ilhan 
Çocuğunu kendisinden 

aoğuttuğu için 

M. Ali aleyhinde 
yeni bir dava 

açıyor 

F ransanın Ankara 
elçisi bu sabah tayya
re ile şehrimize geldi 

Başvekil 
Hariciye Vekilile birlikte 

bu sabah geldi 
Bqvekil Doktor Refik Saydam 

ve Hariciye Vekili ŞUltrU Saracoğlu 
dün ak~ki Ankara trenine bağ -
!anan huausi vagonla bugün aebri
mize gelmiıılerdir. 

Londra. 12 .(A.A.)ı - İtalyan ler almak için hariciye nezare
Tirolundaki ecnebilerin memleket tini ziyaret etmişler ve hariciye 

haricine çıkarılması, İngiliz efkarı mUsteşarı kendilerini ıuzumu 
umumiyesini iki cihetten düşün· ,·eçhile tenvir etmiştir. 

Nihayet 4 senedenberi ayn bulun 
du~u anası Fatma llhana, lstangul 
beşinci icra dairesi tarafından tes· 
!im edilen "iki analı Nermin ço· 
culc,, hldisesi yeni bir safhaya gir· 

Bu sabah saat 9 da Bükreşten 

gelen tayyare ile Fransız sefiri Ma· 
sigli lstanbula gelmi§tir. 

dürmektedir. 
Evvela bu keyfi hareketin İngiliz 

tebeasım ne dereceye kadar muta· 
zamr ettiği düşünülmekte, sonra 
da bu muameleye makul bir sebeb 
aranmaktadır. 

Bildirilmiş olanlardan başk sc· 
bebler mevcut olup olmadığı keyfi· 
yeti, suale şayan görülmektedir. 

Bu sabahki İngiliz gazetelerindeıı 
birinin neşrettiği bir Cenevre telin· 
de Brennerde bazı Alman kıtalan· 
nm hareket halinde bulunduğu ve 
Jtalyan hükU.ınetinin de gordükleri 
ni ifşa edebilecek şahitleri uzaklaş 
tmnak suretile bu hareketleri gizli 
tutmak istediği bildirilmektedir. 

Salahiyettar mahfillerde hasıl o· 
lan kanaate göre bu faraziyeyi te· 
yit eder mahiyette ortada bir seY 

Bertesgaden'de tayyare 
uçuşları yasak! 

Londra, 12 (A.A.) - Hava 
nezareti, Almanyada Bertesga. 
den civannın ikinci bir iş' ara 
kadar tayyare uçuşlarına men. 
edilmiş olduğunu bildiren bir 
tebliğ neşretmiştir. 

mek üzeredir. 

Sefir Yeşilköy meydanında dost· 
lan ve Fransız sefareti erkanı tara· 

Nermin evvelki gün kendi kızı fından karşılanmıştır. 
olduğu iddia edilen muhallebici • Elçinin Figaro gazetesine 
Mehmet Ali tarafından ikinci defa verdıği beyanat 
olarak icraya getirilmiş ve gene co· Paris, 12 (A.A.) - Havas ajan. 
cuğun: sı bildiriyor: 

- Ben anamı istemem. Babamla "Figaro,, gazetesi, bugünkü sa 
gideceğim,, diye bağırması halkın yısında, bir muharririnin, on beş 

g-ün kalmak üzere Parise gelmiş 
Dan.zigde t?.planması ve Fatma İlhanın ?3 bulunan Fransanın Ankara bü • 

Londra, 12 (A.A.) - ".Niyuz g~zy~~lan arasında :orla otomobıle yük elçisi B. Rene Masigli ile 
Kronikl,,in Danzig muhabirinin ga· bındınl.erek -~~t~ .. 1h~n tarafın· yaptığı bir mülakatı neşretmek. 

1200 Alman muha ribi 

zetesine bildirdiğine g··re lspan · · dan evıne goturulmuştu. tedir. 
da general Franko ku~e~leri sa~:. . Fakat 4 sen~en~ri muhallebici B. Rene Masigli, demiştir ki: 
rında harp eden Kondor Lejyonuna ıle yaşıyan ve şımdı 8 yaşında bu· _ Size Tilrkiyenin hattı hareke- Dikkate değer beyanatta lmlunnn 
mensup 1200 muharip ve tayyareci, lunan N~rmin ~· ~u iki gün ~r tini anlatmak için, Uç haftadan _ Franıu elçisi Massigli 
bu sabah Danzige gelmiştir. fında rnutemadıyen aglamış ve bır beri gerek Türkiye Başvekili ve bUrhanmr gördUğUm b sem ti. 

ı::::aşvekil ve Hariciye Vekili Pen
::likte trenden inm1fler, Vali Lfıtfi 

.~ırdarla birçok zevat tarafından 

karşılanmışlar ve oradan Suvat va
purile doğruca Yalovaya gitmişler. 
dir. 

BB.§vek.il Yalovada bir ay kadar 
kalarak istiraaht edecektir. lktıııat 

Vekili Hüsnli Çakırla Gümrük ve 
tnhisarlar Vekili Raif Karadeniz de 
bugünlerde şehrimize gelecekler ve 
tetklkatta bulunacaklardır. 

)Oktur. Fakat böyle bir ihtimali, Polonyalılar nikbin! ..• 
l n iliz nazırlan, nazarı itibara al· 
d.'darı i~indir ki, rnczk\ir mıntaka· 

daki lngilizlerin vaziyeti mesele i 
haricınde olarak aynca bu işe karşı 
da alaka gö termektcdirler. 

ile~ defa evden kaçmağ~ t~b~üs et· gerek Hariciye Vekili tarafından ye ben de şahadet ede;im . pa 
n:ı~tır. Fa:~a llhan buyük bır ~v· irad edilen çok şayanı dikkatl"'e Tilrkiye Reisicumhuru İsmet 
g~ ıle sevdığı yav:usunun gece gun- yilksek nutukları İ§haddan daha İnönü, Cumhuriyet Halk Partisi 

Japonya 
Sovyet hükOmetini 
şiddetle protesto 

etti 

ltalya hükumeti h4diseyi 
izah ediyor 
Roma, 12 (A.A.) - Yukan 

:A.dlc'de yabancı yurttaşlar hak· 
klndn a.Iman tedbirlere dair aşa
fida.ki resmi tebliğ neşredilmiş
tir: 

Siynst ve askeri sebeplerle ve 
Balzano vilayetinde ikamet eden 
batı milletlerine mensup bazı 

unsurların faaliyeti hakkında 

siyası polis tarafından Yerilen 
raporlar Uzcrlne, dnblllye neza
reti aşağıdaki tedbirleri almış. 
tır: I 

Balzano vilAyetlnde muvak
katcıı iknınet etmekte olan bll· 
.tun yabancıların derhal hudut 
dışına ve~·ahut ltalyanın diğer 

.93 'i!tl.yetinc gônderilmesi. 
Yuk:ırı Adic'de yerleşmiş o· 

lan diğer bUtUn ecnebilerin, 
kendilerine işlerini tasfiye im
kft.nı veıilmelc için, bir müddet 
11onra çıkarılması. 

Fransa, l svicre ve İngiltere 

gibi bazı memleketlerin mümes· 
sllleri 'aziyet hakkında haber-

halk hakimiyetinden bahacdilme
ğe başlandı. Hükumet azalarının 
halkın birer badiminden baıka 
bir şey olmadıkları iddia ediliyor· 
du. Russo halk !düşmanlarına kar· 
§t şiddetli bir mücadele açmıJlar· 
dr. 

18 inci asır materiyalistlerinin 
!ilrirleri insanlık tarihinde yeni 
devir açan 1789 inkılapçı hare -
ketlerinin alemdan olmu§tur. Or
ta çağın gerginliğini parçalayan 
daha ileri bir cemiyet şekline ze· 
min hazırlayan 18 inci asır materi 
yalistlerinin fikirleri Fransız hu· 
dutları dışında kla ışıklarını saç • 
mışlar ve bugün bile fa§ist dikta
törlerini ti~tecck kadar kudret 

Var§oVa, 12 (A.A.) _Ya. duz ba5ında beklıyerek kaçmasına iyi bir şey yapamam. Türkiye _ kurultayı önUnde söyledikleri Tokyo, 12 (A.A.) - Domei a. 
rı resmi "Gazeta Polska", Dan. mani olmaktadır. nin sulh amıini ve Garp devlet - nutukta, Hatay meselesi halle • jansının salahiyettar bir memba. 
zig meselesine tahsis ettiği bir Fatma tlhan, muhallebici Meh· leriyle hemfikir olarak Akdeniz. dildikten sonra Fransa ile TUr. dan öğrendiğine göre, Japon hü. 
baş yazıda diyor ki: met Ali Aleyhine, çocuğunu dört de ve Cenubu şarki Avrupa.sın. kiyeyi hiç bir kuvvetin ayıramı. klımeti , Moskovadaki büyük elçi. 

Alman askeri mahfillerinde, sene haksız yere yanında tutmak da sUkfınun idame edildiğini gör. yacağını enerjik bir surette kay. sini, Sakalin aaasınm Sovyetlere 
Polonya ve F ransanın orduları. ve çocuğa tesir ederek kendisinden m~k bahsindeki esulı menfa • deylemiflerdi. Reisicumhur ts . ait kısmında. kömUr ve petrol 
nın kıymetini takdir eden ve soğutmak iddiasiyle bir dava aça· atini en sarih bir surette göste _ met tnönU, bu sözleri ile, en mu. madenleri işleten Japon kumpan
bu orduları övmekten çekinmi. ı:.ak kendisinden külliyetli miktarda ren bu nutuklar, Tllrkiyenin Fran tenevvl sahalarda aynı kuvvetle yalarma karşı yapılan fena mu. 
yen makul unsurlar mevcuttur. tazminat if_iyecektir. sa ve İngiltere tle olan teaanUdU. kendiainl g&rterecek olan Türk ameleler hakkında, Sovyet hUkQ _ 
Bu makul unsurlann derin i. nU hassa.tan beliğ kelimelerle biL - Fransız it birliğin.in prenai _ meti ~zdinde §iddetli protesto • 
manı, bir harbin otmıyacağı Fransada 14 dirmlştir. Bu nutuklar, Tilrkmıı. bini vuetmiflerdir. Şuraamı da la.rda bulunmağa memur etmiı. 
merkezindedir. Bugünkü vazi. Jetinin Fra.nu. ve Fransız kültü • derhal illve edeyim ld Franau tir. 
yette Polonyayı tecrit bahsin. femmuz bayramı rü hakkındaki ananevi aempati • hUkQmetinin bUtün kıymeti ile Domei ajansma göre, Sovyet 
de herhangi bir ümit beslene. G . . I . . sine de mesut bir tarzda tercü. takdir ettiği bu iş birliğini Pa. makamları, Japon petrol ve kö • 

b eçlt resmine nglllz man olmu§tur. Tilrkiyede bulun. riı, Ankaradaıı daha ... arzu eL mUr kumpaııyalannr, müstahdem 
miyeceğinden, irkaç ay içinde .... 
B r · b" h · k 1 1 d · ı· k d k duğum za.mandanberl bir çok memektedir. lerlne bur ~ vermek taahhU .. 

er ının ıraz üsnünıyet gös- 1 a arı a ış ı ra e ece dünde riayet etmediği ic;in Sov. 
termeai ~ ııel~iini.Jlihay~t Paris, 12 (A.A. -14 t~ Mcaçcaı :)~-faro4i O;.- ı-no t ı "Oı 11 ·• ~ • - · ~--· er.gır 
~n~?'a~gı tamamıyle imkansız yapılacak g~it resmine Fransız kı· para cezs.larına çarptınlmıştır. 
degıldır. talanıe birlikte tngiliz kıta1an da Sefirin beyanallnda Bereat eden arkadaşıtu Ja.pon büyük cıç11ı, Japon kum 

o zaman •. b~günkü. statü. iştirak edecektir. nerelerini düzeltiyor ? yaraladı panyalarmm bu taahhütlerini 
d.7~. d~ha ~~ıt hır Dan~ı~ sta: Diğer cihetten öfrenildiğine göre Aldım mız tavzih mektubu la yerlerine getirmemelerine, Saka. 
t da t I b e · k ı. d Geçen sene Edimekapı sur n lin aduınm timal kıemmdakl Sov 
usunun vucu ge ın mesı 200 tngiliz bahriye efradı ile "Ro· u nu meı ut geçmeıde ir ' üzerinde oturup idd L-tiklerl ıı • 

mümkündür. Bu statü .de bit- ~ ~ yet makamlarmın verilmeei la • 

b. D .. AI da h yal Marines,.in bandosu 14 temmuz :Macariatanm Ankara elçiai lıl. rada yanında g. en_ç bir kızla. g.eç- _ gelen ea.yanm naklm' 1• me • 
ta '1 anzıgı manya n a. aSkeri gıı>rit resmine i11tirak edecek· ?.oltan lıılarlaasinin gazetemize ver. ekt l Mük admd b ni· ~ v 
riç serbest ve mustakil bir şehir ~:r "' ~' e 0 an _rım a ın ' net.melerin.in sebebiyet verdiğini 
darak idame edecek, Polonya tir. diği beyanatı dünkü nüshamızda - Yanımdakı kıza ne bakı- ileri sürerek protestosunu yap • 

Bundan maada "OVindictive,. is· neıretmi§tik. ? 
gümrük ıebekesi dahilinde hı. yoraunuz .,. mıştır. 

P I D 
mindeki İngiliz kruvazörü de atlan· Macar sefareti bu sabah gazete - Demesine kızarak, arkaaın- - ---- --------

rakacak ve o onyanm anzig tikte Fransız filosile birlikte ma· mize ıu mektubu göndermi§tir: sından dan kovalayıp btr.ııkla öl· 

Bir çocuk üzerindeki hukukunu herhangi r-nevra yapacaktır. "Haber gazetesinin 12 temmuz !düren Kuşgöz Niyazi ile eroinman 
bir kontrola tabi tutmıyacak. ı 

b h 2 5 O 
939 tarihli nüshasında ve yine 13 Ha sanın ağır cezada görülen mu. 

tır. 

Satye binası 
yolsuzluğu 

Sorgu hAki mliği dosyayı 
bir kaç güne kadar 

müddeiumumiliğe verecek 

Bu sa a temmuz tarihli bazı gazetelerde hakemeleri bitmi1. dün de hakla. 
mezkOr gazetenin muharriri ile .Ma r:ndaki karar bildirilnıiıtir. Alman seyyahı geldi car eefirl arasındaki bir muhavere Mahkeme, Mülcrimi, Ku§gÖZ 
intişar etmiftir. Niyazinin öldürdüğünü aabit gör 

Kaynar su 
kazanına düştü 

Bu sene Almanyada Balkanlara Macar Krallığı Türkiye sefareti, müş, Hasanın sul"'.unun ise aadeve 
18 seyyah kafilesi göndermek üzere Macar sefirinin, muhavere metni _ ·~ Dün Mercanda feci bir hA.dise 

kavgaya ittirak etmekte nibaret lmnat ' 1 e d Caf '---· 
tertibat alınmıştır. nin intiııarmdan evvel muvafakati • .. 0 

_. ur. - rcan a eryan ~ 
oJduiiu neticesin vaı arak Niyaziyi ka-ısmd Ag Kas pogvl it 

Bu kafilelerin beşincisi elan 250 nin istihsali zımnında makale _ .. ·" a op a una. a 
15 stne ağır hap~e. Basanı da 7 elbise boyahanesinde çıraklık eden 

kişilik bir grup Tuna yoluyla Bul· nin kendilerine gösterilmesi şartı - oı:.ı·n hap•e ma:'-t .u· m •tmı'•tı"r. 1 k .. " ;ı .. :s 13 yaşında amail, Jçinde kaynar su 
garistana giderek bir müddet Var- nı ati.retle bildirdiğini ifaret et • Karar bildirildikten sonra Ha. bulunan kauna dü,mU§ ve viicu • 
nada kalmıs. ve bu sabah Çar Ferdi· meyi lüzumlu görmektedir. t12n sevino sevine mahkemeden dunun her tarafı hB.§lanarak yan -
nand vapurile ..... ı. .. ·imizc gelmiştir. Makale metni her ne kadar ibraz 

11.•"dd · ·ı·k d""rd'" .. ~.. çıkmı§,. kendisine zaten bir sene- mıştır. İsmail baygın bir halde Cer-
ıuU eıumumı ı ve o uncu Burada ür gün kalarak eski eserle· edilmiş ise de henüz muvafakati ol-

hAı.· ı·ğ· ta f d eh · ., d denberi mevkuf bulunduğundan rahpa§a hıuıtaneııine kaldınlmışhr. 
sorgu <JAlffi ı ı ram an emmı· ri görecekler ve tekrar Yama '-·olu'-' ma an intişar etmiştir. 

tl d 
· s J J hemen tahliye edileceği haber ve-

yet ve süra e evam ettırilen atye la Alman'-'a"a döneceklerdir. Macar sefareti makalenin muh - M 1 V k 1 
b. 1 1 w tahk'k J J t lü k rilmiıtir. • • • ınası yo suz ugunun ı atı ar- Aralarında birçok profesörler, e rsımlarmın sefirin beyanatını Fakat neticeden hiç de mem· a 1 ye e 1 1 
tık tekemmül etmiş sayılmaktadır. doktorlar ve diplomatlar da vardır. sahih olarak aksettirmediğini tes . Av I 

b't t ,...,., nun olmıyan KuıgCSz Niyazi, adli- Fuat gra 1 bu sabah 
Yolsuzluk sahitlerinden hemen Altıncı kafile pazar günü ge!ecek 1 e m"9..,r.,, ye kapısında otomobile bindirilir. 

hepsi dinlenilmiş, ehlivukuf tetkika· ve mevsim sonuna kadar bu turist ııacar Sefareti ken, birdenbire Haaanın iizerine ,ahrimize geldi 
tını bitirmiş ve Ankaradaki mu· Haber - Sefaretin me•tubunda geıintileri tamamlanacaktır. · atılmış ve kelent".eli olan iki elini Hastahg" ını tedavi ettirmek 
him şahsiyetlerin ifadeleri alınmış· mredildiği v~hile, elçinin muhar • n 

bulunmaktadır. Sadece ortadaki Beynelmilel şimend ifer ririınize söylediği sözlerin metnini, hızla kaldırarak arkadaşının başı·ı için Franaaya gidecek 
4000 lira me9elesi hfili aydmlattla· k f h 1 k aırf arzuaunu yerine getirmek mak- na indirmiştir. Maliye Vekili Fuat Ağralı bu u· 
mamıştır. Zira her maznun paranın Oft 8r&ftSlft8 &Zir 1 sadile kendisine göndermiştik. Be _ Masanın katı patlamıt. fakat hah Ankaradan şehrimize gelml.Ş 

99 tuclf.kleriıü 111..üıafaza etmek · kendisine ait olmadıltnı iddia et- Eylülde ~ehrimizde toplanacak o- 1 yanal içinde neşrin! istemediği nolı:- ttraftan yetişenler daha fazla ya· ı ve Erenköyündeki evine gitmi§tir. 
tedlclcr. mekte, Malık Kevkeb ise Refi Ba- lan beynelmilel şimendiferler kon • talar varsa gazetemize ertesi günü ralanmasına meydan vermeden ı Fuat Ağralı, rahatsızlığını teda· 

1119 !nJalı\bmın beyrakdarları yarın hakkı sUkQt olarak verdiğini ferıınaı programı hakkında temas - bildirecekti. N!yaziyi yakalamr!lardrr. vi ettirmek Uzerc bugUnlerde Fran· 
olan anıuk.lopedistkr, ba~lannda .

1 
• ..rmekt..,.ı· B 'h t ınahk larda bulunmak üzere iki hafta ev • Aradan iki gUn geçtiği halde elçi Dün gece saat l 1 de tabliye e- saya giderek bir mUddet kalacak -

Diderot oldu~· nakle cemiyet 1 en su ıı;uır. u cı e e· 1s · "d o ı o · t r d b" Uraz d'le Hasan gerek st'Yinçten ge .,.. ...ı. bütü ,..,,
1 

-·ı n1 lmı vel vıçreye gı en ev et emır • ara m an ır i vaki olmaması ı n , , - trr. 
---•eı~-d . ·1 ti"k me~ n aıı.~ ıgı e a aşı 1 o· . . . Et "- . be _,_ ki dak·''" h tı ~ ... uo e nazanye ı e pra 

1 
kt yolları cer daıresi reısı Sedat - wııenne yanalı, gazetemize der- rııraee ea ar .-rının a n :.iiiiiiiiiiii-:-limİİİİİİIİİİİİiiİİİİİİma;:'. 

arasmda kuvvetli bağlar yarattı • acSoa · ır. hı!!.ı.·mı·ğ· A k dak. ker bu sabahki ekspresle şehrimize' cettik. için Niyuiyi dava etmekten vaz • ••••••• 
ıar Ba ba 1 - hak 1 - ·a,n ;u.ı ı ı n ·ara ı H 1 . t ' .... r· . . t •. . N. haklu da . a· ı'l n Bu -•·aarndan ı"tı'L--n • r :- ı ga. sız ıga ve ge · . ~· ~. . .. . . . ~ , ge mış ır. ••acar se ırının, ercumanı da ha- geçmış, ıyaz1 n ıır ! :: -:w-- uan: 

riliğe kar~ı mQcadcle ederlerken hıtlerın ~!aıielerı u~ındekı tetkıka· Sedat Etkcr bir muharririmizc zır bulunduğu halde muharririmize takibat ta durdurulmuıtur. L A" L E' de 
esas olarak ilmi ve müsbet müca- tını bugun yann bıtırecek do~ya}l kısaca demiştir ki: ı söylediklerinin ha~ nokt.alannı M h 1 b 
ekle fikirleri ele aldılar. İlme ve müddciumumi~iğe sevkederektı_r.. . - Konferansm tsviçrede olan tashihe muhtaç gördüğü sefaret On a me us .. 
müsbet fikirlere istinat ettikleri ~u~ake~enın de suratlc hıtınl· daimi komitcslle temas ederek konfe mektubunda izah edilmediğine göre luklara' seç·ım 
için bugün dahi bu fiki rler kıy - me 1 1 te~ılen yolsuzluk davasını~ rans hazırlıklarile meşgul olduk. bunları mcsküt geçmeği istedikleri 
metlerini kaybetmiyecek kadar ayın :~ sınde ba51ıyacak olan adlı l Konferansta tarifeler, seyri.sefer anla§ılıyor. Bu itibarla hiçbir nokta 
kuvvetlidirler. >e tatılı gırmeden ağır ceza mahke· i~eri görUşUlecek, Avrupa Semplon :\1 tavzıh etmiycn mektupla sefirin Eylülden sonraya 

SUAD DER\'JŞ mesine gönderilmesine karar veril· ve konvansiyonel trenlerinin gcçti- 1 gazetemizde çıkan sözleri deiifmiş kaldı 
miştir. ği memleketlerin murahhasları ha- 1 olmuyor. Çilnkll hangi sözlerin ne1-

Buna göre önilmtızdeki hafta n· zır bulunar.aklardır .. , ı rini istemedikleri belli değildir. 
~) Birlnd ,.n 4ünıü nU?llamız fır C'eZ1l mahkemesi h!disenin du· ı S~at Etker bu akşam Ankara - Bunu kayrt ve işaret etmekle 1k • 

da çıkmıştır. rusmasına ba~lıyacaktır ı ya gidecektir. . illa ediyoruz. 

Mevcut üç münhal mebwıluk için 
yapılacak intihap Millet lıleeliainin 

eylül içtimaından IOllraya bırakıl _ 
lllJttır. 

1 - VALS DALGASI. 
GINGER ROGERS -

FRED ASTAIRE 

2 - SON DöVUŞ. 
E. G. ROBINSON -

BETTE DAV1S 
!- En son Metro Jurnal. 

Yaz fiyatlan 20, 25, 30 kurut 
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kral.Faruk Atina- Bf!ILl~d@ir~@Lq@FaHJrgijfll<I 
gı zıgaret edecek F •• • d I ·ı· 

Mısır Hariciye veziri Abdülfettah f8DS8 UZefJD e Dgl iZ 

~;u~~.~:~~;!I~:;;";;t;~~!~~i:;:~;~~;~;: bom bardım 'lD tayyareleri ! 
:;~;::~::::2!~:::::?~:; :!~=~~:.;?::F~::.ri·:~ lngı·ltere Gösteriş. uçuşla. r. ına fg."4#kU~ 
:::!:ıa~:~,:~::~::: :o:~r!: ö:rl~~;~~ı:at~~~~~ktan zi- ehem m 1 yet ve rı l ı yor ,ç;;;;;;- ' - --- --
ki dostluğu teyit eylemi,, ikin- yade blrleturen Akdenlze aahil Romanyaya ve 

M 
" . • l\laarlf mOdfitO tntlk Jtut ttb· 

et vatanlarına çok bağlı olarak memleettıerimtı aruın4an çok y aksat lngıı·ız layyarelerı·nın u~uş rimltın mutlf ltltrl tlrıllflndaft 16-
nlzam ,.e terakki unsuru halin- eelddenberl llflltUrel ve ekono- Un B n İ sta na 7 y rüşmek fiıert Aflbrt)ıt ild~tktir. 
de Mısırda yaşıyan müteaddit E. mlk monuebetıerde bulunmuş k b·ı· ti • • dU • ti • lklisat •tldll HU•nil Çakırın 1>4-
len cemaatlerinin bu sıkı balla- ve bu munasebetler asırdan ası- kredi açıyor a 1 ıye arını nyaya ıspa ır zar günü tthrlmlze ıelmtal b~klen

mektedit. 
rtn daha ziyade ııkıla•masına ra daimi ıurette devam eylemiş- Londra, 12 (A.A.) - Dün sa- Baltık devletleri aruisi iberiD-
b Polonya ,·ıa de mali • Vali Te btledi7e reisi Uıtti Kır-UyUk yardımını tebarüz ettir- Ur. BugUn de mu,terek arzu· bah saat 9 da İngiltereden hare. de uçacağını haber vermekte - dar dün Şileye sltml~ ,e akş:ım ıeç 

mu, bu mUnaaebetlerl daima anlaşma müzakereleri ket eden Ingili.z hafif bombardı. dir. vakit dönmüttür. 

C • fi k daha fasla inkişaf etUilnl ıör- man tayyareleri filoeu, Franıuı • Halayda kurulı~ık f{Ümtük tetld· 
emıye er anunu mektir. Atinaya yaptıtınız bu yapıhyor toprakları üzerinde 1300 kilo . Alman propaganda neza- !atında vazife 8Örecek •O memurdan 

ziyaretin geniş bir mikyasta bu Londra, 12 (A.A.) - Bu metre katettikten sonra saat 4 reti endişede f bir kısmı Jstanbul gümrüklennden 
Yarından İtibaren 1nkloafa yardım edeceğine kat'fısabah ticaret nezaretinda lngi. te hareket Usstıne avdet etmiş . Paris, a (A.A.) - Flgaro ıa- se~ll~~~te:~aıacak olan liman ko-
meriyet mevkiine aurette kani bulunurorum. liz - Rumen mali anla§ması tir. :ı:eteslnin Berlln muhabltinlD te- operatifi toplantaaı ıa •luAtoü bıra-

• • Bizi birlbirlmize bailı)·an 1-,imza edilmiştir. Bu anlaıma ile Aynı gün saat 8 de banket et. lefonla bfldlrdlflne ,gôre tngutz kılmıttır. 
g1rıyor kinci bir bal daha vardır. Mane- Romanyaya beş buruk milyon mlş olan İngiliz aftr bombardı. başvektllnin glttik<:e bU7Uk bir • Sahibi bulundulu bentlncl dQll-

Mecliain taıdikinden ge5en ,.ı olan bu bal da sulh idealine Sterlinglik bir kredi açılmakta- man tayyareleri ffloeu, Fransa • eerahatle söylediği nutukların kanını ılıôrta par"ı iti~ 1akan lt-
centlyetler kanunu yarından itiba- derin ballllı&ımııdır. Filhakika. dır. nın Ur.erinde 2000 kilometrelik her defasında memleket dahtlln- kir -ıır eeu rnıhlrtmtalnde GO hile 
r altı •>'* ıübk6nı olm11ttur. 
en mer'iyet mevkiine girmekte - bugün, bu derece endişeler u· L<>ndra 12 (A.A.) _ Yu. bfr uçuş yaparak altı saat eonra .::ı bıraktığı akisler Almanya • Edlrntltapı aurlatuıda Milktrffnı 

dir. yandıran vahim meselelerin, h""k A t" .1 . t hareket üslerine dönmUştUr. propaganda nezaretini endişeye adlı bir ,.ncl bıcıklırarak 6tdllrtn 
B nan u ume ı ı e tıcare neza. s t hf'll rd b 1 ugüne kadar teıkilitlarını ye· dünyayı bUtUn milletlerin nef· t' da y . t 2 iyu ma ı e e u uçuşa - cluşnrmektedlr. Xut16ı Nt1aaı •lır cıta raahktmtat 

ııi L--unun ı'cap1--ına uyd"---"' • · h bt re 1 arasm ' unanıa ana rın pek bilyu"k bir ehemmiyeti tarafındın 15 attı•- raa .. ltAm .. im .. , -n &&ı ......... retle n istikra la yaptıkları r .1 40 OOO f .1. li Muhabir diyor ki: ç,,,. n .. u • 
lrlı• 1 kküll dan · · mı yon · ngı ız rası h i ld """· UnkU bunlann tn tur. ı._ :r o an teıe e ryann ıtı. fellkete CötUrmoden halledile- k cd' 1 d . b" 1 az o U&'"• ç - - Bu nutukların rad70 ile ------------
...,.en faaliyetlerine devam cldenli- miveec~inl bir dakika i"ln bile ·r hı aç1ı m1asınat aır ır an aş- giltere ile Franaa ara11mdakl sı. 

" • " m aa • nerredilen almanca terctlmeleri hceklerdir. Rum, ermeni ve mu- kabulünden imtina eyJivoruz. a ı 0 mu>' ur. . kı dostluk bağlarını 1&rahaten 
J d 12 (AA) T aayıaıı Alman evlerinde alAkı '"'i vatandaılara da kendilerine t•te bu hisler ki, bUtUn cayret- on ra. •. · .. · -.. ıme.e göaterdiği beyan edilmektedir. '"' d - b t ile takip edllmektedlr. Geıta-~hıus ola nteıekküllerini yeni le lmlzl sulhun hizmetine koy· gazetesının yaz ıgına gorc, u Bu UÇutlar, halka ngllterenin 

ı.__ r ı· ı · · J ·ı ·ı 1 da bt ff po teşkUAtı bu meaele hakkında -nuna uydurmak için tetebbüs- ıı.a""ta devama azlmkAr bulunu. ma ı an aşma ıçın ngı tere ı t. hava kuvvetler hakkın r • 
1 • r I da F t ı"'emleketın haletl ruhtyealnde tr yapmıılarclır. Bu yoldan ola- , o.·• ... Zira derin ıurette şuna ı· o o. n.ya . arasın , ransanm kir vermekte ve ngiliz tayyare . 
1 J • d k ı ı k ı b · b.ıtsıl olan tesirler hakkın.da mU· ltak patrikhane ve hahamhane • lııanryoruı ki, anla.,ma, muha. a .. •§tıra ıy e, .yapıma ta .o an lerinin UÇUf ka ilıyetlerinin ne 
" o; k 1 1 J k ed kad ld .. dn.... · bat LemadJyen raporlar tanzim et-"1 ınerbut olup yarından itibaren denet •e ıulhperver 1tb1rllbi ar muza ere er. ı er eme t ır. ar o uıunu ......,aya ıa 
hı..!• b D 1 l kted' mektedlr." 

Yakında limanımıza 
gelecek olan 

Turhan vapuru 
EtrUskten görün Uş 
itibarile farkh oldu --ine kanıacak olan ruhani ve ,.zuau nihayetinde kin ve harp ieer taraftan ngiltere ile ey eme ır. Dl~er cihetten aJllı mubablr, 

cıarnani meclislerin yerine kanu· zihniyetini yen,cektır. Polonya arasındaki k&lfrlıklı p=• ... 1 L .........._ 1 1 tuaları bildirmektedir.· Almanyadlft yola çıkan Tırhan 
rıu · k ak .. L ka .. b' woaya .._ •• tıc "'GW• u rı kontrolüne tabi yen iteıek- B Metakeaea cenp veren Ab temınatm, pe Y maa ti u leri üzerinde de UÇUflar - Almanya dahilhıde HIU.r vapurunun buıUnlerde limanımı· 
lctiııer kurulacaktır. dUJf~ttab Tabya P&Ja, Yunanlı;- ll'!~ah~~c teklinde teabit ~le. aleyhinde yapılan tumulltt ?e • ıelmeli beklenmıktedlr. 

l.tuscvi vatandaılar Beni Berit tanda ıördUğU tok naıtk hUsnu b~ıecegı d~ kuvvetle tahmın e. yapdacak cUretk!rane propaganda, Ber- TJrhan bundan enel limanımı-
~~veti .Yerine "Fıkaralara yar- "kahulden dolayı teşekkür: ctmi dılmektedır. Londra, 12 (A.A.) - "İngiliz l'ındeltl ccnebl mahfillerinin hay I& ıeten 3500 tonluk EtrUak va. 

cemıyetı., ısmınde yenı bir Mıaırdakl B~n cemaatlerden ---oı--- bayr~ ı:östermc4e .. matuf ted · .. ı • 
t'tekkül konnuılar ve nizamna · ıl>P.Ytlk -artayişle 'bahieylemft ve lzm 

1
•
7 

'Je birlerin ilk olmak illere l50 fn~ retlerini celbetmekteaır. Polis, ::ahir a::ıa~t:~~~ha:~ 
nıeıini vilayete vermiılcrdir. demiştir ki: U 1 giliz bombardıman tayyare1inin her gUn Hltler aleyhinde neşre- aaltnHatllıllk tebeplet U.erlne 

. Ernıeni vatandaılar da yalnız Memleketlerfmiz arasındaki Fransız topraklın Uaerinden uç. dilmiş risaleler ve gazeteler ele Tırhan npunmun infMtında b&· 
bır tek yeni teıekkül kurmaiı asırlık doıtıuk, ıırf ıulh emeli l l masmdan dolayı memnuniyetini geçirmıktedlr. n delltwlkler yapılmıftır. Bu 
llıuvafık görmütlerdir. Rum va· Ue kurulmu, Akdeniz siyaseti- z e z e e beyan eden "News Chronicle,. ga. Bu risaleler, ekseriya komU- auretle 3 sUTerte yerine iki 1U-
taıtdaslar iıe cemaate ait müease- nln esaslarından biri olduğu 1• utesinin diplomatik muhanirf, niıtler tarafından dalıtılmakta 

1 
..ut-..ı ıu ka 

·-ı · - · · · · b' · •--· a.k d b' t ..cıı ta f"l ve bUyUk firmalarla amme ser- nrte np -ı" •1 laft ye-..,. erın ıdaresi ıçın yenı ır cemı. cin bu dostluğa bilhassa bUtUn amır, 12 (A.A.) - Saat 16,25 Y m a ır n9 , z yyare ı o -
l'et k t D"k' P 1 ·"'l bl ih viılerine kadar sokul-akt- ... ır. rint de 3 kuan konmuıtur. Et-urmağı lüzumıuz gönnüıler kalbimizle merbntuz. Blzlerln, e ı ılinin her tarafından bariz sunun o onya ve -. e timal - a.u 

"e Yeni vakıflar kanununa uyma- bUt\in Akdenizlilerin mukaddes bir şekilde hissedilen ve iki sa- K c M k rilıkUn bacuı yanmda nlunan 
ğı ınuvafık bulmuJlardır. Kiliıe v:ızifemlz, ıulhun ldameslne ça. niye devam eden yer sarsıntısı 0nf ia nO 05 0V8 tahliıiye llnlılallan onun ayni tl· 
llıtiteveıu heyetleri de yarından lışmaktrr. Zira, ancak sulh her- olmugtur. Bazı çürük duvarlar 1 k 1 pi tip olan ~ da bir ıuverte 
llOtıra faaliyetlerine devam dde - kele emniyet ve l&adet verebi· yıkılmı§ ve bir kısım binalarda spanyayı müza ere eri laaldmlmaslyle daha qağı açdmıt 
l'lliy~eklerdir. ur. çatlaklar husule gelmiştir. tn • dOIB•IYOr tır. 

Yııb7a Pafa, sözlerini bitirir· san ve hayvanca zayiat yoktur. lta1J8 İfl ispanya ar&SIR• devam edecek 
ken, Yuııaııistanın Mrsır kraıı. f 1 "I" 
yet hanedanının bA.niıi adınn Basın kongresi da askeri bir anlaşma ransız ve ngı iZ 

Maarifte tayinler 
Ankara, 13 - Ziraat Bankaaı 

tllUftttiılerinden Haun Refik Ma 
arif Vekileti Hukuk Mü,avirliği
~e, orta tcfüiaat ıube müdürle -
r Jtden Nureddin Tekin öğretim 
'1ırıuın müdür muavinlitine tayin 
CdiJıni~Jerdir. 

Kavalada diktiii Abideden do- meYZUUbahİS mİ ? mUm8SSİllerine m0t8m• 
layı tefekkür etmiş " 6 Kral Fa- münasebetile mim talimat Verildi 

Şüpheli bir yang1n 

ruknn resmen teeekkUr etmek Ank r .. . 
Uzere bir gUn Atlnayı ziyaret ey. . . .a a, 12 <A.A.) :- Türkıye 
Uyeceğlni de bildirmiştir. bırınc:. basın k.ongresnın toplan -
--...,,,...---:-.....,.....------ tısı munasebetılc kongre reisi Da. 

Dedikodulu yarııın biliye Vekili Faik öztrak ıle Par. 
Alman Cokeyi ti genel sekrteri. ve~.m z{)r.gul . 

TUrkiyeyı terk adıyor dak mebu~u H~lıl Türkmen ara: 
sında aşagıdakı telgraflar teatı 

Ankradan bildirildiiine göre, edilmiştir: 
Ankara ilkbahar at yarı§larında 
1;onuncu koşuda 5.500 liralık C. H. P. genel sekreterliğine Ankara, 13 - Karaoğlanda Za~ Ankara ~ ilminde bir yabUdUıin hurda- mUkltatJ kaıanan Batırayın co

l 'ltçı dükklnmdan muhtelif fa11- keyt Alman Tauı bir daha dön- Türk baam mensupları bugün 
•l•rıa arka arkaya üç def. yan. memek Uzere birkac gUne ka· yaptığı ~ongrede prtimize kar§ı 
~ırı Çıkrnııtır. Dükklrun 40 bin dar memleketimizi terkedecek- o~an bag~ılık ve saygrsını .arza 
~l'l~ licortalr olmaaı tüphe Ur. rıyaset divanını memur etmı§tir. 
/1~dnnuı ve Zara dün tevkif e- · I Basın mensuplarmm partimiu 

1 Qıiftir. Tahkikata devam edil • · ZAY karşı besledikleri bu gii7.el hisleri 

ıNo. 3112254Emn. 
4 

_ .. be an.ederken §&hııl hUrmeUerimln 
stanbul ıyet uncu şu · de k b 1 ilnü . ed . 

~ d ald ğı "k' 11 k a u nca erım. B k den eylQl lo:r.:>ı e ı m ı ı )'1 ı Tü k b k i . . 
8J OZ flk&r& Jlrdım ikamet teıkenımi zayi ettim. Yeni· r oS::.li on~I' reısı 

cemiyetinin kongresi sini almak üzere müracaat ettiğim- ~ar: ö~~ 
~=-Beyle.,_ Fıkanpernr Cemi)'e- den eskisinin hükmü yoktur. Sayın Faik Öztrak 
-.c1ea. Bılfika ltbtostndon Türk basın kongreai başkanı 

Ceın1yetimiz 939 senesi kon- Volere Mossort Dahiliye Vekili 
:reai Cinümüzdeki 13 - 7 - 939 Yunw Çimmlo fabrikası işletme Türk basın mensuplarının kon. 
it erteınbe günü saat 1 g da Bey • müdürü greleri münasebetilc partimize 
p~::a C. H. P. ilçe kuratmda ya- ı L A N karşı gösterdikleri bağlılık ve 
nı. tın.dan sayın arkad81larm Lise •eya muadil ve daha yük- sevgiye teşekkür eder ve saygr -
~>'Yen gün ve saatte kongrede 11ek okullardan mezun olanlar as. Panmr sunarım. 

bulunmaları riu olunur. kerliklerini yapmadan mezun Qla- C. H. P. genel sekreter vekili 
l<a • • * mıyacaklanndan 938 - 939 ders Zonguld~ mebusu 
ş rtal askerlik ~ubesinden: yrlmda bu gibi okullardan mezun H. Türkmen 

ha Uhetfe kay1tlı şehıt yetimleri ile olup ta tahsiline nihayet verecekı==:;:_============= 
'1c !']> lllalıiUerinin temmuz ayı için· okullulann son yoklamalan Be- kanuni bir mazerete dayanmaksı. 
ı Pazartesi ve ça"'amba günleri ıiktq alkerlik meclisinde 1 - ısı' zın bu meclise müracaat ctmiyen
r ~l elerinı alırıak mere dörder Ağuatoe 939 da yapılacaktır. ler hakkında kanuni muamele ya· 

~tana ~beye gelmeleri. Bu 15 ıilnliik müci:lct içinde pılacaktrr. 

Bar1elon. U (A.A.) - Kont Paris, 12 (A.A.) _Cumartesi 
Ciano, saat 11.15 de bir İtalyan ve pazar günleri Moekovada 1n. 
t ayynreslylc Vitoriayn. hareket ımz ve Fransız mlimessilleri ile 
etmiştir. Kendisine İtalyanın Molotof arasınaa yapılan görüş. 
lspanya bUyUk elçiıi refakat et- meler üz.erine İngiliz ve Framıız 
mekte ve İtalyan heyeti azaıı hükünıetleri aralarında tamamen 
dişer dört ltalyan tayyaresinde mutabık olarak müzakerelere de. 

vam edilmek üure mUmeuillerL 
ne mütemmim talimat vermiı . 
lerdir. 

bulunmaktadır. Ayni zamanda 
bir kaç İspanyol tayyare&lyle 
Serrano, Sumer ve daha bazı le-

Londra, 12 ( A.A.) - Nazırlar 
panyol şahsiyetleri hareket et- meclisi, bugün haftalık toplantı. 
m1şttr. 

sını yapmış ve Moskova mttzake. 
releri hakkmda. B. Seeda'den ge. 

Barselon, 12 (A.A.) - Kont len ve dün kU Uk komite görilf.. 
Clano ~erefine dUn Banıelon b3-

1 
. ~ ..... ,,.

1 1 
· 

me enne eaaa ~ı ey emıı o -
ledi:resl, bUyUk bir zi) afet ver- lan rapora ıttıla keebetmiftir • 
miş ·ıe bu ziyafette B. Serrano Londra. 12 (A.A.) _ Ç4nıber. 

Sner de bulunmuştur. layn, İngiliz - Fransız - Sov. 
yet müzakereleri hakkmda bazı 

Madrit, 12 (A.A.) - Matbuat mebmlar tarafından sorulan su. 
.~ont Cianonun seyahati hakkın- allere verdiği cevapta iki gQn ev. 
da hararetli tefeiratta bulun· vel yaptığı beyanata halen bir 
makla beraber bu seyahatin u- şey ilave edecek vaziyette olma • 

muml neticeleri hakkmda kay. 
d değer bir ihtiyatlık göster
mektedir. 

Tahminlere göre, Kont Cia
nonun ikameti esnasında siyasi 
veya askert mahiyette herhangi 
bir anlaşma yarlmıyacaktır. 

A. B. B. raıeteal: 
"MilU ihtilal lepanyası ile dU 

çenin ltalyaaı araaında pakt ve 
muahede llıım delildir." diyor. 

dığmı bildirmiştir. 

Çocuğunu dUşUrtmUş 
Ankara, 13 - Şehrimizde feci 

bir hldise ohnuıtur. tami gizli tu
tulan bir phıı bir ,ahıa karısının 
çocufunu il!çlar vererek dütür · 
müt ve aonra dört aylık oı&n ço -
euğu bir kutu içine koyarak lCay
aeriye doğru yola çıkmrıbr. Polis 
iti haber alarak bu phn yolda 
tevkif etmiıtir. Bu adam Altın. 

tepe mahallesinde oturmaktdmr. 

Bu ıuretıe mtln.zeneıi.zliğin 

bilne ıeçDmlftir. Bu yapılan b11 
tadillt ,.u.Gnden Tırban 1ttrllü· 
ten ıörUnUt itibariyle farklı ol
mutpr. 

Ete konulan 
narh kaldırddı 

Kaaapler 
et satışında serbest 
Belediye nihayet ete narh koy· 

manın lU.uınau.zluluna kani ola· 
raka bu narhm kaldınlmuına ka· 
rar vermiıtir. Euaecı eon ıasaaa· 
larda etlere Karamaıt, aıtn' w 
dağıç etlerine ımhıus olarak ka-

lan narh bu suretle tamamen kalk 
rnqtrr. Daimi encümen bu karan 
tali:!ik etmiftir. Bundan IClllra lra· 
ıaplar iatedilderi fiyata et satma· 
i• serhat olacakJan1ır. 

Millt koruma · 
komisyonu ıanvedildi 

Ankara, 13 - iki sene evvel ih
das olunan milli koruma komisyo
nu vekiller heyetinin bir karan ile 
llivedilmi§tir. uıv eebebi, eberi
si devlet dairelerinde çalqan Jro. 
misyon aıalanmn sık sık toplana· 
mıyarak umulan gayenin elde edil 
mesine çalşımamalandJr. 

Yeni Mersin valisi 
işe başladı 

Mersin, U - Yeni ftJhniz Bur 
han Peker buraya geldi ve vui • 
f eaine baıladJ 
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Dlnllycccklcrimlz i 1 '" e 'g' m 1 z K ıasik parçalar · JDin liyeceğimiz 

Çarşamba akşamı Prag rady::ı
aunda Dvorjak'm ''Russalka,, o
perasının temsiline iştirak edecek 

sopranosu: Jarmila Novotrıa 

Richard Strauss'un yetmiş 
beşinci yddönümü 

1 
Richard Strauss'ın yetmiş be§inci doğum yıldönümünün kutlulan-

ntasr, muhtelif radyolarda hususi programlarla devam ediyor. Bu a
rada, pazar ak5amı Fransanm Lille istasyonu bir program tesbit cL 
mişti; Fransız milli orkestrası besle karın, "Till Eulcnspicgel'' senfo
nisini çaldı. 

"Till Eulenspiegel" ondan daha me.c;hur olan "Rosenkavalier,, den 
Eonra, Richard Strauss'ın en bilylik eserlerinden biridir. 

1 
R. Strauss bu senfonisini eski bir efsane kahramanını almış ve o

nun muhtelif yer ve zamanlara ait hikayelerini bir araya toplamıştır. 
Bestekar bu efsanevi hikayeleri kendisine has musikisi ile büyük bir 
senfoni halinde yaşatmıştır. 

Vagner'in bir operası 
Bestekarların operalarının mevzuunu ekseriya b~kalannın 

eserlerinden, meşhur kitablanndan alırlar veya başkasının hazır
ladığı libretto üzerine operalarını yaparlar. 

Vagner ise Tanhauscr (Tanhoyzer) operasını Alman halk hi. 
ka.yelerinden en eski ve en meraklı olan ikisini alarak meydana ge. 
tirdiği bir mevzu üzerinde beste !emiştir. 

Bu efsanelerden birine göre, Almanyadaki Vartburg mağara
sında şarkı söylendiği zaman tuhaf tuhaf sesler duyulur. Bu şüp· 
hesiz sesin mağaradaki aksisedasıdır. Fakat, halk bunu, perilerin 
cevab vermesi şeklinde tefsir eder. 

Tanhauserin mevzuunu teşkil eden diğer bir efsaneye göre de 
eski ilahlar yer yüzünün en kuytu köşelerine çekilmiştir;ı lnsan
lar ölünce toprağa kömüldüktcn sonra, onların yanına gitmekte· 
dir. Bu efsaneye inanmak 18.zımgelirse, mesela güzellik ilahesi Ve
nüs, maiyetindeki bütün perilen melekleri ile beraber Hörselbcrg 
dağlanna çekilmişlerdir Vagner operasında bu dağa Venusberg 
(Venüs dağı) ismini verir. 

Tanhauser operası Vagnerin en güzel ve en çok sevilen eser
lerinden biridir. Bilhassa arya (operalarda tek kişinin söylediği 
şarkı} itibariyle çok zengindir 

Bu opera, önümüzdeki cumartesi akşamı Türkiye saatı ile Sdc 
Münihteki Nationalthcatre (milli tiyatro) da temsil edilecek ve 
Münih radyosu ile (orta dalğa 405.4 metre) naklolunacaktır. 

Bir kutup kahramamnm 
hayatma dair piyes 

AndNe'nin 1-lonu •• celedi 33 .... MDra 1lu 
tekilde bulunmutta. 

'vvv Biliyor musunuz? 
1 - Eiffcl kulesi radyo is

tasyonu ne zam:>·1 ve kim ta
rafından kuruldu?. 

2 -; a) bestekarı öldüğü za
man bitmemiş olarak kalan bir 
Fransızca opera vardır. Hangi
sidir?. 

b) Bu operayı kim bitirdi ve 
ilk defa olarak nereden temsil 
edildi?. 

3 - Beethoven'in kaç sen
fonisi varıdır?. 

4 - Haydn'ın hangi sen
fonisi Oxforid senfonisi diye 
meşhurdur?. 

5 - Avrupada hangi devlet 
geçenlerde radyosu olan her
kesi vergiye tabi tutan bir ka
nun kabul etti?. 

Cevapları 
1 - 1903 de, (Sonradan ge

neral olan) yüzbaşı Ferrie ta
rafından. 

2 - a) Offenbach'ın Hoff· 
mann masalları,, operası, b) 
Güirand tarafından tamamlan 
mış ve ilk defa olarak 1881 

de Pariste temsil edilmiştir. 
3 - Dokuz. 
4 - 92 numaralı son bemol 

senfonisi. 
S - Lüksemburg. 

Büyük bir Çek 
sanatkarının operası 

1 aze cevizde 
neler var 

Yazan: Dr. G. A. 
Pek çok kimse taze cevizi 

taze fındıktan daha ziyade se
verler. Bunun sebebi taze ce
vizin, taze fuıdıktan daha sulu 
9lmasıdır. Bu mevsime suluca 
yemiş daha ziyade yakışır. Ta. 
ze fındığın yüz gramında an
cak 3,5 gram su bulunduğu 

halde taze cevizde - ceviz ka
buklarından soyulup ta • henüz 
sulu kavanozun içerisine gir
meden önce, yüzde 26,5 nisbe
tinde su vardır .. Bununla bera· 

ber insanı besliyece!: mactdeleri - taze fındıktakinden biraz da 
da hafif olmakla beraber-hatırları çokça sayılacak derecededir 
Azotlu maddeleri, taze fındıktaki kadar, yüzde 14, yağı on· 
dakinden biraz hafif, yüzde 60 yerine yüzde 50, fakat şeker 

olacak madedeleri biraz daha fazla, yüzde 20 nisıbetinlde. De
mek ki yüz gram taze ceviz insana 436 kalori getirir. Yüz 
gram taze ceviz yemek te pek kolay bir iştir. 

Vitaminleri de, fındıktakilerden daha az, fakat gene e· 
hcmmiyetli sayılacak niıbette. A vitamininden dolayı fındıkla 
ayni ayarda, yani bundan büsbütün mahrum olmakla beraber, 
Bl vitamininden yüzde 150, B2 vitamininden yüzde 230 ölçiı 
verir. d vitamini bakımından fındıktan daha cömerttir, ondakı 
nin iki misli, yüzde 30 miligram getirir. 

Taze cevizin, büyücek bir mahzuru vardır. Geçen gün tle 
söylediğim gibi, ceviz, yemişlerin hepsinden ayrılarak kanı 

- hem de yüzde 11 nisbetinde • ekşitir. Ondan dolayı ekmekle 
ceviz yenildiği vakit lezzetli gelse de ikisi birde:ı kam ekşite
ceği için sağhk bakımın1dan iyi olmaz. Cevizin bu marifeti 
meydana çıkmadan .önce onu şekerli hastalara, iyi besliyecek 
kıymetli bir gıda olarak tavsiye ederlerdi. Halbuki şekerli 

hastaların en ziyade korkacakları şey kanının ekşimesi oldu
ğundan, şimdi ceviz yerine fındık yemeleri tavsiye olunur. 

Madenler ciheti~en cevizin fındığa bir üstünlüğü var
dır. iyot madeninden fındıkta hiç bulumadığı halde, cevizde 
yüzde 0.004 nisbetinde bu madenden bulundueu için taze ce
viz zekanın işlemesine ve bayanların güzelliğine hizmet eder. 
Bayanların taze ceviz yemeği çokça sevmeleri ide bundan olsa 
gerektir .. 

Cevizdeki çinko madeninin de nisbeti fındıktakinin iki 
senin en rnelj- misli, yüzde 2 miligram olduğundan erkekleri baba etmek 

.t;;.••i hur masalların- içio de fayd~sı o dereçe.de . fazl~dır • .Yalnız Jclor ı:n:ıd~ni ;ı .... cın-1. 
dan alınmıf'bir Y.Om madenı arasındakı nısbetınde pek munasebetsız, bırı 30 

eserdir. Ayni mevzu tızerlıı'de HW ~eki S: Dııitcram o~uiunda~ ce-tizin hazmı hiç kolay olmaz . 
çok besteklrlann daha eserleri Fosfor madeni pek ıant, yilsde 500 mllicram olcıalda beraber 
vardır ki, bunlardan en mqhuru kireci ancak 7 5 mlliıram oldulundan ikisinden de ı.t1ı.de 
Lortzingin Undine'aidlr. niıbeti yilsde 0.15 kalır. Bundan dolayı cevbin tazesi de, ku-

Rumlka "Ablan ku" opera. ruıu da hiç bir vakit çoculdarm kemilderine iyi cellr diye fÖh· 
sından sonra Dvorjakm en meş- ret almalDJflardır. Cevizdeki çelik te fmdıktaldnden daha u, 
hur ve en çok lle'Vilen eseridir. yüzae ancak 2,3 mlliıramdır. 
Praidakl Çek mllU operasında Ceviz kuruyunca, vitaminle rlnden hayır kalmaz. F.Pt 
fimdiye kadar 500 defadan fazla insanı beslemek kudretine •e madenlerine tabit l:alel celmez. 
temsil edilmletlr. Hattl terldbiftdeki ıu bilıbUtUn kaybolduktan bqka azotlu, 

Bununla beraber, Ruasalka Çe yaih ve ~ker olacak maddelerinin yüzde niıbetle miktarlan 
koslovakyadan dıp.rda difer Av artar. Ancak cnbin tueıinden yilz cram yemek kolay oldu· 
nıpa memleketlerinde pek fazla ıu halde, kuruıundan o kadar yeniline inl&Dln boiumı ya-
rağbet görmemittir. Musiki mil· kır, hem de. kanı ekfltmeılen önce - mideyi ekfitir. Bunun 
nekkidleri bunun sebebini anlıya. aebebi cevizdeki yatın çabuk acımaııdır. Fındıktaki yai acı-
mıyorlar ve hayret ettiklerini madılı için fmdıpn kuruıu da kolay yenilir. 
söylUyorlar. Cevizi çokça aevip te, timdi tueaini bol bol yedikten IOSl-

Hakikaten, Dvorjakın bu eseri ra, 10nbaharcla ve kqm kuruıunu da yemek ilter1eniz, kuru 
bilhua melodi itibariyle çok zen cevizi • fmdık cibi • kawrtuktan ıonra yemeliliniz. O vakit 
ğindir ve dram hmuaiyetinl haiz yalumı acıbp kaybolur, lılaha kolay humedeniniz, mideniz 
bir mWlikle beatelenml§tir. F.sa de eqimez .. Fakat kam eqitmiy eceli temin edilemez. Ceviz 

Kutup Jcatifi Anreenin macera· 
11, hakikaten edebiyat ve aan'ata 

sen Çek beateklrmın btltUn eeer o marifetini hiç bir terle kaybetmez • 

.. bel d 'yl . _u_ lieeırln~d~e~b~u~h~us~usi~'Y'~et~g~örll~ltl~r:_. _.!__!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!! tecru er e ı netıce IUQlktan -

Be1ç!blr meıhur pntör: 
Charles Gilliı 

precek bir c 7ZU teıkil eder. 

Şilpheıiz, sen:ler C"Çtikte bugün 
ki medeniyet ve ilme faydaları do 

kunmuı kimseler, eski zamanın ef
sanevi kahramanlan cibi birer ıi
ma olacaktır. 

Bunlardan il1dnl timal kutbu 
lritifi Andree uyabilirb. Franuı: 

sahne muharrirlerinden Plerre 
Geay'm yudıp '"Beyu ada,. pı· 

yHi bu kutup kahramanının vi 

arkfadatlannrn maceraunı cüel 

bir eser olarak aan'ata kazandır -
mıı oluyor. Piyes salı akpım Ra· 
dio Pariı istasyonunda nefl'edil
mittir • 

ıonra, ıimale doğru yola çıkmak 

için tam bir ıene beklemiı, ve ni
hayet 1897 ıeneıinde milsaati bir 

cenup rüzclrı çıkarak Andree ile 
arkadatları havaya açılabilmitler
di. 

Bir aenedenberi beklenen r\lz. 
garı nihayet bulup timale doiru 

havalanan bu ilim adamlarmı u
ğurlayanlar onlan IOn defa ola
rak &ördüklerini belki hiç dUıUn
müyorlardı. 

Aylar ve seneler ceçmif, And
ree ve iki arkadatıı*tan bir haber 

gelmemitti. Onları aramak için 

muhtelü teıebbüsle yapılmıt, fa
kat hiçbiri fayda vermemiıti. 

Andree'nin maceruı hakikaten Kutup kififi ancak 1930 sene. 
meraklıdır ve Adeta bir maaa1a linde, yani tam 33 une __.a bu

lunmuıtur. Andree ve arkadaılaıı 

Andree ve iki arbldap 1897 (Beyaz Ada) kampında iSlmüft' 
senesinde kutup 1eferine çıkıyor- fakat ceaetleri sen derece mükem .. 

lar. Bu aeyabat için kullandddan mel bir halde muhafaza olmuıtu. 
vuıta balondur. Biltiin hayatım 'Yanlarında bulunan notlar.San, fo-

böy!, bir balon yapmak için tec- toıraf camlarından, 1eyhatlerini 
rilbelere ha.reden Andree bu ıu. nuı1 ıeçirl:liklerini anlamü mUna
retle tilMl kutbunu ~e emin bir idin olmu§ ve bunlara g8re, And
v.ıııta ile sittiii fibüuledfr. ree'nin kutup seyahati, aldığı ne-

Andree balonunu buırlayıp ticeler teıbit edilmittir. 

Fransız radyoları ve. 14 Temmuz bayramı 
14 Temmuz bayramı mUnaıebe

tiyle Fran11z 1'9dyolan bu haf~a 
fevkallde proeramlar tertip .-t. 
mitlerdir. Zira, bu ıene, ihtil&lin 
150 inci yıldönümil Franuda bil· 
yük bir prosramla kutlulanmakta
dır. 14 Temmuzda, yani yannki 
cuma cünü bafbyacak olan bay· 
ram cilnlerce devam edecek, yıl
dönilmüniln muhtelif konferans • 
lar, toplantılarla kutlanmaıı on. 
dan 10nra da aylarca ıilrecektir. 

Bastilin zaptı cibi tarihte bil
yilk bir inkılap tefkil eden gü
nün 150 inci yı):lönilmil olan ya• 
rmki 14 temmuz bayramında ev• 
veli Pariıte bUyUk bir aıkeri 

ıeçit relllli yapılacaktır. 
Bu ceçit reımi (PTl') Paıiı 

(orta dalga 431.7 metre) iıtaı -
yonu ile, 9.10 da (Türkiye uati 
ile 10.10 da) neıredllecektir. 

Saat 6 de Chaillot uraymda ya. 
pılacak olan relllli meruim de ay
ni iıtatyonda naklolunacaktır. Ev
veli baıvetıdl M. Daladier meralİ
mi açacak, 10nra ı6zU Cumhur-

tbtiWin JL ellİllcl ,ddönümü mina..ı.tirle hazrlanaa "La 
ı\laneillaiee,, filn 1 ••• Wr .-...: .....,,_ Franua U
lrerlm -~ HE haai,et llnMlelerini ,...,...__ 

reiıi M. Lebrun'e verecektir. 
Cumhurreiai Franuya ve blltUn 

deniz atm Franus topraklanna 
bit ibtabede bulunacaktır. Buna 

Fransu prp Afrikuml:!a, Hin 
çiniden t'e diler uzak Franuz mUt. 
temlekelerinden cevaplar nrile* 
celftir • 
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eşilköyde yakalanan 
ltalyan casus mu ? 

insan az rıı anı 
l''§llköyde bir ecne!Jinin elinde , hem alıcı, lıcm de nrkl ter. 
tnıı llluhtc, ı gizli bir ki iz mald nesi bulunıJurı.Juf:u ortaya çıl•· 
tır, 

11ldıse ~u suretle meydana çık anlmıştır: 
1111ncJa.n bir müddet e\ ·el l."~lll<üydo oturan İtalyan tebaasm
bir komisyoncu ceyasmı kayın pt'dcrinln lknmctgahm& naklet-

rk,ıı Yiik arabasında, kullanılma 1'11 yasak olan, telslz telgraf 
ltrt 

ıne,·cnt olduğu, Posta , .e T clgraf müdürü Nafi Eryılmaz 

l!ldao görülmUıttır. 
h11ıadaıı ıUpheJenen posta mlld Urtl, derhal polla merkezini 

td'*' haberdar etml~tlr. Zabıta mcmarlan ttaıyaıı komlsyon
llıa telsiz maldnelerlnl masadere ederek merkeze götünntt,ler
• af ıı.Yene netice.inde telsiz ma klneslnde memnu olan gizli 

. r \'ertcı tertibat da bulunduğu anla§ılmıt ve sahibi adUyeye 
~. Suçlu İtalyan, makinen in yalnız alıcı kısmı faal oldu· 
'• \•ertcı tertibatmm uzun zama nda.nberl metrük oldaiunu .ba 
Y&ııoı.cfa bahınmaamm ihtisasından ileri geldiğini söylemlftlr. 

l'ctllköyde epeyce milddcttenb C'rl ikamet eden bu komJsyon
tın telııtz maldneslnln verlcl kıs mmı evvelce istimal edip et-
1~1 henUı: m&lftrn değildir. Muhakeme neticesinde nzlyet ay. 
~ktır. . 
nu S&ba.Jı adliyeden öğrendiğim ize göre, suçlu bakkmda sorgu 

11111!1 tarafmdan tahldkat yapı !maktadır. 

( Baştarafı 1 incide) çersin? ~- · kalabalık yığılmış ki, seyrüse 
soktufiu Frankeştaynı hatırlıyarak Sualini sorarken insan gayriihti· fer bir müddet intizaı-nmı kaybet· 
füpedim. yar: miş. Otomobil ve tramvayların gi· 
Şu kaf}ar var ki, Frankeştaynın - Kovayla içerim \'e günde bİi .:·ş gelişini temin, caddenin kalaba 

cani suratına mukabil, Mehmet, kaç ko\'a! 'ığım dağıtma!;: için müteaddit sey· 
:!O yaşında toy bir köy delikanlrn j Cevabını bekliyor. Halbuki d e)!;' . rüsefer memuru vaka mahaUinl: 
çehresi taşıyor. Tam yarım metre Mehmet Ozkan, normal bir adam ;-etişmiş. 

boy.unda ve 42 santim kutrunda 
1 
gibi yiyip içiyor .. Su bardağı, mu· Gittikçe büyüyüşü Mehmedi en 

muazzam ayakların. 26 santim ka- 1 azzam ellerinin içinde bir kadeh ka· dişeye düşürüyor. Ona bazrlan üç 
lınhğmda bir bileğe muazzam bir dar ufalıyor .. Çatal ve kaşıklar ı::: ·1etre' e 'kadar yükselebileceğini söy 
ateşçi küreği gibi geçmiş 37 santim 1 antim kutrundaki parmaklar ara leıni !er. Halbuki, kendisini O:ua· 
eninde, 26 santim uzunluğunda elle• smda oyuncak hissini veriyor. yene eden tanınmış bir doktor, 0 . 

rin korkll!1çluğunu bu saf ve. haya· Onun bir şikayeti de normal in· mm her insan gibi 22 yaşına kadaı 
tından memnun __ olma~ğr~ı ılk ba· sanların kendisine karşı gösterdikle uzayacağına ve nihayet daha 20-25 
kışta gösteren yuz hafıfletıyor. . .. akt 0 .. t t• f ked ~· d · t · t 

De d h t nda n tecessus ve mer ır. un, raş san ım ar ecegıne aır emma 
v a am, aya ı n memnun ak . . k ld ~ 1 ak b" · 

1 d haki d O b 
.. olm ıçın, ·a ıgı ote e y m ır ,·ermış. 

o mayışm a ı ır. ugun on . 
ed
. . . . .. .. ·u"· .. " t t berbere gıdecek olmuş.. Caddeye Bir arkadaş. elindeki y ısını suruyor. n..oyunun mu a 

evlenme çağına çoktan girmiş bir 
delikanlı ... Her uzvu normal bir a· 
dam uzvunun üç misli olan, her yıl 
hiraz daha büyüyen ve gittikçe bü
yürr.ek istidadı gösteren bir insan 
aunanmm gönül ve kadın bahisle· 
rinde talii yaver olmıyacağı tabii· 

mezroyla, 

• • dir. Bileciğin Abazlık köyünden 

:\tehmet Ozkanm ölçülerini e()ylece 
tamamladı: 

Kol: Bir metre iki santimtir. Kol
'.arını açtığı zaman, iki kolunun par 
mak ucları arasındaki mesafe 2 
metre 40 santim tutuyor. Göğüs ha· 
litabiide 118 dir. Teneffüste 124 o
ı. • or. 

Alelade adımı iki metredir. Yani 
bir ki!cmetreyi beşyüz adımda ka· 
tedebil:yor. Aşağı yukan saatte fe

rah ferah on kilometre yapabilecek 
'..ziyettedir. Kendi ifadesine göre, 
hiç yorulmadan bilafasıla beş saat 
yürüyebilirmiş. Saatte on kilometre 
den elli kilometre! 

Ren 

Ufus savomı 
Yapılacak 

ET 
Cocuk hedıyesınde Mehmet de civa:.ında .kend~ne eş 

· bulamamış ve dunya evıne gıreme-

kazanan 1 ar miştir .• 
Sonra da düşünmeli ki, bütün 

24 haziran t&rlhll bilmecemizi medeni vasıtalar ve eşya normal 

BUGON 
KUM&AllASINA 
P~J24ATAN 

~~ tcOK EL 
YA\3N 

CEK DEFTEQ.INE~ 
IMZAATAH 
~OYOK El 

O~ÇAKJJQ/ 

kazananlar f11Dlardır: insanlara göre yapılmıştır. Mch-
ve Bilmecemizin halli 3öyle idi: met, indiği otelde muhakkak ucuca 

KMEK ( TEIURDAG ) yerleştirilmiş iki karyola tedarik et-
B1R ŞİŞE BÜYÜK KOLONYA KA- mek ve iki "'atak parası ödemek 
ZANAN: J 

işi Dahiliye VekAletile Birinci: Alp Ünlü, 17 inci ilkokul. ~~:y~i~~ii~ kutrundaki mu-

be BİR ŞlŞE ORTA BOY KOLONYA 
18dİJ8 tarafından KAZANAN: azzam kafasına şapka bulabilmek 

Uştereken halledı'lecek İkinci: L\llfi Özen, Emirgln. mümkün değildir. Nitekim bir şap 
YARIM KlLO ÇİKOLATA KAZA _ ka imal!thanesine, onun başına iÖ-

thiuye Vekili Faik Ö:ı:trak diln NAN : re Ş(lpka sipari' verilmiştir. 
Ye~ gelerek bir mUddet meı - üçüncU: Nuriye Tunç Beyoğlu Otomobile binec.eği zaman taksi· 

i\'o~nıuştu·r. Camcı çıkmazı 17. r.b ya en büyü~nü, ya açığını tut 

1 t [! bu sırada gazetecileri ka - BİRER KUTU BtSK'OVt KAZA • mak icap ediyor. Ayaklarına ayak· 
e~ ve Baıım Birliği kongresi NANLAR : kabı uydurabilmek için görülmtmiş 

le ~daıtı intibalarmı sorarak dl 1 1 _ Fethi Gizler, KUçWmıuatafa derecede muazzam kalıplar yapılı
iV ~ alflkadar olmu§tur. p1ı3a Müstantik Sok. 32, 2 _ Necip yo: ve zavallı Mehmet, kundurac:ı· 
~ il, bu sırada muhtelif iller Kum.kapı Nlpnca yokuşu eokak 19, ya, nonnal adamın ödediği üaetı_n 
tı~da beyn.natta bulunarak de • ı 3 - Burhan Be ikta. 20 inci okul Ü" mislini ödüyor. Terzi, sadece bır 

,., • • ;-:-, " ... ., tıt • , 
·- 1s ~ - '.l'Uran xeı .ın • ... ~~ ı;, - ~uı .... ıva ~c: lJh ~cll O ıucl.ı\: kıt 

lanbulun et, ekmek ~lerl :w~tp~ ee.c:ı. 52, 5 _Hikmet Sağ. llaştan güç bel! çıkarabiliyor. 
l!lda belediye reis muavini ve nak, Üsküdar GUndoğdu Ca.d. 267, Onun ayağına kundura yapan 
t llltidUriyle görilştüm. !stan • 6 - Saba Silmer, 7 - Zeki, Şehre kundura~. sırtına elbise diken ter

: birçok meseleleri etrafmda mini Saraymeydan Cad. 64, 8 - zı, mu~:akkak ki bir an için tatlı 
bu ::!!7:r ~,~:: .. ::::. Şadi Ağun, Aııkpqa Karadeniz hülyalara kapılmışlar, bütün in· 
ı ao ~ Cad. 41, 9 - Turan Ö:ı:çetin, Unka.. sanlann normallikten çıkarak 
._:1ediın. Meclisin kabul ettiği panı Hacrkadmda. 10 - Feyzi, Şişli Mehmet cesametine eriştiklerine 
b unıa mezbahadan itibaren BiRER p AKET ŞEKERLEME kendilerini inandırmağa uğraşmış· 
~ a~·a kadar olan et nakil ve KAZANANLAR: lardır. 

lil!ıtıı. geçirdiği blltiln devirlerin ıı _ Celal Kuı:ubll§ Lokantacı • • • 

b belediyeye kalmıştır. Kanu - 12 _ Ali Sağlam Cağaloğlu Q. O. Mehmet Ozkanın lstanbula gelişi 
l'a u hUkmU karŞISında belediye 183, 13 _ Ömer Ersun P. T. T. Bo- .k. .d. Onu oku"·uuclanmız belki 
. Pnıaıt icap ediyot'8a yapacak - ~ 0 5 ı ıncı ır. J 

gazkcCJCn Şalcı Aprt. 1 , 1 - Meh- hatırlıyacaklardır. Geçen defa 2 
th· met Ersan Akıar~y Uzunyuııuf so- metre 17 santim bir boy ve 130 kilo 
~::__ halknun sıhhi ve besleyici kak 15, 16 - Pcnhan Altmel Fe - .

1 
k ık bay Mehmet 

~tk _, imk•-l tA_,_ ı e arşımıza ç an ec yem.,_ ıwı art ~, ..... , ner, 17 - Bekir Akın Galata Ke - Ok b 
1
.q. d 2 metre 30 

.tkttr, Bu vaziyet belediye ve k K I·'- ,,.__ k 6 18 z an, U ge ı~ın e, man eı aran IA .., ..-uı eo . , - . .1 ·1 d 
u· Ye Vek!letleıinin vazifeleri Yurda.gül Çevik Sirkeci Hocapqa., sa~tım ve 150 kı o ı e arzı en am 
f:~e ~tir. Buğday fiyatı ile 19 _ A. Maraılt Gedikp~a, 20 - edıyor. . . . . . 
h ll&rbı a.raıımdaki fark meşru Jale Örğe tsL 2 inci okul 5 _ B 366. Sonra ... Bu 1kıncı zıyaret de bı-
eılddt &§mamalıdır. Gerek et BİRER KÜÇÜK PAKET BtsKlJV! rincidm çok. farklıdır. Geçen yıl, t~ 

d tllnde ve gerene ekmek i . KAZANANLAR : eli-.ılc 150 kıloluk çuvalı zahmetsız· 
~~'hlıl ve fktmadl prtla.r daima 21 _ Şükran Kıral Befiktq pos. ce koltuğu altına alıverişini düşüne

ilde bulundurulmalıdır. Bu ta kutusu Solr. 33 22 _ Necil A • rek bir pehlivan, bir boksör olmayı 
ille.elenin Jıaklı tenkltleden rar KUçfikpaza.r Değirmen Sok. 10, kuran Mehmet bugün kendisini teş· 

~~ l'1acak oekllde tedvir edil • 23 Feçetin Telgraf memuru Cemal hir iı;in beş yıllık bir mukaveleyle 
V~ı~Yonız. oflu. 24 - Melike lJeoiktq kız li- bay Ali Vehbi adında bir zata kira· 
ttL. •ltr •nıında sesi 112, 25 - Feride Orta.köy Ka- lanmış bulunuyor .. Bay Ali Vehbi-
~~~ddtU&t rakq Sok. 11, 26 - Neriman Har- den öğrendik: Mehmet Ozkan da, 
~ ~lt dolayıaile bazı vali- biye Vali ltonat Ca.d. YUce Ap. 8, Izmir f uannda, yerli mallar sergi- ' 

t ~ lllda tebeddllllt olması ya • 27 - Güzin Tan Tepebqı, 28 - sinde ve memleketin her k~inde 
• l&tıılden valiler tayin ed.ilmeal Jan Ağzıpek Sen Benuba liaesinde, teşhirle kalmıyac.ak, müteveffa Za· 

!l~dir. Bu tebeddillltta ki- 29 - Hamiyet Orat Kaamıpqa. dört ro ağa gibi günün birinde "yeni 
bu Cdileceğini ılmdiden he - kuyu Fırın sokak 2, 30 - Sellmet- dünya,,yı görmek mazhariyetine de 

de "~tın. Yalnız Hatay ayın 22 tin Boğaziçi lliıeai 344, 31 - Emine ulaşac.ak .• 
. ~ Villyettmb: olacak ve Kurdoğlu Sllleymanlye Kız O. O. Garabet merakhsı (!)' Amerikalı 

burada ifayı Vuife edecek. 1-C, 32 - G. Baykara Heybeliada milyoner kadınlar arasında mesut 
N ilkokul, 33 - Ayten Kırış Balıkesir bi~ izdivaç yapabileceğini, şimdi· 

Üfua Vali muavini km, 34 - Ümit Tü • den, kuvvetli bir ihtimal olarak dü· atau- sayımı 
et d"'llUk. uınum mUdürlUğü mem zer, Çatalca ilkokul 53,. 35 - S. ~.ınebi :rz. 

aııu· Banu Beyoğlu O. O. 284, 36 - Le- * * * 1 0 
1nde umumi bir nüfus sa-• aıııu man Doğanay. o ı k t erj h Ye Vekflleti de nüfus si- nun a onu5 um. 

. &.ltkında bir tahrir yapacak- Yakmda ikmal edeceğiz. dedesi pehli\'anmış.Fakat babac:.ı· 
n:ıutnl Şehrin imarına taallCik eden ka _ mn ~hliv~nl~lıkla al!kası yo~~ş; 

Uıı ..... tahrirden evvel memle • ta d 1 1 hin 1 __ ,_ pek cusselı bır adam da değılmış . 
... Ubt nuna va n &§ arm e e o au.a .. • 

bt lllalıJ. elif ınıntakalarmda tec • birçok kayıtlar illve edilmiotir. Hiç Mehmet, ~w?·aşında koy mektebı~c 
tr l'ette tahriri nüfus yapı - bir vatanda.§m: "Burası ileride is _ devam ettıgı sıralarda, normal ~ır 

1-tte;i, timllk edilecektir., diye hakkma a~am olan babasının boyuna_ enş· 
1 :yj..;ten geçmiyen mUdahale edilemez. Ancak kendisl- mış bulunuyormu~. Kardeşlen ona 

l3u ı.r ne tebllğat yapıldıktan sonra bir benıemiyorlarmış. 
lllıt8t~içlnde Veklletçe hazır. kISmı ta.sarruf hakkı tahdit edilmif - Çok su içer misin ve neyle i· 
' \ln llyilıala.rmın çoğu olur. Bu tahdit edilen kısımlar da ============= 

~ aı 1' geçti, Tetkiki bitıniyen yeniden inpat yapmak ve esaslı bir mekte serbest olacaktır. Yolma be
~ kalııqtır. Bu li.yiha • tadillt vücuda getirmekten ibaret - ledlyenin parası yoktur, plln tat • 
.. ~ belediye varidatmı tir. Tebllğattan itibaren belediye bik edilerek nehir güsellettirili • 

'de.ı llyüıaJar mevcuttur. buramnı istimllk etmezse ali.kadar yor, diye vatandqm haöı $P.tal e,,.. 
!tıertnde çalıamattayız. mal sahibi istediği gibi hareket et.. dilemez.,, 

.1 

iôRR(Y 
. {Ş ' 

e>ANKASr 

1BUGÜN·K~MBARANIZA·ATAGAGINIZ·5· kuRu~ 1 

-·-

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEt1ElİDjR 
= az• -
T. C. 

ZIRAAT~IANJrASI 



J 

1 

ı 

( 

[ 

' 

1 
1 

Za,?tı mümkün olmıyan 
•• •• bir deniz ussu • • 

Singapur 
Uzakşark hadiseleri üzerine lngiliz ve Fransız erkanı
harpleri burada toplanarak mühim kararlar verdiler / 

' 

~ 

o 

... 
müstemlekeleri için cidden endiııe
Icr doğururken Singapurun ehem -
mlyetini bir kat daha artıyor. 

kumandanı vls amiral Sir Persi 
Nobl ve Çindeki İngiliz kara kuv
veUeri kumandanı tuggeneral Gra
set, bu konferans için Kent kruva
zörü ile Çinden Singapura geldiler; 
uzak şarktaki Fransız filosu ku _ 
mandanı tüm amiral Döku, Hindi -
çinideki Fransız kuvvetleri ba§ku
mandanı general Masten, Hindiçlnl
deki Fransız hava kuvvetleri ku _ 

"" 
., 
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~ 

o 
I &UAf7 

• (( IJ,J 
., HUNG (l.0AIG PANA/'111. l60{)(J ,ı.,,, <> 

~ ~ iA'3.ı"ı1'Ji 

Askerlik siltunlanmızda muhte_ 
lif vesilelerle birçok defalar İngil
tere imparntorluğunun müdafaası 

için imparatorluk yollarının chenL 
miyeti üzerinde durmuştuk. İngiliz 
imparatorlu!;ru yolları Büyük Bri -
tanyıı. adası merkez olmak üzere bil 
tün dünya denizlerini aşar. İngilte
re, Cebelüttarık, _ Akdeniz - Sil -
veyş - Hindista~ - Uzak şark yolu 
nun ·sunat noktalarından en e -
lı yetlisl hiç şüphe yok ki Sin
gapurdur. Bu ehemmiyeti pek iyi 
takdir eden 1ngilizler burayı çok 
kuvvetli bir kara, deniz ve hava 
üssil haline getirmişlerdir. 

İngiliz, Fransız kara, deniz ve 
hava kuvvetleri crkanıharblerinin 

bu hafta içersinde akdettikleri bU
yük konferans ild büyük demokrat 
devletin uzak diyarlardaki menfa
atlerini müstacelen korumak, ve 
milstemlekclerini herhangi bir ta _ 
arruzdan kurtarmak maksadile iki mandam albay Dövez, Mot - Pike 

kruvazörü ile Singapura gelerek 
devlet arasında çok sıkı iş birli - u·· ssu··bahrı· k 
ği lfizumundan bilhassa ısrar eder-

umandanı Sir Scnton 

Uzak.şark hadiseleri, Tiyen _ Çin 
de çok buhranlı vı:.ziyet, Hongkong 
vaziyeü, biltün İngiliz ve Fransız 

ken Singapurun askeri ehemmiye
tini bir defa daha tebarüz ettirmiş 
tir. Çünkli bu kumandanlar top
lantı yeri olarak bu müstahkem 
mevkii seçmişlerdir. 

Çindeki İngiliz deniz kuvvetleri 

Hindli Pzmçap alaymdan bir kaç mf er Singap11r manevraları esna· 
smda ... Singapma biı taarruz ihtimali halimle lliimlislandmı bıt iiss.:ı 
sii,.atlc asker scvkcdcbilecektir. 

bıgiliz topçularının "diişman için Tıazır1anmış bir TıaP' .. dedikleri .17,!i 
sa11Iİ1llflrclik bir ol,ı "' .. Sıı. !aPm s.ı:tıı lıataryal umda l iiyle toplar
dan birçok vard,r. 1Ju11lar en kaim zır/ılı ftmileri bile batıracak kıw
vettedir. 

Torna.sa misafir oldular. 

Şarki Asyada ve uzak şarktaki 
tngiliz ve Fransız kuvvetlerinin en· 
müsmir bir surette tc§riki mesai 
etmelerini temin için tedbirler a -
lacak olan bu konferansa Hindis -
tandan, Malezyadan ve şarktan ge
len elli kadar Fransız ve İngiliz er 
kanıharbile teknik işler mütehas _ 
sısı iştirak etti. Konferan'3ta mü
tehassISlar İngiliz ve Fransız filo
larının yan yana çalışması, her iki 
devlet gemilerinden müteşekkil fi -
lolar kurulması, Avrupada oldu·u 

.... 

• 
tA/101/lt 

gibi Aeyada da bir harb vukulın<la:;:__~~·-"-==:--.-~..;;:=,;;::::;;, -===~= =;.;~;:::=:s;;:;:::;:=::::::oE::::c=. 

İngiliz ve Fransız kara. kuvvetle. Japoııyanrn Çindeki ecnebi nu1'üz'7ı'ııntakata.r7°n~ tecavt~ti üzerine Büyük Okyanusta bi.itv 
rinin müşterek bir kumanda altın- devletler büyük kuvvetler hazırlamışlardır: 
da bulunmasını kararlaştırdılar. A merika, bir milyon tonllık gemi; Rusya Şarki Siberyada 400.000 nefer, Veladivostokta 
Şarktaki İngiliz ve Fransız müs - tuz bin tonluk denizaltı gemisi. nefis Çinde ınuharib kuvvetlerin mecmuu 3 milyon tahmin oluııı 
temlekeleri iptidai maddelerden yor. Çindeki muhtelif lngiliz ıntistemlekelerincle 20.000 lngiliz askeri vardır. Çinde 10.000, Hifl 
müştereken istifade edilmesi yolla- Çininde 20.000 Fransız neferi bul lmuyor. Uzakşarkdaki lngiliz gemilerinin tonu 120.000, Frans' 
rı araştırıldı. Hareketlerde her iki larınki 50.000 dir. Fransız ve lngiliz filoları bu havalide Singapu r deniz i.issüne dayanacaklardı 
devlet gemilerinin hangi deniz üs - 3 milyara mal olmuş olan bu den iz üssü 728 • kilometre murabbaı nda bir adacıktır. 
le.rinden istifade edecekleri düşü - Buna karşı koyacak Japon kuvvetlerine gelince: Mançurilc 400.000, şimali ve merkezi Çin~ 
nilldU. 550.000 cenubi Çinde 250.000 dir. Nefsi Japonyada da 250.000 nefer silah altındadır. Çin d::mı 

Bu konferansa Avustralya ve Ye 
ni Zelandın iştirakleri istendi. A -
vustralya ıre Yeni Zeland murahhas 
ları bu hususta. Felemenk hükfune 
tile anlaşmak llizumuııu ileri sür -
diller. Zira Felemengln Singapu
run cenubunda ve tabiye noktaina
zarından çok ehemmiyetli mUstem. 
lekeleri vardır. Filipin adalarının 

mevkii dolayısilc uzak şarkın bu 
kısmında sulbü korumak için alı -
nan tedbirlere Amerikanın da iş -

nde 800.000 ton Japon gemisi dolaşıyor. 

nin şarkta bir antrepo ve çok e -
hemmiyetli bir mtistnhkem mevki 
olarak kullanabileceğini söyledi. 

Bu sözlerin çok yerinde 
söylenmiş olduğu üzerinden 

t'larak 
uzun 

zaman geçmeden anlaşıldı. Ev\•elfı. 

şehir deniz ticareti üzerinde mühim 
bir rol oynadı. Çok ehemmiyetli 
bir iskele oldu. l 938 yılı içersindc 

tirak etmesi icab ettiği yine bu ise dürbin lngilizin tavsiyelerinin 
ikinci kısmı hakikat sahasına çıktı. konferansta düşünülen meseleler -

dendir. Bu yıl içeralnde Singapur adasının 
şimalinde büyük bir İngiliz deniz Tamamen askeri bir mahiyette 

-olmasına. rağmen bu konferans sL üssünün kurulmuş 
ilan edildi. yasi meseleleri de gözönünden u -

olduğu resmen 

zak tutamamıştır. ÇünkU bu dev - Bu deniz üssü, dünyanın en bü
letlerin bitaraf kalan miletlerle olan yük üsslidür. Bu üssü bahride 5 
mlina.sçbetleri de gözönünde tut -
mak icab eder. Uzak şarktaki her
hangi bir tebeddül mesela Siyamı 
şiddetle alakadar eder. Uzak §ark
taki Japon donanmasının müthiş 

faikiyeti bu mıntakada ani bir ha
reketle büyük neticeler tevlid ede
cek vakalar hudusuna sebebiyet ve 
rebilir. Konferans bu nokta üze-

bin tonluk sabih bir havuz vardır. 
Bu havuz İngiltcrede yapılmış ve 
bir gemiye bağlanarak buraya kn. 
dar getirilmiştir. Singapur üssü -
balırisi en büyük filoları tamamen 
barındırabilir. Deniz üssü, tayyaı c 
meydanları ve istihkamları ile be -
raber !ngiıtcrcye yirmi milyon in-

Singapur sahilleri mitralyöz ym•alarilc ele doludur. 

rinde de tedbirler almış ve bilhas-

lngiliz imparatorluğunun uzak §ark giliz lirasına mal olmuştur. 
kilididir. 

sa bu denizlerde sefrr eden İngL 18 pusluk toplarla müdafaa edi-
1iz ve Fransız ticaret gemilerinin lir. Bu toplar şimdiye kadar kuL Singapur Avrupa ile uzak §ark 
serbestçe dolaşması ve ana vata - !anılan sahil müdafaa toplarının en arasında yan yoldur. Çin denizin_ 
na olan rabıtasının kesilmemesi te- kuvvetJicıidir. d<'n, Hind denizine geçecek her ge-
min edici kararlar vermiştir. mi bu boğazdan geçmek mecburi -

Bu konferansta. •·erilen kararla- 1938 yılında bu deniz üssünün 
1 
yetindcdir. Bu boğaz büyük Britan-

rm Japonyada derin akisler uyan- küşat resmi yapılırken harb kıy - yanın elinde lıaynti bir tabiye nok-
dıracağı muhakkak gibidir. meti uzun uzadıya münakaşa edil- tasıdır. 

di. l\"eticed~ deniz ve hava yoliarilo 
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Resimli Hafta 

mecmuası 

Bu hafta çıkan 
Singapurun a.'3kerlik bakımın _ yapılan herhangi bir taarruzda üs- Singapur yalnız müstahkem bir SOn SaytSI 

dan ehemmiyetini ilk defa. takdir siln kendini mlidafaa edebileceği mevki değildir. A \'llİ 1.a.m:mda ns. 
"den ~ir Stamford Ra!rdır. Ru zat ve binaena!Pylı uünynnın znbtı 'keıi lıir garniz;ndur. Malezvalı Birçok güzel yazılar vr. rcıiınlerl' 
burada bir İngiliz şehri kurdu vP ınUmküıı olmıyan Uslerinden birisi 1 Jıalklnıı ibnrnt olan 1ııgiliz ala~·la- doludur. Almağı umılmayınıt• 
günün birinde Jord Mlntoya mlira- ı olduğu sabit oldu. Bunnu, böyle ol-ı n, askeri talim ve tcrbb·eyi bura -
caat ederek bu yeni müstemleke - mQ.$1 da 18.zmıdı. Çünkli burası da yaparlar. 

dere 
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Averaj 1 • 
Yazan: Sacıt T. Oget 

Bu aenckl milli kümede iki takını a:rru pnnnla maçlannı bitirince 
a\eraj 1,.ini yine ortada çalkanır gördük. 

Pazartesi sabahı ı.;azetelerde bir aralık Galatasarayı ~amplyon 
gördük. Galata..'t&ray blrka.ç saat de\am eden bu amplyonluğunu biraz 
SOnra Demirspora t('rketti. \'elha..,ıl mütereddit bir ,azıyet •.• 

Bu şampil onluk tahtında bir glln de o oturduktan sonra ertesi 
gUnu Beden Terbiyesi Direktörlüğünün t.ebllğini okuyuneıİ., talumlann 
iki kere karşıla..,tıktan sonra alacakları netlct'ye göre mllli kümedeki 
derecelerinin tayin N.ilect>ğinl öğrendik. 

Şu halde bir 'akıllar bir takmım şampiyonluğuna yardım eden a
'eraj u ulü bugün hirbir iş görememl~ oluyor. 

Esasen a\·eraj, bizim futbol bünyemizin kaldıracağı bir usul değil
dir. Takımı pek !:Ok 'e kun etleri müsa,·i memleketlerde pu,·an kadar 
gol de mühimdir. \'e bu memleketlerde pu\·an puuna gelen takımlar 
ara'>ında a\ erajı ytik.<tek olan takımın amplyonluğu tabUdlr. Zaten o
rada taknnlar ııek kÜ!:Ük pu\ an farklarlle blriblrlerinl takip ederler. 
llizdekl gibi birinci ile sonuncu arasında puYan farkı • hem de sekiz 
klüp i!:lnıle • yandan fazla dü~ük iken, aynı punnla başta kalM'ak iki 
takımdan sampiyonu tayin etmt'k için averaja ba,, rnrmak yanlış bir 
harekettir. 

İn~Jtcrec:le, FranMlda şampiyonluk iizt'rfnde anraj mühim rol oy
nar. Fakat orada ~ampiyona) a iı;tirik eden • bllha.~sa İngllterede • 

~eseıa 40 klüp arasında hazan ·1 ü be'i birden aynı punnla bL'}& ge
hnce hep ine birden tekrar müsabaka yaptınlamaz ya!.. Sonra orada 
hlrinci ile 40 ıncı klüp ara..smda.ki JlUYan farkı, blztlekl ~ibi sekiz klüptc 
l"arıll geçmez. :Fazla fazla 10 - 15 puYanthr. 

lUnacnale.} h bu anraj io:iul, bu seneki münaka"alı , ·azlyeti de 
l;Ördukt-cn sonra mllli kümeden muhakkak kaldmnak ıizımdır. 

1':sasen talimat namede bu seneki meyeudh·etı de bir i!lle rarama-
dıkllan sonra ne kadar fuzuli olduğu a !kardır.. ~ • 

la, tanıarnile esaslı hiçbir münaka.')a yol ~mıl·acak tarzda bir sa
l'alıatııe an•rajı talimatname.le sokarız; 'eyahut aHraj işini kökün
d,ıı ·ı· ı ıp atanz. 

, Son münak~ alı şampiyona nzJyetı üzerinde tetklkatta bulunarak 
r; e ırf bu a' <'raj isine beJ bağlı yarak şampiyona için falane.a takımı 
;:melen \C çok .}erinıle bir kararla. , .c tam bir dürtistlüklc ortaya iki 

~ılasrna çıkaran federasyon çok doğru bir iş yapmıştır. 
Gelecek seneki milli kümede böyle bir halin \'ukua gelmek ihti

~linı gözöntimle tutarak, federasyonun a\·eraj meselesini kati bir ~k.. 
e 110kmasmı bekleriz. 

Snril T. ÖGl~T 

Ankarada yapılan 
yüzme müsabakaları 
Ankara, (Hususi) - Su sporları 

feo ras~onu tarafından hazırlanan 
Program mucibince halkcvi yüzme 
llıusabaknlnrı pazar günü Karade -
iliz havuzunda. yapıldı. 
1 Çok heyecanlı geçen karşılama -
arın teknik neticeleri şunlardır: 
ıoo Metre serbest: Devlet kon -

sel'\ at 
8 Uvarmda.n Ali Köpük 1.14 

·lO dak k d b' . · G · l' . d ı a a ırıncı, azı ısesın-

ti~n keşfi Tarhan ikinci, Gazi ens • 

0ı:sunden Ertuğrul Taner üçüncü 
U!Jlardır. 

U ıoo Metre sırtüstü: Ankara Gü. 
~ ndC'n Kamil 1çli 1.33.5-10 daki -
N~da birinci Gençl<.'r I3irliğindcn 
~ Altınknya ikinci, Ankaragü-

Türk iye serbest 
9Ureş birincilikleri 

lzmirde yapılıyor 
Ankarada yapılmasına karar 

9tri) · 
Jc· rnış olan serbest güreş Tiir· 
h ıyc birincilikleri fuardaki 

areket1 .. s· erıru canlandırmak 
'Ylc 1 . kl d'l . . h ımıre na e ı mıştı 

spor 
gaye. 
• Bu 

Usu t h 
böl ~ aıırlık yapılması 1ımir 

gcsınc bildirilmiştir. 
Uç .. 

k gun devam e.decek müsaba-
tı:. eylülün ilk haftası başlayacak· 

!:un/ar acemi galiba! .. 

elinden Halil İ§lek üçüncü olmuş • 
tardır. 

200 metre kurbağlama: Gençler 
Birliğinden Semih UlutUrk 3.18.-10 
dakikada birinci, Turhan Ogan ikin 
ci, Güneşten Necdet Atakan üçüncü 
olmuşlardır. 

400 metre serbest: Ankaragü • 
elinden Hasan Ceylan 7.20.4-10 da· 
kikada birinci, Gazi lisesinden Keııfi 
Tarlan ikinci, Ankaragücünden Ha
san Ceylan üçüncü olmuşlardır. 

A Uamalar: Gençlerbirliğiden Bü 
lcnt H~ar birinci, Sami ikinci ol -
muşlardır. 

50 metre serbest küçükler: 32. 
1-10 saniyede birinci Bülent Eken, 
ikinci Kazım Küran, üçüncü Ödev 
gelmişlerdir. 

Türk bayrak yarışı: Nazım Yal -
çınkaya, Semih Uluttirk ve Cihat 
,.e Nermiden mürekkep Gençlerbir
liği takımı birinci olmuşlardır. 

Bunlardan başka Ankarada ilk 
olarak su topu maçı da yapıldı ve 
AnkaragUcü 4 • 3 galip geldi. 

Milsabakalar sonunda Gençler • 
birliği 57 puvanla birinci, Ankara • 
gticü de 43 puv:ıııla ikinci oldular. 
Karşılaşmaları takip eden Ankara 
Halkevi reisi ve İçel mebusu Ferit 
Celal, müsabakalann birincilerine 
mevcut mükafatı bizzat dağıttı. 

Ankarada Galatasaray
lılarm kazandığı maç 
Ankaradaki Galatasaraylılar 

Mamaka giderek Maskespor fut
bol takımiyle bir maç yapmışlar. 
dır. Galatasaraylılar bu maçı 

Haşim ve Gündüzün yaptıkları 

birer sayı ile 2 - O kazanmışlar 

dır. 

İkinci haftaym baştanbaşa Mas 
kesporluların hakimiyeti altında 

geçtiği halde Galatasaray müda 
faasının ve bilhassa kaleci Bedri 1 
r..in gayretleri, gol yapılmasına 

ma ni olmuştur. Bu haftaymda M .. !; 
kc .. noılular lehlerine verilen lıir . , 
penaltıyı da kaçırmışlardır. 

• 

YAZISIZ lllKAl'E 

~eırbest slYıtuın 

At qarışları hak-
kında bir temenni! 

At yanşlan başlamak üzeredir. 4 - At yanşlan programının 

Men;imin yaklaşm&..<öı dolayısile yarış glinünden bir gün ev .. ·el Bc
bu hmıusta. bir okuyucumuzun yoğlu, 1.stanbul, Sirkeci, Bakırkliy 

yanı; ' e ıslah encümenind<'n bazı semtlerinde intihnb edilecek mahal 
temennilerini ta.5ıyan bu mektu- !erden tedariki mümkün olabilme>_ 
bu aynen dercetmeği münasib sl 
gördük: 5 - Yarışa iştirak eden atların 

hakiki cc\•herierinl meydana koy -
Önümüzdeki Temmuz zarfında Ve 

malarının temini için koşuların ilk 
liefendi yarış mahallinde başlıya- haftasından son haftasına kadar 
cak olan "lstanbul yaz at yarışları., ko§U)'U kazanan atlara verilecek 
hakkında, yUksek yarış ve ıslah en. 
cümenine aşağıdaki isteklerin arzı
na muhterem gazetenizin tercüman 

olmasını rica ederim: 

ikramiyelerin ayni miktarı muha -
faza etmeleri, bu suretle hayvan 

sahiblerile jokeylerin ikramiyeleri 
dolgun son koııulnra mal.mat naza. 

Benim görüıüme göre 

Şampiyonada 
puvan nasıl verilir 

Futbol J"ederasyonu, ;;::ol ıneraj u ulünün memleketimizde sureti 
tatblkına ait olan rneu:uat1a kafi derecede \uzuh olmadığından Gala.. 
tasaray \e D«>mlrsııor kltiblNiniıı biri Ankarada diğeri de lstanbulda 
olmak iizere iki defa d:ılıa. ı;arpı ıııak !.tıretile ~ampiyon olacak takmu 
ta);n «>tm<>ğe karar , ·erlli. 

Uer ild kliibün de itiraz edcmlyecc~ri bu hal tam idari balmndan 
federasyonlar başkanlı~ınm 'erebilt>eeji;l y<•gine karardı. Fakat bu 
kararı , ·ermekle nwselenin esasını halletmiş olmuyor, yalnız ilerde 
yapılması melhuz gürültii H' de .. dlkodunun (inilııe ~l'!:ml~ bulunuyor. 

}'utlK)l ft>dcra..-.yonunu elde mtwcut milli küme talimatnamesini 

aynen tatbikten ziyade idari kararlarar nrmeğo se,·kedcn sebepleri 
tahlll decek olursak hatanın her ~eyden e\ \CI müsabakalarda , ·erilen 
pu\an ~eklinde buluruz. Eğer bu ihtilaflı mevzu F. t. F. A. ya SO• 

rulmuı; olsaydı alınacak ce\a.b :JU olaeaktı: 

- Türkiye(le tatbik edilen pu' nn ·ekli ne\i kendine has bir usul• 
ılür. l'utbolün doğduğu tngiltereıle tatbik edilip diğer memleketler 
tarafından alınan }IU\an galibe 2, bcrabcreye 1, ,·c mağlüba sdrr 
purnn Yermektedir. 

Beynelmilel futbol talimatnamesi ya aynen tatbik edilir ,.e lhtf· 
liflı hiçbir rnt•vzu kalmaz, nyahut kı<;men benzetilerek her 15ampL 
yonada bu 'e buna müma.o;il idari kararlar , ·ermt>k mecburiyetinde 
kalınır. 

Bu yazmula federasyonlar bııı;kanlığını ,·ermiş olduğu karardan 
dolayı talıtie etmek istemiyorum. Bilal.is, mewut eksik talimatname 
ile ,.c enelee kabul edilmi~ yanlış bir usulle bundan baska türlü ka
rar ' eremezdi. Galata.-.ara~·a hf'm sıfır pu\ an 'e hem de iki gol ,·e· 
remc>zdl. ~lukabil forafın iddia-.rnı da nazarı <likkate almak meeburi· 
yetincleyıli YC buldnii,u hal !-.rkli hn iki tararı da er nwydanına çağır. 
mak sureti.) le tecelli el1i. Biz.im dilci:rinıiz her zaman tahaddüs etme
si muhtem<>I olan bu kahil ihtflafların (iniine gt'!;ml'k lı:in Jwynelmllel 
futbol talimatnamesinin aynen tatbikıdır ld, bunu kabul etmek de 
futbolümüzün menfaati iktızasıdır. 

Adil 1TRDAK1 f, 

Karagümrükteki kupa 

1 - İzmir ilk ve sonbahar at ya. 
rışlarınm 10 u ve Ankarada 20 :>i 
mütecaviz yapılmasına binaen bir -
çok spor hareketlerinin merkezi 
olan tstanbulda da gittikçe sevilen 
ve fazla alaka uyandıran at yarış
larının bu yıl 9 Temmuzda bnşlama. 
sını, ve 24 Eylfıle kadar devam et
mesini, bu suretle 12 haftalık bir 

rı olmaması. 1 
6 - At yarışlarmnı ilk haftasın

dan son hnftasm:ı kadar beşer ko. 
şuda da 1 ci ve 2 ci ve koşuya işti
rak edecek hayvan adedine göre 
3 cü gelecek \"e ikramiye kazanacak 
ntlara bınen jokeylere de ayrıca 
prim verilmek suretile koşulardaki 
sevk ve idareleri takdir edilmeli 
ve jokeyler hay•.ran sahiblerindcn 
ayrıca bir mUkafat beklememeli ve, 
siirat, mukavemet koşularında gös 
tcreccği ehliyet, liyakatle taltif cdi 
lcceği kanaati kendilerinde yerleş
meli. 

maçları bitiyor 

. 
yarış programı tertib edilm~sini. 

(Geçen sene yarış yerinin pek ka. 
!abalık ve koşuların çok heyecanlı 

olması artık bir sene znrfıııda bir 
aylık gibi 6 haftalık knşuların 1s

talmin tanbul spor meraklılarını 

etmediği anlaşılmıştı. 
7 - Koşu mevsiminin herhangi 

2 - Bu yıl Veliefendi yanş ma- bir haftasında "İstanbul jokey ko. 
halline, koşualrm sevk ve idaresini 
tanzim edecek, tarzı cereyanını an. 
!atacak, bahsi müştereklere iştirak 

mikdarlarını söyliyccek bir "opar-

lör" ün konmasını ve bir spikerin 
tayin edilmesini. 

şusu,, namHe 2 yaşındaki yerli ha 
lis İngiliz taylarına mahsus tertib 
edilecek koşuda ikramiyeler ve jo -
key ikramiyeleri yüksek olmalı. 

8 - lstanbulun her tarafrndan 
trenle, otobüsle gelecek seyircile _ 

3 - At yarışlarının zevk ve he. rin tozsuz, temiz yollardan geçerek 

yecamnı arttıran bahsi müşterek ucuz duhuliye biletlerini alarak tri
gişelerinin kalabalığa meydan ver - bilnlerinde yerlerini Ye rahatça hah 
miyecek miktarda olmasını hiç ol- si müşterek biletlerini almalı, ucuz 
mazsa 12 adet bahsi müşterek, 3 n. bir büfeden arzularını tatmin ctmc
det jkili bahis, 3 adet çifte bahis l li· 
gişesi. Okuyuculannmlan F. E. 

Feriköy spor takımı 
Karagümrük klübü tarafından ' ru, 1 · 2, Yıldızsporu, 4 - 2, Boz 

Karagümdükten gayri federe klüp kurdu 4 - 1, ve geçen hafta da 
!er arasında tertip edilen lik maç- Altın Hilalle berabere kalmışlar-
ları bu hafta son erecektir. dır. 

Sekiz klübün iştirak ettiği bu 
müsabakalar çok heyecanlı bir şe· 

kilde cereyan etmektedir. 
Şimdiye kadar yapılan bütün 

müsabakaları kazanan Feriköylü
ler geçen hafta Altın Hilalle 2 -2 
berabere kaldıktan sonra bu hafta 
da son müsabakasını Edirnekapı 

takımiyle yaptıktan sonra galip 
ve berabere oldukları takdiıide or
taya konan kupayı alacaklardır. 

Mağlitp oldukları takdirde E
dirnekapı ile puvanlan müsavi o
lacak ve bu iki takım aralarında 

ikinci bir müsabaka yaptıldıktnn 

sonra galip gelen kupayı kazana
caktır. 

Feriköy takımı bundan evveli 
yaptığı bu müsabakalc.r<la şu neti
ceyi almıştır: 

Fatih idmanı 3 - 4, Şahinspo-

Tayyar ve doktor 
Adnan 

Tetkikat için lstanbula 
gönderiliyorlar 

Sekiz, 

Dokuz, 

On. 

- ller znman nyni beyzi pistte koşmaktan atletlerin bıktığım 
5ii11ercl~ }'eni Jıisti bu §el.ilde yaptırdık. 

Beden Terbiyesi umum müdür

liıı~.i emiıs ubayı eski giireşçiler· 
tle:l Tayyar, Balkan oyunları, <lok 

dii-

1 

tor A3nan da atletizm işleri hak. 
kında tetkikat yapmak üzere is
tanbula gönderilmişlerdir. 

Tamam, 



Roman 
Timarhanede sakin delilerden, 

biri direktörden bir roman yaz. 
mak için müsaade istddi. Direk • 
tör buna müsaade etmekte bir 
mahzur görmeyince • d e 1 i 
geceli gündüzlU çalışarak roma -
nmı yazmağa koyuldu. Kendisini 
o kadar fazla işe vermİ§ti ki ye 
meği içmeği bile unuttuğu olu • 
yordu. 

Direktör endişeye düşerek de· 
liyi görmeğe gitti. Hasta onu gö. 
rünce: 

- işte !doktorcuğum, dedi, ro
manıma bir göz gezdirmek iste· 
mcz misiniz?. 

Direktör ldefteri aldı. ilk say 
fada şöyle yazılıydı: 
Akşam olmak üzereydi. Gece 

bastırmadan köye yetişmesi la
zımdı. Beygire atladı ve kuman· 
da etti : 

- Dehi .. 

~; ..... 
j'; 

~· I• ;. 
1' ı 

·' ·. .. , .. 

----

Kağıdın geri kalan kısmı ''deh,, 
heceleriyle doldurulmuştu. Dok • 
tor sayfalan çevirdi. 300 sayfalık 

defter de "deh., den başka bir 
kelime yoktu. Doktor, hastanın 

yüzüne baka kalınca o izahat ver· 
mek lüzumunu hissetti: - Selma benimle ba~lm yerde değil de daima burnda bulo~mak lı;fn neden ısrar ediyor bilmem! 

- Ne yapsın doktorcuğum, bey 
gir bir türlü yürümüyordu 1 • 

Vaz:ık 

Küçük Turan manasını pek te 
bilmediği k e l i m e 1 e r ö ğ 
renmiı, bunları arkadaşlanna, 

hatta büyüklerine karşı :kullan • 
mağa başlamıştı. Kızdıkça annesi
ne, deve, domuz dediği bile olu
yordu. 

Büyük annesi bir giln ona, için. 
de renkli hayvan resimleri olan 
bir albümü gösteriyorldu: 

- Bak kızım, dedi, sırtında 

iki tane kamburu olan şu hayvana 
deve derler. 

Turan i tiraı: etti: 
- Büyük anneciğim, ne diye o 

zavallı hayvana deve diyorsun? .. 
Ne fenalık yaptı ki?. 

ırrende 

Kıdem 

Delikanlı, genç kıza: 
- Sabahlan uyanır uynnmaz, 

dedi, ilk aklnna gelen siz oluyor -

·<> 

YAZISIZ HlliA YE: GilcU yett lğlnden intikam 1 

MübaDega Son sez 
Lokantanın eahibl servisin fena- - Kan koca kavgalarında eon 

lığından uikayet eden müşteriyi söz daima kadınındır. 

cm nt 
Tezgahtar, güzellikle pek alaka

ııı olmıyan kadına dil döktü: . istasyonda trenden inmişti. Dö 
nüşte yataklı vagon kompartima-

sun uz. 
memnun etmeğe çalı§tı: 

- Yok canım. Karımla aramızda - Bu pudrayı alınız bayan. Mar. 

mnı bulamıyordu. Müracaat ettiği Genç kız mukabele etti: - Ga~onu cezalandırırız efen • !;ikan kavgalarda son söz dalına len Ditrih hile bunu kullanıyor. 

kondoktör: - Arkadaşınız Rasid de bana ay dim. Demek istediğiniz yemeği ça- benimdir. 
- Yerinizin numarasını hatırla· ni şeyi söylüyor. buk getirmediler:' Ho.ngi garsondu? 

Jruyor musunuz? ldiye sordu.. Delikanlı biraz kısa tereddüdden Beyaz saçlı ya§lı.cn biri mi? - Bravo'. 
M 1 r h Jırrı nedir'! 

Bu muvaffakıyctinin 

Kadın yUzlinU bunı§turdu: 

- Gcç"n sefer bu sözüniir.e al · 

'anmıııtım. Fakat puurayı eilrdük -

zu hatırlayamaz mısınız?. 

- aa ese ayır.. sonra ccvab verdi: - Belki de odur. Fakat benim 
- Bu fena .. Nerede olduğunu· _ "Affet :rarıcıi>un, sen haklı _ 'en so:ır:ı yalcın söylediğinizi an • 

siparişimi aldığı zaman siyah saçlı .... t> 
- Olabilir, fa.kat o benden çolt :ıdım; M:::.rlcne gene benzcmemış -

- Hatırlarım tabii... Bulun -
duğum kompartimanın pencere -
sinden çok güzel bir göl manzara
sı göründüğüne dikkat etmiş· 

~m. 

Kadm - Ah bu erkekler! Onları 
ele geçirmek için ne yapmalı? 

Erkek - Ah bu kadınlar! Onları 
tle geçirdikten sonra muhafaza et
mek için ne yapmalı? 

geç uyanır. 

,-

\ \ 
....,,r~ 

:;Q~ 

ve gençti! :ıın !,, ı.lcrim. 
tim. 

l'AZISIZ HİKAYE: Canlan ıı kılan gen~lcr \e gın;etc ... 

~ .- q_u\:JUK...c;uc.~ .. 

~ 
/'•' . 

~ti' ~~fil fit:-(~ 

thJ ~ Tf ~ qr l~(J J. L D '",.t ( ırj~ v~ ~lı~--
1 2 . 

\' 
,~ıı~-(/'), r_, [( Ü ı;-iıl ~ ffl!;.:"t? ._:.> ... , u v 

J - ) 
i ,a:~~~ 

Bba- masal 

Genç kız nişanlısına emretti: 
- Bana bir lurmızı gül vennC"z

~n senin aşkının ciddiyetine inan
mam. 

Kış ortasındaydılar. Gül değil, 
gül fidanında yaprak bile yoktu. 
Delikanlı üzüldü, yemeden içmeden 
:.!esildi, gözlerine uyku girmedi. Ni 
bayet gül fidanının yanma gide -
rek ona yalvardı: 

- Meded senden! Ne olur, bana 
bir tanecik lurmıı:ı gül \'er de sev
gilime götUreyim. Ona olan a.şknnı 

l 
~~e&k bu aureUe ispat edebilecc • 
;un. 

Gtil acıdı ve dile geldi: 
- Delikanlı. Arzunu yerine geti

rebilirim. Fakat bu, kL5 mevsimin· 
rle sadece benim isteğimle olabile-

1 cek bir lş değildir. Git bülbUle yal
: \'ar, o gelsin, dallarımdan birine 

konup ötsün. O zııman gövdemde 
bir konca hüsıl olur. 

BUlblil kalbini dlkenlerimden bL 
'ine batırarnk ~arkuıına devam etti 
Ji takdirde onun kalbindtn akan 
;anlarla gül kırmızıl~ır. 

Deliluı.nh billbülil de razı etti. 
~uı;çnğızın hayatı pahasına kırmı

.ı:ı ~ül dünyaya geleli. 
Artık dünyalar delikanlının ol -

mu§tu. Gülü fidandan kopararak 
sevgilisine koştu. Fakat acele işe 

şeytan kanşır, syağı bir taşa ta
kıldı, düştü ve yere yuvarlanan gU

lün ilzeri birM. çamurlandı. 
Delikanlı gUlli yerden alarak .SC\'. 

;ilisinin yanınn gitti. Çiçeği uzattı: 
- Al sevgilim, dedi, sana aşkı -

nın kuvvetine bir delil daha. Bu 
:neY~imde gül buldum. 

Genç kız gUlU aldı, dudak büktü 
ve çl~c:Ji yer~ atarak: 

nna bula bula ço.mur. u bir 
gül mu buldun? 

Kcıdın - Hayatta ç~k söyleyen 
kadınlar muvaffak olur değil mi? 

Erkek - Başka türlUaü var 

mıdır?. 

Dedlko~u 
Melike, arkadaşını, Beyoğlu ca<L 

desinde görünce hatırmı ısorduktan 
sonra bir ıırasını getirdi: 

- Beni bilirşin kardeşim, dediko 
judan hiç lıoıtlanmam. Diln akşam 
Fericdler biıe g~lm.i~lerdi; bir dc
d!kodu, bir dedikodu ki sorma ... A· 
nan ne dedikoducu, ne kendilerini 
ıeğenmiş §eyler! Kend!Jeri bir ma
~nh olsalar ney6e... Kocası sUmsü
;ün birisi, Feride de111cn sürtük. 
:~endi haline bakmıyor da üstelik 
5lekini berikini çekiştiriyor. Geçen 
gün ne olmuş biliyor musun? Hani 
dedikodu diye değil, bilirsin ki ben 
dedikoduyu sevmem, Rn.ifelerin ..• 

MesDek ncabu 
- to hayatımda yalnız kaldı. 

Jnn kadınlar muhakkak bana ~ -
1fun:ııiyerek bakarlar. 

- Ponjuansmız d~cne ! 

- J!nyır, fotoğrnfçıyım, 

- DUn diş çıkarttım, aınan n' a-
•ıdı, ne acıdı... Dünyada di§ c;;ı • 

1 

tartmait.tan daha 11ıtırabh ocy yok· 
nuş mcr,cr ... 

1 Muzibin blri!!İ atı~dı: 
- \'ard•r. 

- NC'~.iir'! 

A A ,... .t'\ 
{~ ~~ ~ ;,ı . 1 • • • 

;~ ~ ~ i 
,.r1ıı 

/ . ~ "" ' "urustA :-::ı .. ı:. _ 
D~ •~a:ıtR !iZi TAf1 

~0 ... uı 4 ~'""" L (' .ı • , . ı .,J 

1 ~ ·ı=;~"~ 
· I 

1 

- t~ı diş c;ı:tartmnk! 

- E!3:d nl:anlın ötmu, &y!e. mi? 

- Stlçük oğlwıu.ı.a acdeu Hltler 
~·orsumızf 

- Dalma bir ff!Y i tlyor da on -
dan! 

- Fransız karikatürü -

f] -- -

Qıçj. ~fr 
YAZISIZ HİKA \ 'E: Zamane çocuğu guguklu saati modenaleştlrtyor. 

•• 
- Evet, çok Uzilldilm doğrueu ... 
- Tabii insan UzUlme.ı olur mu, 

hem sen onu çok se\'erclin. 
- Onun için Uzülmedim. Onunla 

evlenmif -olsaydnn oimdl dul ve 

1 
serbest kalmtt olacağnnı dilfilne • 
rek üzüldüm. 

da 
Ol 
tu 
la 



e 

13 TEMMUZ - 1939 H A B E R - Akpm P0ttat• 11 

Londrada mer3klı 
bir dava 

Mücevher 
bir 

hırsızlan 
markiz oğlu 

arasında bir lord ve 

da bulunuyor.du~ ......... 
:Sir tntiddet evvel lngilterede 

1f ayfairde dört genç 5360 ingiliz li 
tası kiymetinde mücevherat çal -
tnakla rnaznun olarak muhakeme 
:~tına alın~tJ. Muhakeme henüz 

1lıne1n;.ş olmakla beraber bunlar • 
dan Yalnız ikisinin sirkatt~ suçlu 
Old ~ 
t Ugu anlaşılmıştır. Jorj Ernst Ar 
ur liermg adını taşıyan hırsız -

;rdan biri 23 yaşındadır, zabıtaya 
eter Proud adını vermiştir Arka

daşı 24 yaşında Geoffrey Coop a
~Illda biridir. Bunlar Al!, Mo ve dL 
ger bazı arkadaşlariyle Mayfairde 
I<uen Streette oturan madam Pau
line Vinccnt Daubcnynin 2500 in -
gili.z lirası kıymetindeki mücevhe -
r~tııu çalmak için teşriki mesai eL 
tiklerini itiraf etmişlerdir. 
liering, bu hırsızlıktan başka ma -
daın Gabrielle Burlcy adında bir 
~adının 2860 ingiliz lirası kıyme
tuıdelti mücevheratını çalmakla da 
tı\üttehemse de bu hırsızlığı henüz 
tahakkuk etmemiştir. Diğer iki 
llıaznun, yani lord Herbert Her -
Ve · 
lt' Yı.n oğlu Victot' Hervey ve mar. 

1 
ız Briattilün yeğeni olan 30 yaş

baı-rnda bir genç evvelki cürümden 
eraet kazanmışlardır. 

\r Mahkeme, şahid sıfatile dinlenen 
t aıter admda birinin sirkatte müı:
erek olduğu zannmdadır. 

b liırııızıar Kueen Straet'de madam 
al<benynin kardeşi prens Gabtz.ine 

Tuhaf pullar 

llüyük Okyanusta ve Hattıüs • 
tU"a civarında grup halinde birço' 
~da.cıklar vardır ki, bunlara Gil-
ert ve Ellice adaları derler. Kırk 

Yed· 
1 

1 sene evvel İngiltere bu ada -
a~ Üzerinde himayesini ilan et -
~1iti: 1915 de ahalinin arzusile 

1 .11gİltercnin müstemlekesi olmU§· 
"tdır. 

A.. Son zamanlarda bu adalar Kral 
b ltıncı J orj için on iki puldan i -
n •ret zarif bir seri çıkarmı§lardır; 

u. Pullar üzerinde gayet nefis 
"~ tuhaf resimler vardır. Pulları 
gôr" 
r Uncc adaların muhtelif manza· 
haları ve orada ya§ıyan ahalinin 
ttı~~a.tı hakkında bir fikir edinmek 

Ulllkünı.ı" .JUf, 

k 
3 

Pcneylik pulun üzerinde su 
ena. 

tc tında hurma ağaçlarını gös -
ten .. 1 . 2 guze bır manzara vardır. 

h:~ 2,5 pcncylik pullar üzerinde 

1lılcrin barakaları görünüyor. 
bi •5 Pcncylik pulda süratle akan 
li tb tıchir üzerinde içindı. iki yer
"a.r Ulunan hafif ,bir sandal resmi 
dik <hr.' Şunu da haber verelim ki, 
ak bır ı:ncyil üzerinde şiıddctle 
ki.lan kayalıklı nchtr mecralarında 

1 
hi re.it çekmekte yerliler pek ma -

tdıricr. 

t S Pcneylik pulun üzerinde Elli
ç~ a-dalarrna mahsus bir kayığın i
k~dc dört yerli şiddetli akıntıda 

tek Çekiyorlar. 

U" 
6 

Pcncylik ve 2 şilinlik pullar 
ıcr · d 

ııu ~.n c Gilbert aıdalarına mah -
ttıis uç köşe yelkenli bir kayık res 

"ar 

<la~İğe~ bir pulun üzerinde de a
Ya ar arasında muntazam servis 
ıu:an Yelkenli bir gemi reımi bu 

l.ıYor 
~ .. . 

lnı.· ~stcınlekenin karargahı ve 
"' 1lıt k . . . "k t ~h o~ omıserının 1 ame ga r 

<la.:a.nus adası üzerindedir. Bu a
tl~ d ırı ahalisi 3000 kişidir. Bu a
llıa · il bir telsiz istasyonu ve bir li-

·1 scddi vardır. Liman seddi 1 
f Dcı•amı 14 üncüde) 

ile oturduğu apartmıa.nda telefonla 
bir daire kiralamışlar ve bunlarm 
o sırada gaybubetlerinden biliati -
fade hırsızlığı yapmışlardır. 

Madam• Daubeny ile kardeşi 

(Prens Galiçin) Londraya avdetle. 
rinde apartımanlarınm soyulmuş 

olduğunu görmüşlerdir. 

Madam (Gabriyel Barley) (Val -
ter) in dostu ve birçok mücevhe -
rat sahibiymiş. Bu kadın (Valter) 
in delaletiyle (Hervey) ve (He
ring) le tanıştığmdan ve bu üç ki
şi arasında madamın mücevheratı 

hakkında birçok görüşmeler vuku
bulduğundan cürümde (Valter) in 
de iştiraki olup olmadığı araştırıl
maktadır. Maamafih bu adam mah 
kemede aleyhinde söylenen sözleri 
tamamiyle inkar etmektedir. 
Şimdi mahkeme bu meraklı dava 

nın rüyetile meşgul bulunuyor. 
---Mü c c v lı cr leri çalınan madam 

Bur ley 

Fransızlann meşhur sinema artisti H enri Garay1yı tanıma
yan yoktur sanırız. Geçenlerde k arısından ayrılan bu Jön P römie, 
!İmdi Besobrozof isminde bir k on tesle evlenecektir. 19 temmuzda 
yapılac:Uc bu izdivaç Franıız artis tinin ikinci evlenmesidir. 

Kontes Beıobrozof Çarlık Ru syasının en yüksek ailelerinden 
b irine mensuptur. lhtilalde aileıil e memleketinden kaçmt§ ve Fran

ııa da yerle~ittir, 
Yukariki resimde, kontesi m üstakbel kocasının resmi ~nünde 

gazete okurken görüyorsunuz. 

Mll<i 

l 

~iı< i 
D'E1cl(TİF 
P~i' A 

U~TA!.ı>llN 
YEN i )l'\A. 
iı FETl.E· 

ıt i ,.ıO E N 
SAH~EJ) i. 

YOROıJ.:. 

$ !~·~ 
- - .. ı;;:::.a.....ııı~uıı.; 

~ANKACA-
Kı 

i ~LER EPi-Y 
·rLERLE· 
Mİ~l>İ 

• 

. . . .......................... · ı 
f Orman insaQları arasında.:_~~~ .. 

YAZAN L. : Busch 36 Yılını vahşiler arasında gJçİrm :ş bir Alman seyyah ı 

Hansın boğuk bir feryat kopardığ ım duydum. 
Bu, korku Ve şaşkınlık feryadıydı. 

Bu kolsuz ve bacaksız adam, yar· 
' ıclinin üzerinde korkunç bir 'çekir
ı :~ g: ·Ji sıçraya sıçraya öteye beriF 
·irliyordu. Böylece sıçrayarak mağ· 
ıanın içinde birkaç defa döndü. So. 
r hızlcındr. Mağaranın içinde to 
to!)rak uçmağa başaldı. 

Hepimiz tüylerimiz ürpermiş. sı 

:ıirlcdmiz gerilmiş bir halde bu ga 
•ip mahlfıkun hareketlerini bütüı 
· 1; ~ ka::mizle seyrediyorduk. 

T..:ca·a - Guala böylece mağaranıı 
rçin<Je birkaç defa döndükten sonr< 
ken1ini birdenbire ac' bir çığlık ko 
pararak yere attı ve yerde titreme 
re başladı. Gözleri açıktı, fakat kor 
kunç bir şekilde yana kaymıştı. Ağ" 
-ından köpükler fışkırıyordu. 

Bu manzara hepimize birdenbirl 
'Jüyük. bir heyecan vermişti. Herke: 
ne olacağını hayret içinde bekliyor· 
du. 

O anda Hansın yanı başımda bo 
ğuk bir feryat kopardığını duy · 
dum. Bu, hayret, korku ve şaşkmlü 
feryadıydı. 
Çüıkü yerde bir sara nöbetine ya· 

<alanmış gibi titremelde olan yanm 
\'Ücutlu sihirbazın başuc·,...rla siyah 
hir el peyda olmuştu, havada kop
":lUŞ bir halde dola~n bu el sihir· 
bazın her tarafından dolaşıyordu. 

Bunu ansızın gören Hans hayretin· 
den bir çığlık basmıştı. 

Yerde yatmakta olan sihirbazın 
~d tarafında da bir el peyda oldu. 
o ca karanlıkta aranır gibi sihir!.>a 
zm yüzünde gözünde dolaşıyordu! 
Cümlemiz hayretimizden donmuş 

gibiydik! 
Bu elsiz kolsuz adamın işte istediği 

zaman boşlukta dolaşan ellere sahip 
olabildiğini deh~tle görüyorduk 
ltiraf ederim ki ne bir korkıı, ne bir 
dehşet hissetmiş değildim. Evvel~. 

bunu sihirbazın Ulunga vahşilerini 
tedhiş etmek için icat ettiği bir da
la, ere addettim. Eller siyah oldu 
ğu için zaten yarı karanlık mağara
nın içinde ancak hayal meyal görü
nüyordu. 

Bu eller yapma iki el olabilirdi. 
Kurnaz sihirbaz bu elleri kurnazlık 
la, adeta bizim kuklalar gibi yattığı 
yerden idare ederek herhalde Ulun
galan hayretlere düşürmenin yolu
nu bulmuştu. Daha kendisinin eli a
yağı olmadığı için bu elleri bu ka-

dar süratle ha. a ~a na:;ıl idare etti üy:erim ürpc;·dı.. Hayretle hemen 
ğini anlamak kolay değildir. Maa· ;eriye çekildim. 
nafih bu mahir sihirbaz ra dişler: Ben de son derece hayrete ve ne
.. ~ takılı hay\'an kuyruğu kıllaril· :en :nl~ar edeyim, bayağı şiddetli 

. ~ya~1ut yfr;whınun alı ;tı:-clılh ad:· )İr. hryec .a kapılrnı~tım. Yüzüm
zlerini oynatarak. ,.ı..,.ı:ğ;m gibi, ku: le' : değişikliği farkeden Hans: 
·a ~eklinde bu elleri ha,·ada oynata - Kaptan! ne \'ar? diye sordu. 
>ilirdi. - Hiç! dedim. Fakat, Hans, el· 

Hayretler içinde, önünde el(_ er hakiki insan elleri 1 
kolsuz sihirbazın h .. "ı çırpmaı - Yay canım! 
:ilerini seyrctme1de olan Han5r - EYet! .. 
1muzuna dokund\•m. Koca Han· Ve hemen yerime dönüp oturdum. 
'.':1. kusundan yerindzn sıçra<lı. \) :ıra1 1k sihirbaz yerde tekrar inle-

- Hans! dedim. Şu elleri bir tuı li. 
~a;~a bakalım .. Sahici mi? ifa Yada dola~:m ellerin hizasm· 

Hans yü-:.-;mc ttı'ıaf tuhaf baktı ·:ia, yere. basmış iki ayak Ye bacağın 
- Va\l;ı' : 1 · = 1 rn~m! .. Fakat tuta .:'.irdiğini görünce, bu sefer hakika 

mıyacağım ! dedi. ten cüm!emiz lrnyretimizden don-
- Neden? :uk! 
- Şa5aladım da ~aliba ondan' Yere kapanmış ~1 ..,,, Sabu-ll- · 

Ben ömrümde bu kadar müthiş bi· 'ıem onlara bakmaktan kendini ~ .. l. 
sihirbaz gömıedim! mryor, hem de korkusundan tirtir· 

- Bu sihirbaz değil, hokkabaz, titriyordu!. 
Hans! Manzara hakikat~n şayanı hayret 

Hans bön bön başım ~allayarak ti. 
- Vallahi bilmem .. diye mırıi· Bu ayakla. c'a siyah ırka mensup 

dandı. ayaklardı ve yere kuvvetle bastık· 
Halbuki bu ellerin ne maddeden la::, adeta fü:tü,.,dc~:i :::::. ~: miyen 

yapılmış oldu~unu şiddetle merak gr-de birile g;~:e~iyonnu~ Q;ibi tit· 
etmekteydim. Bubaya teklif etmek deyip duruyor. ellc:-Je ayaklar ayni 
istedim. Fakat yüzüne bakar bak- göğdeye aitmişler gibi ahenkle ha· 
maz vazgeçtim. Zira adamcağızın r~'..et ediyorlardı! Bir Ulun~a sihir· 
gözleri yumurta gihi büyümüş \ 'C bazının mağara~mda böyle bir man 
yüzünde fındık büyüklü~ünde ter- zara ~örece~imi a"ln al·\ımdan geçir 
!er peyda olmu~tu!.. Diğer tayfalar memiştim. Fakat .ıı;özümüzün önün
da, bayağı korkmu'31ardı! de .;ereyan eden hadiseyi olanca dik 

O vakit kendim kalktım \'e yerde ';atim!e takip etmekteydim. 
ağzı köpürerek titremekte olan si- Sihirbazın yarım vücudu etrafın
hirbazm başucuna .ıı;ittim. Mütema- da peyda olan bu ellerin ve ayak· 
di~ en havada dola~makta olan bu el !arın görünmez bir, ücuda yerleşmiş 
leri yakalamaya çalıştım. olmaları lazımgelen kısımları beyaz 

( ıradakilerin hepsi dehşetle benim loş ve koyu bir sis veya duman şek· 
)'üzüme bakıyorlardı. ltiraf ederim !inde biti}:?~~u. .. . •. . .. 
k: bu teşebbüste bulunurken son Bunu gorur. ~ormez bızım ıspırı· 
de-ı>r" c;oguk kanlıydım, fakat elleri tizma cel"elerını hatırl~~ım .. B~n 
ha,·: Ja yakalar yakalamaz titredim. Hanover ve Drestende böyle ıspu

tizma cemiyetlerinin celselerinde 
bulunmuştum. Orada .ıı;Ctya ruhların 
göründüğünü merak etmiştim. Fil
,·aki bu celselerde ruhların nasıl 
göründüklerini yakından görebil· 
miı;;tim. 

Zira bu eller tahmin ettiğlm ~ib: 
soğuk, me~inden veya a~açtan bir 
czey de~il. sıcak, canlı, hakiki in~r 
elleriydi. 

Ben elleri tutar tutmaz, bilekleri· 
min büküldüğünü gi>rerek derha 
bırakmaya mecbur oldum. Eller soı 
derece kuvvetliydi! Havada dolaşar 
bu esrarengiz ellere dokunur dokun-
maz, yerde c;ihirbaz cam yanmıo 

~('..;i ayni zamanda öyle inledi ki 

Sihirbazın etrafında ya\·aş yavaş 

peyda olan bu eller ve ayaklarda ay 
nen ispiritizma cel~lerindeki ruhla
rın .ıı;örünüşlerini andırıyordu. O va 
kit büsbütün hayretler içinde kal
dığımı itiraf ederim. 

Biraz sonra yerde titremekte O"' 

lan sihirbazın inlemeleri arttı ve 
11ayadaki el ve ayakların arasında 
h·ah iri, fakat hayal meyal görünen 

bi.r .ıı;öğde, sonra da bu göğdenin ü
zerinde hayvan başma benziyen, 
gözleri sönük bir baş peyda oldu. 

Yam başım11..da ve yerde titreyip 
'nlem~kte olan sihirbazın üstünden 
1.~a~ı beliren bu hayali dehşetle ~ 
aber seyrediyorduk. 

Gerek bacakları ye gerek başı göğ 
:lesine henüz birleşmemiş gibi görü
nüyor, bu ise in:-ana ayrı bir deh
şet veriyordu. 

Bir k~buc; ıı:ördüğümüzü zannedi 
yorduk. Ayakta sallanan Ye büyük 
bir şi~e içindeki zeytinyağ kütlesi
nin kaymac:ı gibi boşlukta kabarak 
uzalrp kısalan, yüzü hayvan mı in~ 
c:anmı oldu~u pek kestirilemiyen bu 
mahlOk hepimize dehşet Yermişti. 

(De,·amr Yar) 

11 939 

Resimli Hafta 

mecmuası 

Bu hafta çıkan 
son sayısı 

Birçok rüzel yazılar ve reıimlerle 
doludur. Almağt unulmayrnm • 
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-9 Yazan: RAHMi VAGIZ 

Binbaşı Stevens 
hücumu 

Ada.nm Kuzu körfezi ismi verilen iç limanına 

hı\kim tepede Kefnol burnunun garblndeki dilz!Uk
tc iki büyük hangar tesis edildi. Çabucak dilzeL 
tilen tayyare meydanının etrafına sıra sıra pavyon
lıı.r, barakalar yapıldı. 

Maltadan cclbedilcn 12 tayyareyle Londradan 
getirilen 4 tek, 24 çift satıhlı bombardıman tay
yaresi buradaki parka konuldu. 

Arnirnl Dorobek boğaz ağzını dretnotlarla ab
Iokaya aldıktan sonra 41 bava müfrezelerine tev
di edildi 

Mııltadaki hava üssünün kumandanı Meycer 
Stefcns, Tetados bava parkı kurulduktan sonra 
boğaz akmlarmn. amiral Dorobckin emriyle fası
la vermi§, taamız istikametini lı.mir mlistahkem 
mevkil Uzerine tevcih etmişti. 

Kumandan Stefens, evvela bizzat bir keşif fL 
losunun bn§ma. geçerek lzmir göklerinde bir kc
fiif UÇU§U yaptı. 

Çok yillı:sektcn yapının bu UÇU§ sabahleyin 
erkenden mUstahkem mevki tlzerinde birer nokta 
halinde beliren 6 tayyarenin vUcudu ile 1zmi.ri vel
veleye vereli. 

Kumandan Stefens !zmirde, müstahkem mev
ki emrinde bir haYa taburu mevcut olduğunu blli
yor, Alınan tayyarecllcrin idare ettiği bu milesse
sedeki tayyare mikdanm, d~man pilotlarının kabi
Hyctini, tayyare hangarlarmm yer ve adedini öğ
renmek istiyordıı. İngiliz istihbaratı, lzmirdckl 
hava taburunun mevcudiyetini bildirmL~, fakat 
kuvveti ba:Jckmda mnlümat alamamıştL 

Binbaşı Stefcnsin yaptığı keşif uçuşu müstah
kem mevklin tayyare defi t.oplarile karşılandı, lz
mirl velveleye veren top gürültüleri, lıavnda, tay
:nrelerin ~ok altında infilak eden mermilerin gökte 
bıraktı~ı beyaz duman yığmlan halkı heyecana. dil.. 

rdü, 

Han taburundaki Alman pilotlar, ha§çavu~ 

Roynboh'un idaresinde 4 tayyarclik bir kuvvetle 
dil~nınn uçaklarmı ka.rşrlamağa .çikttlar, fakat da
ha yerdeki tayyareler uçmağa :kalmadan düşman 

hava mUfrezesi geldiği istikamette 'l.lZaklaştı, ufuk.. 
ta nokta.lııştr, kayboldu. 

Alman tayyarecileri, dilf$?D..lln uçaklarmm gidi
~en sonra İzmir göklerinde bir müddet uçuştu-

lzmire bir hava 
yapacaktı 

Bu sırada lstanbuld:ın gelen bir emirle dört 
sandık malzeme ve ild mUtchaASıs tabuıı.ın faaliye
tini başka bir çevreye tevclh ettirdi! 

Karargfıhı umumi ba~lığtnı ta§ıyan tezkerede 
§Unlar mevcutlu: 

t:zMIR HA l'.\ TABURU KU~IANDANLir.IX A 

"Tayyarelerin, perune ara.smdan ateş edecek 
nıa.ldncll tUfckkırle teçhizi l~in muhtt>zl mab:cme, 
mütehassıs yüzbaşı Ropte ,.e Sııyd<'mnn nıarifetiJe 
tabura gönderibriiı;tlr. 

Tayyarelerlmlzin süratle y~nl tüfoklrrle t~hlzi 
l~inln yapılınası ehemmiyetle la\' iye olunur. 

Ca~kumandan Vekili 
Ennr 

Bu emir, taburda yepyeni bir hava yarattı. 
Bütün pilotlar, o zamana kadar havada ta

banca kullanmak, filinta istimal etmek mecburiye
tinde .kalıyorlar, bu, hiçbir faydalı netice vcrmL 
yordu. 

TUfeklerin montajma hemen ha.ilandı. 
İki mütehassıs iki günde tan·arclerin dewar 

kasnaklar tlzerlne bindirilmİ§, yuvarlak ~rjörlü 

makinelitlifeklcrini yerleştirdiler. Atışlara başlan

dı. Tüfeklerin bu -eekilde Sdareel QOk kolay \'C a
tı§lann neticesindeki :isabetler çok fazla oluyordu. 

Pilot, lövyenin üzerine, cu but.onunun )'anına 
konulan ikinci bir butonla bu tüfekleri eteşliyebili
yor, çıkan ku11unlar, pervanenin adedi devri he_ 
sabiylc .anısmdan ger;iyor, ıradyatör Jstikametinde 
!}iddetli bir ateş huzmesi teksif edilebiliyordu. 

Yeni tüfekelr ilti gilnde tamamen yerlerine 
konuldu. Pilotlar, bundan sonra bir düşman hava 
filosu ile kar§ılaşmak iQin sa.bıreızlanarak bekle-
rneğc başladılar. 

Binba§l Stefens Kalfaya döndükten sonra tz
mire bir hava hü.Cumu yapın.ağı ks.rariaştırnıış, bu
nun plfuıını ha.urlamağa koyulmuştu. 

İngiliz hava. üasU kumandanmm .ke§iften aldı... 

ğı netice çok hOfiUna gitmiş, ancak 3 yatyare uçu
rabilen dilBIDan hava taburunu bombardıman et-
mclt için bu hücumu hazırlamağa başlamıştı. 

St.clensiıı projesi 11unları 'htiva ediyordu: 

lar. Halkın maneviyatmı kuvvetlendirmek için 6 ıtayyarelik bir avcı filosu, 4 bomb3f'dmıan 
muhtclü istikruneUerde dola§tılar, boy gösterdiler. tayyaresiyle yola !;Ilı:acak, İZl'llire geleock, evvcliı. 
)'.'erlerine döndüler. -.-müstahkem mevkiin tan•are defi toplan üzeri.ne 

Hava taburu kumandanı binba.sr Astor Koy- bomba hamulesini bojnltacak, sonra lhava taburu-
zer dÜ man tayyar lerinin maksadını uzun uzadıya nun üzerine gelerek burasını ıeehennem yağmuruna 
araştırdı. boğacaktı. 

Binbaşının fikri, ı6 taY.Yarell.k dllşman hava t1. F.ğcr bombardıman isabetli olur, muvaffaln-
losunun bir bomba ibile savurmadan İzmir üstün- yetle neticelenirse hava tabunından eser :kalmıya.. 
den geçi§ine ta.kılıyor, bu harekete bir tilrlU ma.- ca.k, .mevcut tan·areleri tamamen tahrib edilmiş o-
na vucmiyordu. lacaktı. 

Milsta.hkcm mevki erkiinıharbiyesile birlikte Stefens plli.nmı akşam üslü, gruba yakm tat-
mahiycti araştırılan bu hareketin netice itibarile bik etmek i8tJyordu. Böylelikle gUndUz mesaisini 
iblr korff maksadına dayandığına hUkmedildi. Tay- bitiren Alman tayyarelerini gafil b:ı.stırac.ağmı U-
yarc taburu t.crl.ibat almağa gir:lşti. mit ediyor, hilcumun muvaffakıyetle ncticelenme-

Tabur kumand2.nmm verdiği bir emMe 6 tay- sine bu saatin daha mils:ıit olduğunu zannediyor. 
)'are her zrunnn uçufla hazır bulunacak, iki seri pL du. 
lot nöbetleşe bu ise memur .olacaktı. (Devamı var) 

- 22 - Çeviren: Fethi XARDEŞ 

Hnym mukabele etti : den çıkan bir sivil, ona hafifçe çarp :>tuz derece ufki vaziyette kaldI, 
- Söylemesi kolay. tı. Haym, durmuş, kendisine kü;)· ığrildi, kmldı ve her taraftan szç-
- Yapması da kolay •. Dunu id tahça değil, fakat g5zlerini de indı. .-ayan çelik, tas parçalan arasında 

Jia edebilecek vaziyetteyim. Çünkü mcden bakan adama kam;ısmı kal· yere yığıldı. Bunların hepsinden 
ç 3y içinde ben lngiltereye bu şart- dırdı., on yedi on sekiz yaşlarında sonra müzikacılann havada inanıl

.ar dahi!inde iki sefer yaptım. Ken 3Çık yüzlü, zeki bir ç-0cuktu. Soı .naz bir irtifaa Jırlamzş yepyeni bir 
Jirni böyle sürdüğüm için beni ma Jerccede heyecanlı idi, fakat sakiı .rombonu, bir donanma ı~ığının 
.:ur gönin, fakat siz mecbur ettiniz ı ~örünmek i2in müc:ıdele ediyordu ;on çi~ği gibi döne dône düştü. 

f
.k . . A • 1 . k· llaym bagırdı: I\Iucize kabilinden sağ salim kal· 

Her neyse ı rımı, dmır erım a K ld 1 d Al b' • 
bul ettiler. Buraya bunun tahkikı - a . ırım ar a man za ıt e· ... 11ş olan Haym ile Fransız genci 

.ine yol vermek lazımgeldiğini oku· a ·ı.,tılar. Sap;ıan ke ilmişlerdi. 
için geldım. 

Sustu ve bitkin Niderstofa, inan :nadm mı? ~lerkez kumandanlığından sedi· 
Yüzü, birdenbire kam ooşalmı:; ~·eli askerler koc:ar adımla rıktılar. 

mamı~ duran Ştroberge, hiddetlı " ::r 
gibi, sarardı. Üst dudağı bükülerek Bir hasta raba ı korna r~Idı. Bütün 

Hayma ve hayran Şmite bakarak ~ 
1 dişleri kı~men meydana çıktı. Hid· bunlara 18.kayt kalan iki adam bac:· 

lülilmsedi. Onlardan dostluk bek e: " 
detlcnip bir Fransuı döğmeğe hazır lanm tekrar gökyüzüne kaldırdılar. 

:;ö~ünüyordu. 

Devam etti: 
- Kolonelim, ben buraya düş

manın elde ettiği malQrnatı ne va· 
31ta ile gönderdiğini meydana çı

karmak vazifesile gönderilmiş bu· 
:unuyorum. ~Ierkez kumandanlığı· 
na ait dahili tahkikatla uğraşacak 
değilim ve esasen üstüme vazife ol· 
mıyan işlere karışmak A.detim de 
yoktur. Umanın ki zabitleriniz be· 
ni burada umumi karargahın ada· 
mr diye görmiyccelder ve bana va· 
zif emde tecrübeleri ve tavsiyeleri i· 
le yardım edeceklerdir. 

l\luhataplann:ian yalnız Hayın 
gülümsemcğe çalıstı, fakat yuzun
deki asabi işmizazlar galebe ç-aldı. 
Ştroberg fok gibi soluyarak ya· 

rım bir cümle söyledi: 
- En şaşılacak şey ... 
Niderstof atıldı: 
- Evet. Mevzuubahs üç vesika 

yalnız birer kopyeden ibarettir. ü
çü de yazıhanemin duvarlarına ası· 
lı duruyor; işte ... Şemanın müsved· 
d..asi kft~ ~erinin bOpıtslchia 
verden alınmış olabilir. Fakat f<>toğ 
~aflann kopyesi buradan alınmış. 

General kızdı: 
- Neden bunlan kilitli bir yere 

saklamadmız? 
- Bunlar üzerinde hergün çaiısı· 

lan şeyler. Heran üzerlerinde tadil 
ediliyorlar. 

- Ne olursa olsun, bunları kilit-
li bir yerde saklayın. 

Zabitlere döndü: 

!andığı zaman hep böyle olurdu. Haym mırıldandı: 
Kamçıı;ı çocuğun ' üstüne inmek ü- - Uzaklaşıyorlar. 
zereydi. - Sandığınız kadar değil. Onlar 

işte tam bu sırada genç gülümse asıl gan hedef tutu:rorlar. işte ba· 
di. Bir parmağını havaya kaldırdı. km bir tanesi tek kanat üzerine dö· 
Sonra, büyük meydanda o!up biten nt".rek iniyor. 
hMiselerin artık onca hiçbir kıyme· Beş. altı infillik oldu ve eski ~h· 
ti kalmamış gibi. et.rafla alakadar rin bulunduğu tepenin ete~inden 
olmıyarak başını arka)'a ıi~rip gök· ~i renkte ke-if bir duman bulutu 
yüzüne baktı. yük~ldi. D~ilen toprağın derin· 

Haym, daha, Fransız tayyareleri tiklerinden geldiği sanılan müthiş 
nin o zamanki Alman tayyareleri· bir infilak bütün şehri sarstı. Bütün 
nin motörlerine nisbetle daha hafif camlar kırıldı. Bacalar, çatılar uç
motör sesini duymadan, ne olduğ•J· tu. Yer titredi. 
nu anladı. Haym ile Fransız genci, isabet et· 

"Ördek uçuşu,, ile garptan gelen miyen ~rapncller arasında hiç ace· 
beş tayyare gittikçe yaklaşıyordu. le etmeden, muntazam bir gezinti 
Biraz sonra müttehidülmerkez dai- yaparmış gibi dola~n beş tayyare
reli Fransız renkleri farkedildi ve c!~ . ipnotize edflmi~cesine aynlamı 
ilk bomba dü~tü. O zaman tehlike yorlardr. 
düdüğü geç kalışını mazur göster· Genç neşe ile söylendi: 
mek istermi~ gibi nefes nefese ve te - Ben hiç böyle bombardıman 
ı~şlt fa ılalarla ötmeğe baŞladı. tiörmem;,im. Herhalde garda cep1 

Fransız genci söylendi: hanelik berhava oldu. 
- Bu da hep böyle geç kalır! Haym .teyit etti: 
H<lyn:: - Evet, tabii .. Bak dinle: Devam 
_ 'Evet, jiedi, ga,rıp şey! h inflJakları duyuyor musun? On· 
Yanyana, beledfye dairesinin &. lar birer birer püt1ayan cephane san 

nünden, uzaklaşarak daha iyi gör- drklannm sesi ... Bombardıman çok 
mek üz.ere meydana çıktılar. Göz a· zarar yapmıJ olacak. 
çıp kapayıncaya kadar geçen zaman - Tabii... 1 nsan böyle zamanlar
içerisinde meydanda onlardan baş· da burada hakim olanın siz olma· 
ka kimseler kalmamış, müzikacılar dığmız, sizlerin gidip -burada gene 
kaçarken aletlerini de bırakmışlardı Fransı~n Mkim bulunduğu 

hissine kapılıyor. 
Askerler, sığınaklara girebilmek Ha)·m ciddi:retıle ce\~p verdi: 

için aralaıında öldüresiye döğüşü· _ Hissinizi anlıyorum. 

- Beni kolonelle yalnız 
nız. 

* * * 

yorlar, bunların en rakını olan be- Bu iki herecan merakh ı görme· 
bırakı· Icdiy~ tiyatrosu karşısındaki azami den yakla:mıs olan mül-.lzim Kom· 

yirmi kişi olan yeraltı abedesthane· pars, ciini Ha.;.:mın omuzuna koy· 
~ine elli kişi birden girmeğe çalı~ı· du . .Cirinci m:ilazim irkildi.b~ını 

Arkada~larım selamlamak lçin 
bile beklemeğe lüzum görmek!'izin 
Haym merkez kumandanlığından 

çıktı. 

Konser saati idi. Zabit müzikanın 
etrafında do1a~an a.;"kerlere dalgın 
dalgın b:ıktı, yürüdü. 

Büyük meydanın lıir tarafından 
yürürken. belediye dairesi önün· 

yordu. Daha ikinci bomba dü~me- önüne "ğdi ve uykudan uyanır gibi 
den yaralıiar bağrışmağa başladılar. oldu. Şiddetle sil!dndi, Fransıu dön 

ikinci oomba gittikçe artan bir dü, öfkesi birden tazelenmişti: 
kudur.·~un niha)·etsiz ıslığı ile gel· _Sen hala burada mısın? git §U. 

1iğini haber verdi, gökyüzünde mey radaki zabit ,·ekilinin emrine gir. 
da..,a a:nud başdöndürücü bir hat Gara gidip ça)ı§acaksın. Yangını 
çi:.di, bir kıyamet gürültüsii ile domuz Fran~ızlar çıkardı, gene on· 
meydana vurdu. Birden kesiliveren lar sö."ldürrneğe çatışsın. 
geniş bir asfalt parçası bir kütle 
halinde yükseldi, havada biran, (OevllJDJ nr~ 

Nihat yağmurdan sırsıklam olmuş ce
ketini çıkararak: 

- E\et, öyle oldu, dedi. 
- Bu sene yaz hakikaten biraz tuhaf 

MASAL ÇOCUKLARI 
mek için kıoltuğun kolu üzerine oturmuş· 
tu. Bu hare~ çok samimi)'di. Behire bu· 
nu hissetti ve başım gtnç mimarın goğ· 
süne da}•adı. Göwini nişanlısına doğnı 
kaldırarak yava~ )'3\'BŞ SÖ}1cndi: odu.l. Durup dinlenmeden yağmur yağı· 

yor. 

Hizmetçi kadının manasız gevezelikle
rine nihayet vermek istiyen Nihat: 

- Behire hanını yukarda mı? diye sor
du. 

- Evet .. Evet.. Odasında .. Fakat bu
gün bizim hanımın odac;mın da sokaktan 
farkı yok .. 

Nihat şaşalamıştr: 
- Ne demek istediğinizi anlamadım, 

dedi. 
- Bilirsiniz ya lihat bey, ben kendime 

ait olmıyan işlere hiç burnumu sokmam. 
Fakat yub.arıda bizim hanımın halini gör· 
düğüm vakit acıdım doğrusu .. Tıpkı bu 
yaI:rmurlu ha\ a gibi iki gözü iki çeşme 
ağlıyor. 

Nasıl awhyor mu? 
- Hem de nasıl ağlayış.. Deş yaşında 

bir bebel. gibi_ 

Delikanlı adeta meraklanmıştı. t zünbi 
lu yurOyO~e genç kızın odasına yollandı. 
Oraya girdil.1en sonra içerideki sessiz me-
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Nakleden: MUZAFFER ESEN 
lftnkoli havasından adeta zehirlenmiş gibi 
eşik üzerinde clakika'arca hareket iz 
dı. 

Pencere kapalıydı. Fakat perdeler çekil
memiş olduğundan dışardaki ölü ve soluk 
gün bütün hıziyle odaya dôlmuştu; bar 
daktan boşanırcasına yağan yağmur ku· 
ru ve yeknesak bir gürültü ile camlarda 
tıkırdıyordu. 

Behirenin oturduğu bu eski ev, Aks<ı
mydan Kocamustafapa~~·a giden yol ü
zerindedir. Pencerelerinden l\Iarmarayı 

ihtişamile görmek mümlcündür. 

Bugün ufukta yalnız bulutlu bir sema 
var .. Deniz, Adalar koyu birer g{)lgc ha
linde. adeta erimic: gibidir. 

Genç kız, yüzü dı~anya tevrilmiş bu 
manzarayı seyrediyor. 

Nihat, derhal nişanlısını kederlendiren 
sebebin bu hazin yoğmurlu yaz günil ol· 

madığmı anladı. Behire bakıyordu. Fakat 
dısanya bakan nişanlısının hiçbir ~Y 
gôrmediğine Nihat tamamile emindi. Be· 
hirenin tamamile hareketsiz vaziyetim 
genç kızın kendinden geçmiş. dalmış ol
duğunu gıisterİ)'Ordu. 

BclıireniI1 ağlamış olduğu da belliydi. 
Behire • ~ihadın odaya girdiğini görme

mi~ti bile. Nihat Behircnin p:.!rişan vazi
retinc uzun uzun \e dikkatli dikkatli hak
tı. 

Behire ~ncerenin yanma <>turmuştu. 
Yüzünde henüz gozyaşı izleri var. Ken
disini genif: koltuğa bırakı\crmiş, ruhu 
belli ki ço:~ uzaklarda dola.1ror. 

Nihat rava yavaş meyu'> kıza doğru 

yü:ıdlı. Elini şefkatli bir ta' ırla Behire
rıin omuzuna koydu, genç kıza d'lğru i· 
ğildi ve altın ışık'ı saçlarından öptu. 

~tüşfik bir sesle sordu: 

- Nen var? sevgilim .. ne oldu? niçin 
ağlıyorsun? Bu kederin neden? 

Genç kız titredi ve sinirli bir hareketle 
yerinden sıçradı. Uzak \'e tatlı hayal se· 
malarında uçarken birdenbire iani varhğ: 
kendisine ihtar edilen birisi gibi asabi· 
leşti. 

- Beni korkuttunuz Nihat, haber ver· 
meden bura)-a kadar gelişinizi hiç de 
doğru bu1madım. 

Genç ku düşünmeden söylüyordu. Söz· 
leıinde nisanhsmı inciten aa bir mana 
olduğunu hissetmiyordu bile. 

Nihat tatlı bir ifa deyle af diledi: 
- Scbeb olduğum heyecandan dolayı 

rica derim beni affediniz. Fakat bana 
t'e\'BP \eriniz. Bugün size ne oluyor, o 
kadar hazin bir haliniz var ki? Size bu 
ıstırabı çektiren sebeb ne? 

Genç kızı koluyla arkasından tutabil-

- Nihat, 'her şeyi öğrenmek istirorsun. 
Kalbin her sırrı söylenmez .. Beni yokla· 
mağa gcldiğin için te,.c;ekkür ederim. Bu 
kederimin hiçbir sebebi yok .. Öğle yeme
ğinden sonra havanın hüznü b:ına do· 
kundu. Biraz kederlendim. Gelişin bu ke· 
der bulutlarını dağıtan ruzgar oldu. 

Nihat genç kızı teselli etmek istedi: 
- Yok yere ağlama sevgilim.. Fakat 

bir türlü hiç }'Oktan üzüleceğinize inan· 
mıyorum. Bu kederin herhalde bir sebebi 
olmalıdır. Belki gene paraya ihtiyacınız 
var. Rica ederim sıkılmayın. Her derdini· 
zi bana a>yleyin. Bm maddi manevi ya· 
raları tedavi etmeği çok iyi bilirim. 

Genç kız başını salladz. 
- Hayır. Nihat. Tedavi edilecek hiç

bir şeyim yok. Çünkli kedı>rim hakiki bil' 
keder değil biraz m:!lii.nkoli, biraz hü7.ün· 
lü düşüncc1 cr. biraz da za:ıf. Si-: 1--.•\i 
bilmezsiniz. Fakat ha ~as insanlar Lı.J., 
böyle sebebsiı hüzünlcşirler. 

(Dc,·amı nr) 
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"SaralJ binasına bir kadelı 
gibibu~luşer~etdolduragım, 

iç I,, dedi 
- Hayır! .. Tel{ış buyurmayın! ._Öteki, ahiren dostumuz, ha rduğuna şUpheniz olmasın! .. BU. 

Vakıa oradaki ahval hakkınızda kikatte daha mUthi§ dU§manımız ~Un caniyle çalışacaktır. 
ansızın böyle yüreğinizi oynata· olan IU Selçuk emiri Malik Ko· - Bu iyi! .. 
cak bir ferman getirmek ihtima· dus!.. - Evet efendim! .. Elbette i)i! 
lini pek uzak bulundurmuyor!.. Miray, endi§e ile bir: Ondan sonra Allah kerim! .. 

Fakat, §imdilik böyle bir şey yok' - Ya?!.. Miray memnuniyetle güldü: 
-:- O halde, benim .sarayı. ~ör. Çekti. Sonra kaşlan çatılmış. - Evellallah, sonra sana gü-

le bır sırada bırakıp gıtmernı ıc:ıb canı sıkılmt§ bir halde ilave etti: veniyorum, Kııdca 1 dedi. Bi!iyor
ettirenp nedir? •. w - Hani diyordun ki bu herifle sun ki burada benim elim, a,YB
b - Konmak uzere oldugunw: birleştik. Bizimle beraber çalışa. ğım bağlı! .. Serbest değilim!.. O 
iiyük devlet!.. 

1 
cak ! .. Yoksa bu Selçuk Çelebi nun için bu iii ben değil, hakikat 

- Ala~ ctırıe ~;1~"i.. 1rcgorius melünuna mı iltihak ta sen idare ediyorsun! .. Muvaf· 
- Katiyycn cı 1 soy uyo~. etti?.. fak olursak elbette ki seninle ken 

Efendimle alay etmek haddım Kızılca Mustafa başını salladı. dimi müsavi sa~·acağım. Sen de 
ın.i?.. • - Hayır efendim! .. Böyle bir zekana, dirayetine layik bir baya 

- O halde nedir? Bahsettiğin iltihak yok!.. Tabii o da, yani ta kavuşacaksın! .. 
devlet §U Bitinya krallarının defi muhterem Se1çukt de Gregoriu 
neleri meselesi galiba!.. sün can dUcnnanı Fakat b · 

ıb . . 
1 

,.~. • , u a 
-: E ette mı:ırn... . .. dam tahminimizin fevkinde haris 
Mıray oturdugu yerden hanku b'r k"ımsedı' ı v k · d'l · h 1 . . • l r ... a ıa §lm ı n n . 

:_4de bır çev1Jdikle Kızılcanın bo· de bizimle müttefik .. Defineleri be 
gazına fırladı. . w 

1 
• raber takib ediyoruz. Kölenize de 

- Ulan scnı boganm ... dıye fevkalhad itimad beslemckt 
bağırdı. Doğru mu söylüyorsun!. c .. 
.Alay etme! .. Hakikaten definele. Fakat, ben bu adamın gözleri-
re kavuşuyormuyuz?.. ni beğenmiyorum! .. Bu adam de. 

mzılca Mustafa eğilerek Mira· 
ym ellerini öptü: 

- Sayenizde, e:f endim .. dedi. 

Miray, Kızılcanın bu samimi 
minnettarlığından §iddetle müte· 
essir olmuştu. Derin bir şefkatle 
Kızılcanın arkasını okşadı, sonra 
gözleri dolu bir halde: 

Miray sevincinden hakikaten fincleri elimize geçirinciye kadar - EğP.r ölmezsek, İn§aallah, 
Mustafayı boğacaktı. Adamcağı- bütün kuvvetiyle bize yardım e- nasib olur da sağ kalırsak .•. 
zın boğazını parrnaklannm biltiin decektir. Buna eminim'·· Fakat 
kuvvetiyle sıkmakta idi. bir defa da ele geçirdikten sonra 

Diye mınldandı. Mirayın bu 
sözleri söylerken sesi son derece 
acı ve hazindi. Kızılca Mustafa Mirayın kuv· herif evvela bizimle mühtiş suret 

vetli bileklerinden kurtulmağa ga te dalaşacaktır. 
lı§ıyor, bir taraftan da kahkaha· 
larla gülüyordu. .. ... , 

- Kerem buyur... Allah, Mu· 
ha.nı.med aşkına bırak. Boğacak. 
sınız ... 

Diye yalvanyordu. 
Miray, nihayet Muata.f ayı bt• 

raktı. Karşısına geçipoturdu. Göz 
lerinin içine sevinçten deli gibi 
bakıyordu. 

- Mustafa, diye bağırdı. İster. 
sen bütün saray binasına bir ka
deh gibi buzlu §Crbet doldurayım 
iç! .. Fakat, şu haberleri tamam· 
la! .. Definelere meselesi demek 
bir hülya olmaktan çıkıyor ha! .. 

Kızılca Mustafa, birdenbire 
ciddileşmişti. 

- Ne demek Efendim? dedi. 
liUlyada söz mU? Bir hülya üze
rinde bu kadar adam harbeder 
mi? ... 

- Harb mi oluyor? 
- Ha.yır'.. Yani &ffğı yukan 

harb gibi bir şey!.. Ölesiye bir 
rnucadclc oluyor! .. 

Kızılca Mustafa, efendisinin en 
Miray he~ecanla yerinden Blf:. djeelerini hemen eezmlt, 0 da mil 

rayarak bagırdı: teessir olarak boynunu bükmÜ6-
- Ne diyorsun!.. tU 
- Çok kuvvetle tahmin ediyo- 'S. k a· k eli .. 1 . 

ef nelim 1 B ad L' f. onra, en ı en ne soy emr 
rum e ... u am de ıne- b~ 

!eri ele geçlnrse bizf imha ede:- !P ı: Ev t h kkını f 
ktir Hi h 

- e , a z var, e en. 
cc . ç mer amet duymadan. eli d"'..ı· T b .. .. k ı..:- d ,_ 

Miray endişeli bir poz almıştı. 
- Çok kötü ha~ bu Kızrlca! 

dedi. bir de bu herifle mi ~arpışa. 
cağız. 

Kızılca Mustafa likayd bir ta· 
vırla oınuzlennı silkti: 

- Fakat, zaran yok! .. diye mı 
nldandı. Hele bir defineleri ele 
geçirelim de ötesi kolay! .. O vak 
tc kadar bu Selı;:uktnin samimi ol 

m. cul. am uyu uu- ev~-

te ereceğimiZ sırada Buru4& hu 
kınızdaki niyetlerin deği§tiğini 

görüyoruz! .. 
Fakat, yese kapılmağa lüzum 

yoktur. Takdir buyurursunuz .. 
Zira, ne de olsa, definelerin mey
dana çıkması için, arzettiğim gL 
bi. o kadar çok zamana ihtiyaç 
kalmamıştır. 

(Devamı var) 

Valiöqöler ~kten kalkmak 
üzereydiler. Mevsim kıştı ve kı

şın .köylerde, biri aahahın seki • 
zinde, öteki ak14m karanlığında 
olmak üzere, yalnız iki defa ye -
mek yenmek adettir. o akıam ye
mek pek lezzetli olduğu için, sa • 
handa türlü renkli çiçeklerle sUs • 
lenmiş kara tahta kaşıklardan baı 
ka bir §CY kalmanuıtı. 

Valdövölcr üç kişiydiler: İbti • 
yar Pol, karısrnt ve büyük oğul · 
ları Aleksaldr. Bütün o civarda 
aynı adı taııyan hiç kimse yoktu. 

Ana, aahanı götümıeğe çıktı ve 
odada iki adam yalnız kaldılar. 

Artık ergin bir adam olan oğul, 
masada, surahinin yanında, kim
senin dokunmamıJ olduğu ıarap 

dcstisini babasına uzattı. 
ihtiyar içti ve oğluna verdi: 
- Al, oğul. 
Akıam karanlığı baaıyor. iki 

adam, bi~ konuımadan, pencere • 
nin yanındaki rafta asılı çubukla· 
rını alarak dolduruyorlar. 

Aleksandr, cebinden bir kibrit 
çıkarıyor. Masaya ıilrtüyor ve ~u· 
bu&unu yakıyor. 

ihtiyar da öyle yapıyor. Fakat 
daha henüz iki nefes çekmişken 
duruyor: 

-Vay canmal 
Yüzünü lni bir soJcunluk kap

lıyor. Çııbuğunu bırakıyor. Ale~

saddr ne oldufuau IOQ'a •ibi ona 
doğru dönQyor. İhtiyar, tek keli· 
me 6Öylemiyor. Yalnız, bakıJr ız· 
tıraplanmııtır. 

Bir an sonra söylüyor: 
- Tütünden artık bir ıey an • 

lamryorum. Oğtum, korkanm ld 
ıaatim yakla§ryO!'. 

- Ağzmı haytra aç. baba t 
İhtiyar, itiru götlinneı bir aes

le ısrar ediyor: 
- Evet, evet. Bundan eminim. 
Bu eski ,-apıh Pol Valövö haki· 

ki bir ada!lldır. On iki ıı.ene aa -
kerlik neticeai tunç!Jımıı ve 
mağrur anli ihtiyarlvdan biri. 

O devjrlerde bir çctklan, hiı • 
metleri bitince, .,...a ~tm ~in aı· 

- Ha ... Evet! .. Şunu söylUyor
sun? .. Peki anlat!.. Çabuk anlat 
bakayım: Ben neden Bursaya g~. 
liyormu§um ! .. 
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- Bir defa 3unu biliniz ki de· 
finelerin meydaııa çıkması için 5 
günümüz kalmıştır. 5 gün sonra 
nıeydana çıkacak! .. 

Miray tekrar yerinden sıçradı. 
- Ne diyorsun! diye bağırdı. 

5 gün mü? 5 gün sonra, inanır. 
nuyım ? .. 

- Evvellallah, öyle görünüyor 
efendim! .. Zira 5 gün sonra, yani 
bulunduğumuz ayın 13 üncü gP.· 

Ccsi yatsı ezanı mrasında Gre· 
gorius'il ve Meryem tablosunu ya 
ke.ı w 1 ıyaca.gız ... 

Miraykcndini tutamaksızın: 
- Aşk olsun bre, Kızılca!.: 
Diye bağırdı. 
Kızılca Mustafa ayni vekar ve 

stlkfınetle devam etti: 
- Fakat, şimdi büyük düşma-

nırnız çiftleşti ! .. 
- Çiftleşti mi? O da kim? .. 
Miray ha)Tetle tekrarladı: 
- Düşmanımız ikileşti ha! .. 

l> ki, kimmiş bunlar? .. 
l pı zılca Mustafa acı bir istihza 

i'-- <?"l " d" .,,J uyor u: 
-. D'ri ~<'ıktan açığa düşma

tı~~ oian lznik tekfuru Grego
L..._:l""' 

- o m:ı.lum! .. ötelri ? .• 

111' ı La cour et ıa buand erle l ı Ceurt and 
Waah • Hou .. Aa Ho~ uncl waac:tı,.aua 

A Avlu 
lll'ı La cour la The Court or The vard Aı Der No 

ı. KtılE.'WtTIJK (kiremit 
öıi:Wi dam) 

1. F: le to!t de tuiles 
1. 1: tbe tiled roof 
1. A: das Ziegeldacb 

2. OLUK 
2. F: la goutlere 
2. ı: tlıe gutter (the eaves, 

tlıc rone) 
2. A: elle Dachrinne 

8. l 'AGMUR BORUSU 
(oluğun tıularmı aşağı 

indiren boru) 
a boruyu rapteden (baf· 
lıyaa) bilezik 

3. F: le tuy&u de goutliere 
(le tuyau de dcsccntc) 
a le colller d'attache 

8. 1: t.he gutter - pipc (thc 
gutter-spout) 
a the pipe _ clip 

3. A: das Fallrohr 
a die Rohrschcllc 
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4. HAYAT (balkon) 

4. F: la plerle 
4.. İ: the balcony (lhe ar

cade) 
4. A: der Laubengan,g 

5. Al!mA SAKSILIK 
5. F: la suspension porte 

pot 
5. ı: the hanging flower-pot 
5. A: dic Blumenampel (Am~ 

pel) 

6. TAHTA KAPLAMA 
6. F: le revetement en bois 
6. t: the timber-work (bere: 

lhc wooden boa.rdlng) 
6. A: ·dic Holzverschalung 

7. tLAVE [kmm] 
7. F: l'anncxe /. 
7. 1: the corner building or 

corncr houae (tlıe hou.e 
at the side) 

7. A: du Nebeııgebaude 

. 

Piç! 
kcrlik mü~etlerini uzatırlardı. 

Fakat Pol onlardan değildi. Bill · 
kis o böyleleriyle :ılay ederdi. 

Halbuki, kumandan pekala ona 
da rica ctmiıti : 

11
- Kal Valdövö, demifti, altı 

yUz florin alacalı:11n !,, 
Fakat Pot dinlemek bile iste • 

memiıti. Altı yüz florin, kumaı\ta 
veya başka yerlerde pek çabuk har 
camrdı. Sonra, ger:ye, bitmek tü· 
kenmek bilmiyen hizmet, tüfek 
patlatmak ve üstelik cephe kalmiı. 

Ordu o zamanlarda hep harp 
havası içindeydi. Pol biuat bir -
çok savaJlarda bulunmuıtu. ttal
yanlar ona, halA hatıraaını tafıdı· 
ğr birkaç mermi bile gönd~ • 
lerdi. Bu hariç, hiçbir zaman ha5-
tahk ncıidir bilmemitti. 

Yaralan yüzünden 'Vlicudunda 
- halkın söylediği gibi - ağrılar 
dolaff}'ordu. Fakat baıka hiçbir 
ıcy hiasctmiyor ve ölüm lıiçbir 

zaman hatınndan g~miyordu. 
Ve ölüm fikrinin birdenbire 

aklıqa geliJinin sebebi, artık tü • 
tünden lezut duyınamaaıyl4 

- Bak hele Alebandr, pek 
çok teY gördüm ceçirdim, ama 
tütünün ağzıma ac:ılık vermeli ilk 
defa hapına geliyor. 

- Sakın hasta olmıyum? 
- Defiliın ama, olacaitm-

ıa 

§Ut oldufunu düıünerek teselli 
bulurlar. 

Pek iyi görürler ki, şıklık ve za 
rafet sevdaaına düşen çihliklel 
yavq yavq mahvo!ur ve dofru 
yok'la yiirüdükl~ı:u.~ göıö.ükçe 4• 
prensiplerinde ı!aha ir~t~: ofa: • 
lar. 

Bu miW uvaı~cd:uı arta kalan 
tar iJte böyle inaanlardır. 

Alekaandr ağmu açmadıb içia 
ihtiyar tekrar etti: 

- Demek istiyorum, ki öUl• 
gidersem mirasım kime kalacak? 

Acayip bir ürperme ihtiyarın 

vücudunda geziniyor, diyor ki: 
- Bırak çubuğunu . Göriiyor • 

sun ki dumanını bile götüremiyo -
rum. Ya iıte, asıl fenalık ... 

Ve söyliyeceği sözlerin meae • 
leye ait olacağm.ı anlatan bir ita • 
ret yapıyor. 

- Asıl fenalık ta burada ya. .• 
Anam benim kadar ihtiyardır .• O· 
nun da bir ayağı ~ukurda. sayı. 
bakalım, kadınsız nasıl yaııyacak· 

aı:n? 

Oğlan susuyor. Sessizlik acayip 
bir 1ekilde ağırl&Jıyor. Bahçede 
yıkanan tabakların gUrültUsU iti· 
tiliyor. Ara ~ıra, te>prak S<>bada, 
asma dallannm korlan çökilyor. 

Ana ortida bulunsa elbette ki 
dalsa iyi olurdu. Fakat de~l jıte. 

SükGtu ilk b°'an Alekaandr P AJebandr cevap vermiyor. th -
tiyar adamla münaka§a etmek luyor. . .. 
imkansız. Köylüler ara11nda t>ayle .. :: Seki% yıl evvel ukerdcn clo"' 
x lam ktan u et dugum zaman ..• 

SvZ an az, yo ımr lel'V ya y• d ..:I" d" ı;.:ı... L.. •• 

k af d uı · la bi '- - Jyına an ıııon u• .. ~? P'!'lur. 
para etr ın aıu en tıp r na· ..:ı '-·- 1 1 k. '-·t " 1 • _..... b k . • ...ıb· "d ... u ıuo~""' yı o ıca , ·~ t.,, anan 
pı:wane e çısı 5 • ı 1 are ıcnıen ,,_ __ b • '-- ·•---~ A- k 
ti 1 _...._ · 'llA& U ıtnı -rfuaıua5& ıo. çı p er vanı.u. nuJbk. 

Sert görünmeli, batt1 peWi - Haycli dokuz: ol•ı.ın. Döner 
bilirler. Jlakat daima dilfüııce ve döıuııez nJenmek likırdıN oldu. 
ölçülerile it görürler. Ve kanlan· Ben hayır derııedim; ~crana ile 
na yeni bir atla paruıru v"a ÇP- evlenmek jatiyoıijµııı. Buna kira 
cuklarma eğlence yerine gitmek: mani oldu? 
için lazım olan ~eteliği cairıe -1 6ö 1 r1n· dınd 1 .._ 
dikleri uman, birkaç gün için e- •ı . z ~ ın ar an ıe en •& .. 
· ü · "k k ha,·-·-J kta sUkCit ıçinde, genç adam eorpJll van zenne ço ece ~ ı nı . 

ilk 
.. .. . J 1... • bır daha tekrarlıyor: 
onc:e muteenır o ac:a. yıne 

k d.1 'd" Fak t bö ,_ h k - Buna kim mani olduP en ı en ır. a yK; arc ~t 
etJJ>enin para 'biriktirmek isin 

S. F: la bolte a jouet 

5. ı: tlıe box of toys (tlıe , 
box of playthings) 

5. A: dle Splelzeugacbachtel 
(der Spiclzeugkasten) 

6. RESblLİ KlTAt 

6. F: le livre d'imagea 

6. ı: tlıe picture • boolı: 

6. A: das Bil der bu eh 

'7. t1Ç AYAKLI İSKEMLE 

'7. F: le t&bouret 8. trois 
piedı 

'7. t: thc threc - Iegged stool 

'7. A: der dreibeinige Sche
mel 

8. LAVTA 

8. F: le luth 

8. t: the lute 

8. A: die Laute. 

9. ÇOCUK EL İŞİ YAPI. 
YOR: BiR KUTU YA· 
PIŞTIRIYOR 

" 
9. t: occupatJons: the boy 

;paathıs a boz toptber 

9. A: beim Butelıı: der Juıı. 
ge bdm Xleben ehıeı 
Ka,stcns 

10. FIRÇ.A İLE BERABER 
KOLA KABI (tutkal ka· 
ln) 

10. F: 1 e pot de colle avec 
pinceau 

10. 1: tbe paste..pot with the 
brush 

10. A: der Klciatertop! mit 
dem Pin.sel 

11. iŞ YAPAN ItiÇ(m KIZ 
[nakış lşUyor] 

11. F: la petJte fille, elle fan 
un travall (un ouvragc) a 
l'eguille 

11. 1: ncedlework: the girl 
embroidering 

11. A! bel dtt Handarbeit: daa 
Midchen beim Sticlı:en 

12. ÇOCUK (insan nya hay. 
nn tekli oluı) ıs modeli 
12 maka..'lla keserek H 
P•rtahyor 

D. F: le pctit garçon bricole: I 
il colle une bo!te 1!. F: l'enfant m. d'kOU!'C' 
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lngilterenin meşhur gizli polis teşkilltı r uhaf pullar H arp malulleri ile şehit 
yetimleri çağırılıyor 
Kadılıı.öy Askerlik ~ubesln-Skotland Y ard < /Jaşlurafı 11 lw:iıleı 

şilinlik pulun üzerinde görünmek· 
tedir. elen: 

lrlandalı tedhişçilere karş ı 
büyük bir harp açtı 

6 peneylik Hindistan cevizi a- Harp malulleri Ue şehit yetim 
ğaçları ve 1 peneylik bulda da ıdi- :erinin tlitün paraları gelmiŞtir 
ğer tuhaf bir ağaç resmi vardn . . 17 Temmuz 939 günUndc.n iti
Kıymeti en az yani yarım peneylik baren para tevziatına Kadıköy 
pulda Fregat denilen büyük deniz lılikümet binasında e\·lcnmc sa. 
kuşu gösterilmiştir. Kanatlarının tonunda başlryacaktır. 
yalnız bir hareketile uzun müddet 
uçabilen bu kuş balıkla yaşar. 
Yerliler, gemicilere fırtınanın yak 
!aştığını haber veren bu kuşa fır· 
tına kuşu derler. 

Ele geçirilen vesikalarda mühim 
ve korkunç suikastlerin 

ferlibah öğrenildi 5 şilinlik yani en kıymetli pulun 
Ü7.erinde müstemlekenin arm:ısı 
vardır. 

Seyfeddin Asal konseri 
lle11ofjlu llııf/.'eı•lncle11: 

Pazartesi Ye cuma günleri şe
hit yetimlerine, Salı ve cumar
tesi günleri de harp malüllt'n· 
ne dağıtılacaktır. Para dağıt 

ına zamanı sabahları saat do -
kuzdan on ikiye kadar devanı 

edecektir. 
Temmuz 13 - 14 • 15 ı;ü•Jle

rl numara almak ıçın şubeye 

müracaat edilccel:tir. 
llesmi senet; maaş cüzdanı 

nUfus cüzdanı ve Uçer adet ro-

Son zamanlarda, İngilterenin 

muhtelif yerlerinde patlayan bom
baların İrlandalı tedhişçiler tara
fından atıldığı ç.ok geçmeden an
lqılmıı ve bundan sonra, İngilte
renin meşhur gizli polis teşkilatı 
Skotland Yard sıkı bir faaliyete 
geçerek , bu tcltlhişçileri takibe 
başlamıştır. 

ni bir kanun çıkarılacak İrlandalı 

tedhişçilerde polise yardım edile
ceği ümit edilmektedir. Çünkü 
şimdiye kadar polis, vazifesi ta!ı. 

dit edilmiş olduğundan istediği 

gibi hareket edememekte ve bil
hassa lazım olunca evleri derhal 
arayamamaktadır. 

E\·im izin Ar şulıcsi komite başka. 
ııı kıyınC"lli snıınlklirııııız Bur 
.Scyrcddin Asrı!, milli melodileriıniı. 
le Iıeslcleclifii kendi e erlerini Anu. toğra! berabnr getirilecektir. 

Son posta ile gelen Fransız ga
zetelerinin verdiği haberlere gö· 
re, İngiliz gizli polisi, nihayet bu 
bombalı tedhişçilerin kökünü ku
künü kurutacak bazı mühim ve
sikalar elde etmiye muvaffak ol
muıtur. 

Bu nsikalar arasında Londra, 
ve diğer vilayetleridc yapılacak ve 
yapıları euikastlcrin planıdır. 

Bu mühim vesikalar karşısında 
Skotland Yard ani ve ş~ddetli ted
birler almıştır. Ve hususi servis 
kurulmuştur ki böyle hareket et
mekle isabet edildiği aşağıdaki 

tafıilattan anlaşılacaktır. 

ııanın mulıtclir rndyol:ırındn çahı. * * * 

Suikastçiler meydan 
okuyorlar 

caktır. 

Memleketimiz için mucibi Htilıaı 
olan bu hareketi ~ayın lrnlkııııız:ı ar
.ı:cıler, aş:ığıılaki programı takip e.} 
leıncelrini rica ederiz. 
PHOGRA'.\I: 

Bir yandan Skotland Yard, çok 
kıymetli vesikalar ele geçirirken, 
diğer taraftan da suikastçıların 

neşrettikleri bir bülten de suikast-

1li Temmuz 939 pazar günü sna: 
1 ;"ı.30 da BerJin rad~ OSlllHJn kısa tl:ıJ. 

ga: 19,G3 - 1!l,i4 - 31,45 metre. 
çıların çok muazzam bir şekil ala- 25 Temmuz 939 snlı günii sual 
cağı bi)dirilerek açık bir tehdit 21.30 ılu llil\'crsun rn dyosıındn, :l!l 

savrulmakta ve aynca şimdiye ka Temmuz 939 cumartesi günii sa:ıt 

dar İrlanda cumhuriyetçi ordu- 18.10 da Duılapeşte radyo unda. 

sunun da iştirak etmiş olduğu nundur. Bu polisler Büyük Bri
suikastlerin listesi verilmekte idi. tanyada ve bilhassa Londrada ço!c 
Bu bültene göre, Londrada yara- büyük zararlara sebebiyet ver
tılan içtimai ve ticari huzursuzluk mi lerdir. 
şimdiye kadar üc kişinin ölümü· Kiş · · f t - f - lt 1 .. .. ~ myagerın o ogra ı çoga ı a-
mune ve yuzlerce vatandaşın tev- ı k b""t.. ı · ıt ı· · t ra u un ngı ere po ısıne ev-

Eminönü askerlik ~ubesi ba~kan 
lığından: 

Şubemizde kayıtlı harp mah11le 
dne yapılacak olan 939 yılı ikrami· 
ye tc\'Ziatı için vekaleti cclileden 
gelen tevzi cüzdanları verileceğin

den harp ma!Ulü subay ve erlerinin 
re:;mi senet maaş cüzdanı, maluli· 
yet raporu, nüfus cüzdanı \'e ikişeı 
resimle 14·7·939 cuma gününden 
şehit yetimlerinin de yukarıda iste
nilen vesikalarile 24-7·939 pazartesi 
gününden itibaren hergün şubeye 

~elmeleri ilan olunur. 

Yeni Neşriyat 

SINA ÇÖLÜNDE 
TÜRK ORDUSU 

13 TEMMUZ - 1939 

13 • 7 - 939 Pertembe istersinger operasının uvertürü • 
12.30: Proeram. 12.35: Türk Pl.) 19,15: Türk müziği {Fasıl 

müziği: 1 _ .• .. • Muhayyer heyeti.) 20: Memleket saat i.ya,_ 
peşrvi. ı _ Sadttin Kaynak _ n, ajans ve meteoroloji haberle
M uhayyer şarkı: Seni ey dil. 3 - ri. 20,15: Konuşma (Haftalık 
Sadettin Kaynak - Muhayyer ~~r servisi.) ~0,30: Türk. müzi
şarkı: Adına and içerim. 4 _ •.. gı (Saz eserlerı ve muhtelıf şar-
ut t k · • 5 Le ,. U k ı kılar. ) 1 - Mahmut Celalettin pa 

• a sımı. - m ı - ita .. 
şarkı: Ruhunda bu}dum. 6 - Le- şa - Huzzam şarkı: Kerem eyle 

· u k k N 1 k · mestane. 2 - Lemi - Suzinak 
mı - şşa Jllr ı : e er çe tım . 

1 13 M ı k 
sarkı: Yeter hıcranlı sözler. 3 -

ne er canan. : em e et ıaat Le~ • H ' _1.1\_ k 
• · 1 ·· h b mı - ıca4Acu- şar ı: Son aşkı-
ayarı, aJans ve mcteoro OJı a er- 1 d 4 Le • R 

. .. 'k ( mı can an ıran. - mı • ast 
len. 13.15 - 14 · Muza Karııılc k y k • k h ' • "ar ı: o mu cana aşı a ıç 
prokram - Pl.) 19: Program. m·· t' 5 M h t N 'b .. . . urve ın. - e me ası 
19.0S: Muzık (Melodıler - Pl.) Rast ark : Ö 1 kt k' be · 
915 T" k ·· ·-· (F 1 h ş 1 ye ya ın 1 nı . 

ı. · : ur muzıgı as~ eye- 21,10: Konuşma. 21,25: Neşeli 
tı.) 20: Memleket saat ayan, a- plaklar - R. 21,30: Müzik (Rad -
jans, ve meteoroloji haberleri. yo Orkestrası - Şef: Praeturius.) 
20.15: Konuşma (Ziraat saati 20. 1 _ Haydn: Senfoni sol majör, 
30: Türk müziği (Halk türküleri) Nr. 100. 2 _ Adam _ "Sij,etais 
20.50 :Türk müriği 1-0smanbey Rei., operasından uvertür. 3 _ 
Hüzzam şarkı: Neşeyabı lutfun Joh. Strauss: Kayzer valsi. 22,30 
olsun .2 - İshak Varan - Hüzzam Müzik (Opera aryaları _ Pl.) 23: 
şarkı; Bilmem ben de nsaıl dilş- Son ajans haberleri, ziraat, es
tüm. 3 - Ahmet Rasim - Segah ham, tahvilat, kambiyo - nukut 
şarkı: Benim sen nemsin ey dil- borsası (fiat) 23.20 Müzik (Caz 
ber. 4 - ..... - Ayaş halk türküsü band • Pl.) 23.55 - 24: Yarınki 
Ayva çiçek açmış yaz mı. 5 - program. 
. ...... - Mahur türkü: Tepeler te • 

peler. 21.10 Konuşma. 21,25: Ne- Yabancı Radyolardan 
şeli plaklar - R. 21,30 Müzik 
(Schumann - Piano konsertosu, 
çalan Alfred Cortot - Pl.) 22: 
Müzik (Küçük Orkestra - Şef: 

Seçilmiş Parçala r 

Program Tıirkiye saati ile ııe liğ

ledc11 so11raki .mal olarak ı•t:rilıııişlir: 

Bomba dolu depolar 
kiflerine sebebiyet vermiştir • zi olunmuıtur. 

Londra suikastçıların hareket
lerine mani olmak için bir çok 
tedbirler alınmıı ve bilhassa polis 
kuvveti takviye edilerek her taraf 
daimi kontrol altına alınmıştır. 

Necib Aşkın.) 1 - Franz Liszt 
· İkinci Macar rapsodisi. 2 -

Münderecatı yüzde yüz doğru o· Hanns Löhr • Büyük Vals. 3 -
lan tarihi bir eserdir.Muallim Fuat Tshalkovsky • Hazin şarkı opus. 9.15 
Gücüyenerin yazdığı bu eseri Ana· 40 No. 2. 4 - J. Brahms • Ma-

OPERAl.AR \'E SE~FO~I 
KO!\SEH LEH 1 

Polis tatil yapmıyor 
İngiltere polisi hafta tatiline 

rağmen daima silah ba§mda bu. 
lunmaktaaır. Hükfunet ve beledi-

dolu Türk kitap deposu bastırm1~· car dansı No. 17. 5 _ Knudage 9.JO 

tır. Riisager - Bir entermezzo. 6 - 10. 
Rubinstein - Kostümlil balo sü -

Frıınkfurl: 8 inci senfoni, 
l.onılra U\'ertiirü <BC'<:lho\'cn l 
E~ frl kulesi: ''l.eonora" (Ca 
\'C:JUX), 

Roın:ı grupu: "Turandot'' (Puı 
cini). 

EM:I. edilen vesikalar bu kere 
tedhiıçilerin Lnodra ve diğer İn
giliz fbirlerindeki bankalar ve 
bcleldiye dairelerine bombalar 
yerleştirmek emelinde olduklarını 
göstermiştir. 

yeni bir rete ye daireleri ile elektrik aantralla-
· ~ ,. n ve eu Hepoları gibi umumi mü- , itinden Napoli balıkçıları. 7 -

Dıger taraftan Londradan ya. esseseler etrafında polis nezareti • Çocuk Hekimi ~ Hanşchmann - Andalusia (İspan. 
00.\ :'ıll'SIKISI \"E IW:'\'Srmr.ER 

6.35 P:ıris (PTT) : Org konseri. 

Bugünlerde Londra polisi tara
fından yapıian birçok ara1tırma 
lar neticesinde, bir çok oomba 
depolan kcşfolunmuştur. 

Polis hafiyeleri şimdiye kadar 
isticvaplar neticesinde elde edil· 
mit olan ifadelerin doğru olup ol
madıklarını araştırmaktadır. 

zıldığına göre yeni bir tedhişçi arttır IJ!ı tır. Ahmet Akkoyunlu yol valsi.) 8 - Lautenschger -
çetesi de ele geçirilmittil'v'i trtan,.; ş· d"f ll t.~~~MNl:i: ~ YjlQızlara f.dn•ı~zi. A~ 
d d B 

. . _. •.'I ımcn ı er yo an ve op a m • Talll9ila"e f'aıas No. 4 ~n ~ n 
a an rıtanyaya gcrtıgı sıraua Hanns Löhr - Dügu .. n ma-ı. : 

.~ de dalıiia kdntröt'-21tınd~ l>.aaırdan maada her gün ,..._ ._., • ~ 
yakalanan bu çete bılhassa Man- saat 15 den sonra. 'felefon: 401 n ajana haberleri. Ziraat, es -
cister, Livcrpol, Bristol ve Kar- Londra limanındaki bir binada - ham, tahvilat, kambiyo • nukut 

dif !ehirlerindc suikastler tertip yapılan araıtırmada ele geçiril - Denrzci amatörlere. mu1· de borsası (fiat). 23.30: Müzik (Caz 
edecek ve faaliyetlerini Londra • miş olan plinlar el yazısı ile ve band - Pi.) 23.55 - 24: Yarınki 

k d kl d mürekkep ile yazılmıştır. Acele ehven fiyatla yarışlarda da· 
ya a ar uzataca ar ı. ima birinci gelen 2 rı"ft ku"reklerı"lr-

Tethiıçilere Almanlar :r '" 
satılık şık bir futa: 

program. 

14 - 7 - 939 Cuma 

7. \'iyana; Kuintet. 
7 10 \'arŞ0\'11: llaydn"dan ve Gricg. 

• ~ <ten ktfR\'Tetter. 
8.15 Beri in: ~lozarl. 
9. J.ondra (R.): Mozart. 

11. Budnpeşte: Tri~o. 
11.20 Bertin (Uzun D.): Keman, pi. 

yano. 
ı 1.20 ~lüııih: Sekslel (Brahms). 
12.1 ı \'ar~o\'a: J.ch mıısiki~i. 

11.\FI F ~ll"SI K 1 \'E OPEHETl.Ell Şimdiki halde, on kişi ıüphe 

üzerine yakalanmıştır. Maamafih 
maznunların yüz ütecavüz edece
ği ümit edilmektedir. Bu münase
sebetle "hususi servis,, kuvvetle
rini arttıracaktır. 

Genç bir kimyaker 
Polis bilhassa Dublinli genç 

bir kimyageri aramaktadır. Dcn
nis ismindeki bu kimyager tedhiş· 
çilerin kullanmakta ol:luklan bom 
baları imal etmek suçundan maz-

yardım ediyormuı Görmek istiyen: Kadıköy Sürer· 
ya Sineması Köçeoğlu hamamı ya
nında 22 Nevzemin sokak. Pazarlık 
için: Haydarpasa lbrahimağa S<r 
kak k~u yolu Fuatbey sokak No. 

Bu vesikalardan birçok esaslı 
mallımat alınmış ve bilhassa tcd
hiıçilerin Almanya tarafından ko
l'unmakta ve para almakta olduk
ları meydana çıkarılmııur. 

8. Mıiııilı: :'ılııcnr \'C Alınan ıııu. 12.30: Program. 12.35: Tilrk 
müziği • Pl. 13. Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteorolojiha - ı fi.4r. 

berleri. 13,15: - 14: Müzik <Ka • · !I. 

1 
9.1;; 

~ikj,.j, 

\' .. rşo,·:ı: Hıırir orkestra. 
lhikrc:ı: Alımın ıuusil\isi. 
~:ı:•rlırücken ,·es. : ııarir 

~ikı. 

ffill· 

Bu görüşmelcrıden sonra yeni 

'LANŞ 34.SrJ 

avec les clseaux H une 
feuille d'image 18 a decou-

hen des Bilderbuches 

per; 14 Ies decoupures f. 16 PASYANS (sah bir 
(desfiguresf.:animauxm 

11
1 

• rr, • 
ou personnagcs m. 

leıtlrme) oyuna 

16. F: le jeu de patience 

lJ. t: the child cutting out 
the modclling 13 card_ 16. 1: the combination game 
board with the scissors 12 I (the puzzle) 

tt the cut-out figures lı 16. A: beim Zusammensetz. 

ı; 
11. A: das Kind beim Aus- 11 

schneiden des Modellier- ,1 ~ l7. 
bogcns 13 mit der Sche- 1 

re 1!; 14 Ausschnitte i 
(Figuren) / 

spiel 

KtL \'E\'A Pl,ASTtUN
LE ŞEKiLLER YAPAN 
ÇOCUK (kil 1,1 yapan ço-
euk) 

il 15. RESOO~t KİTABA RA-
ı 17. F: l'enfant m. modelant de 

KAN KIZ ÇOClIK il l'argile, de la pla.ııtlline 

15. F: l'enfant f. regardant le 17. l: clay - modelling <mo-

ltvre d'images 

ıs. t: the child looking at a 
plcture - book 

ıa.. A: du Kind bcim Anse-
JJ 17. 

delling with pla.~tilina or 
plasticine) 

A: belm Knet~n mit Ton 
(Plastilin-; Plastilina) 

G N.B. Bozkurt 
(K. /. 176) 

rışık program - Pl.) 19: Prog -
ram. 19,05: Müzik (Wagner Me · ıo. 

1 1 ''· 

1'n!onva: llıılk programı. 

rs:uı.holııı: ll:ılk programı . 

Tori 110 grupu: "~lcloıli 

Ritm". 
1 

1 

1 

1 

-

·l 

o. 

1.30 llir\·ok Alman istasyonları; 

Halk harnları ,.c ha(if par
çalar. 

2 HııılRpr.şle: Çiı;::ııı orkestrası. 

2. Praıl: Çek musikisi. 

l\.\~IT ÖZCA:O
E. S.i\ ''l TLK 

hirl ıkle lııı ı.:ı•rc 

Hc~iklıış Sııaıpaı h· 
ta: (Sıırpık - ili!~ ı, 

fJJ:ıııııırıı .tıı rı 

r!'nK nE\'l' 
OPEJ:I:TI 

,,, ol c;ınardllıi 

h.ıhccslndc 

Bu ak~am: 
nir oomit ouunıı 

::;L.ı ·. ı , ı.ıı .,sı ıTn .,:-; st:-.:ı-:MASI 

Rugüıı, lııı 11ccr. (2) Fll.M 
1 - .\~kta11 ılalıa kııvıırlli, 

~ - Jln61..·ı:li /ıaydullar. 

·uri Crnı;ılıır ve arka
ış ları 13 Temmuz pcr
ıııhe ~ünü ııkıı;amı Ak 
ray ru~ıırpa~a Emek 

sinrmnsında 
1.01\)1.\:-: HEKiM 

Or. Ne }aettın Atasagun 
Sııh~hlHrı 8.:JO 11 kııılıır; ak,all'

t ırı 17 ''"" "ıııırn l.ıih•lı Tayynrt" 
\tı . l>ıııre 2: ~o 17 ılr hastalarını 
.ııl ıııl cılt•ı . ı 7 ele/011. 239531 

1. 

\':1 

il 

C.07. HEKl'.\ll 

"··r-c:rl R'tmi Aydın 
Pıı1:ırıl:ııı hıışlrn lırr ııiin saat 2 . li 
k:ıılar T:ık~ıın · T:ılimh::ıne 1 1 rrıı 

ıı:•rt ııııaıı :-\o. ~o. Tı•rHnn : 41;,;;:i 

-

f!_ 
ehli 

1 
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Saç eksiri 

Komojen 
Saçları besl:r, kök

ler· · ırn kuvvetlend~ 

rir, dökülmesini ön. 
lcr, kepekleri giderir. 

1n ·ı· gı ız Kanzuk 

Eczanesi 

Beyoğlu - Istanbul 

AKT t F 
Ka?;a: 

Altın sarı klosram17179910 
Banknot . . . • • , • 
Ufaklık . • • • • • • 

Dahildeki llııhabirler: 
Tiirk lirası . . • . . • 

llarlclekt lluhabirler: 
Altın: safi kligr:ım 9 C~ 321 
Allına tahvili kabil serbest 
dövizler . . . . 
Diğer dö,·lzler ve bı:>rçlu 
klirins bakiyeleri 

l/11:111f' trı!willui . 

f}(' , Ulı 1 l' l ıl i;>n (>\'rllkl nıık. 

flın• kıt r)ı l !ı 

l\ıınunurı 11.x maddelerine 
ıedık::ırı JlıJZıne tarafından 

vıı kı lrdi yal . . . • • • 
Sened<.I cüzdanı: 

Ticart senetler • • • • 
Esham ve tahvlldt cüzdanı: 
Deruhte edilen evrakı nak 

A {liyenin kar:şılıAı esham n 
ıahvilAt itibarı kıymetle 

B - Serbest esham ve tahvflAt: 
Avanslar: 

Hazineye kısa vadeli nans 
Altın ve döviz üzerine • • 
Tahvi!At üzerine • • • • 

24.}~.917,95 
16.113. 754,25 

1.323.563,-

191.173,44 

12.741.252,48 

4.602,58 

2.635.142.03 

1 58. 748.563,-

17 .228.027,-

1 28.878.926,16 

43.667.493,47 
7.517.080,97 

7.437.000,-
27.119,53 

7.808.722,-

Betonarme köprü inşaatı 
Hf~-;edarlar • • 
Muhtelif • • 1 

• • • • 
• • • f 

Nafıa Vekaletinden Tektln 

(Ç~r;- ~da_~~- v.i.layeti dahilinde Adana -. Karaı~ı yolu uzerindekı 
keşif ) ko?.:-husu~un beton~rrne ola·ak _remden i::şaatı (9v,.v.ıı lırc-. 

J Temmuz 1038 tarihinden itibaren: 

2 becıeiı uze;wden kapalı z:ırt usulıle .. ..meye çıkanlnııştır. 
S<ıat (- E!<siltme 20 temmuz 939 tarihine müsadif perşembe glinl: 
l .. ~t~G) da nafia vekaletinde Şose ve köprüler reisliği odasmda yapı 

kabi~' - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (450) kuru5 mu· 

4ınde adı geçen reislikten alınabilir. 
i! ~ ıl'-1:-:- İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz ı:ın evvel bir istida 
ehliy~fıa ~ekaletine müracaatla bu gibi inşiıatı ya:----··eceklerine dair 

5 
Vesıkası almalan lazımdır. 

ticaret- Eksiltm~ye gireceklerin bu ''.esikadan başka 939 senesine ait 
olarak Odası vesikasını ve (5750) lıralık muvakkat teminatlarını havi 

2arn 21~ sayılı kanu:-ıu.1 . ·i '::ıtı dairesinde hazırlıyacaklan kapalı 
buz arını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar mak· 
~::yon rei sliğine verm-;•-.-; •:-·-·mdır. (261.:8) (4764) 

VJ ~ KDli IKDlrt\ ~~\/D 

Dun ve yarın tercüme·, kUlliyatı 
~ 1 - 30 Kitaphk üçüncü seri 1 • • ... ~ 

lltnara 6uru, 29 Kapitalizm buhranı 
21 liü1tUmdar millet M 30 Slambo 
22 ~eni ilmJ zihniyet 75 
23 Mevcudu kalmadı 
2
• Gbtin iktmadt işleri 
~ Cu.ıburlyet 
~6 l'ercUmena rolil 
7 De-· . 1 
28 g1Şiş er 

T.aokon 

60 

50 
100 

75 
30 

VA_klT Kitabevi 
o·· 

un ve yarın tercüme 
külliyatı 

41.50 5 ci aerı 
'11 

l>ö Profundis 
•2 

Günun hukuki ve lçtimal 

ta nıeaeıeıen 

4 €rıa.tllD 
4 G· . 

4S ~zli harpleı 
te nl•raeelinin hayatı 
t? tdetariıik nedir? 
i& l erıı adam 

•e 1
l"llYeUn tesirleri 

Si) Politika felsefeal 
11:.u C>tilf 

Kr 

5(J 

75 
35 
75 

100 
25 
1~ 

70 
75 
25 

Su 610 
lieııa~etfnfn fJatı 610 kuruştur 
to 1 alanlara yüzde 20 iskon· 
ı.ai'~r>ılır. Kalan 4 .138 kıırour 
baıt.· 

1 
Utuşu peşin alma~ak mUte 

lizeuı ayda birer l1ra ödenme!' 
re u 

ç taksite bağlanır. 

Dün ve 
ter"'·· '-Ume 

ya_rın 

külliyai' 
7 nçi ıeriden 

61 61·67.7 kitap 

6< Vikontun ölümü 3f 

63 lcncit II. ı. 
15~ ~iıa ı. 
Ss «:.\llilik 

615 Giı:li Paınuk harbi ~~ 1 
G) :İııtna tadhi ı. 

- cn,rolbeoı Avr~P,& 60 

125 

61Cı 

Bu serinin flatı 6.115 kuruştur. 
Hepsl.ıtl alanlara % 20 iskonto 
yapılır. Kalan 4.92 kuruşun 1.92 
kuruşu peşin alınarak mlitebaki
sl ayda birer lira ödenmek Uzere 

Uç taksite bağlanır. 

148 JOZEF 

eve koştu. Kapıları kapalı buldu
ğu için dönerek harabelere doğru 
süratle gitti ve gözden kaybol • 
du. Jilber bohçasını alıp omuzu
na koyduktan sonra şatonun kü
çük kapısmdan çıktı. Kapıyı ki~ 
litliyerek anahtarı duvann üze -
rinden içeriye attı. 

Şatoyu terkcylediği sırada Jil
bcr de Andrenin hissettiği gibi 
bir his uyandı. Fakat bu hisler 
arasmıda fark vardı. Çünkü And 
re müteessir oluyor, Jilber ümit 
ediyordu. 

Jilbcr büyük ağaçların sık 

yaprakları arasından görünen şa 
toya dönüp bakarak: 

- Allaha.ısmarladık, diye ba· 
ğm3ı. içinde bu kadar zahmet 
çektiğim, herkesin hakaretine 
uğradığım ev allabaısmarladık ! 
Sana lanet, bin kere lanet olsun? 
Senin menhus duvarlarının ara
ıundan artık ebediyen kurtuldu
ğum için kendimi mesut bulu -
yorum. Kopacak gibi atan kal· 
bim sevinç heyecanlarile dolu. 
Allahaısmarladık mel'un cehen
nem 1 Zalim yuvası ebediyen al· 
lahaıemarladık ! 

Jilber pek de şairane olmıyan 
bu sözleri söyledikten sonra şa
toya hiddet ve hakaretle baktı. 
Sonra arabanın biraz evvel sü -
ntJe gittiği yoldan koşmağa baş 
tadı. Arabanm uzaktan gUrültü
ıU işitiliyordu. 

-- - - --- -- --
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JI LBERIN P ARAS). 

Jilber yarım saat kadar sürat
le koştu. Bir çeyrek mil ileride 
bir yamacı yava§ yava§ çıkan a· 
rabayı görünce geniş bir nefes 

aldı. Delikanlı o vakıt kendisin
de hakiki bir gurur duymuştu. 

Gençliği, bacaklarındaki kuvveti 
kuvvetli iradesi sayesinde serve
tin, kudretin, asaletin temin et· 
tiği vasıtalara yetişebildiğini 

görüyordu. 
Baron dö Tavcrney Jilberi 

böyle yol üzerinde, ıdeğneği o .. 
muzunda, bohçası değneğin u -
cunda, iri iri adım atarak, kah 

koşup kah yürüdüğünü, yol ka
zanmak için hendekleri çitleri 
atladığını, her yokuşta durup 
atlara, "siz pek hızlı gidemiyor
sunuz, onun ıçın bekliyorum,, 
der gibi baktığını görseydi o za· 
man ona filozof derneğe hakkı 

olurdu. 
Evet, Jilber filozoftu 1 Her 

türlü zevk ve eğlenceyi bırak -
mak onlara yaklatmama filoz~f • 
luk ise Jilbere cidden filozof de
nebilirdi. Filvaki delikanlı ten -

belliğe alışmamı~tı. Fakat sevgi 
ne kadar gayretli ve çalışkan a
damları tenbel yapar. 

Toz ve topraklara bulanmış o
lan bu gencin hiç durmadan sa .. 
atıarca koaarak ldört atm aU • 

Lira 

41.602.235,2C 

191.173,44 

1 

15.380.997,OE1 

. 

141.~20.536,-ı 

128.878.926,16 

51.184.574,44 

PAS 1 F Ura 
~ermaye 

fhtiyal akçesi: 

Adl ve fevkalade , 
Hususi 

• • • 

• • • . . . 
1 edavü/dekı Banknol/ar. 

üeruhte edilen evrııkı nakliye 
Kanunun 6.8 ıncı m:ıırue

lerine tevfikan hazıne tara. 
tından vaki tediy:ıl . 

Oeruhte edilen evrakı nak. 
diye Lıa!>iyesi 

Karşılığı tamamen allın olarak 
lheten tedavüle vazedilen 1 

Reeskont mukabili il~veten 
teda. vazed. . 

Türk lirası Mevduatı 
Döviz Taahhüdatı: 
Altına tahvlll kabil dOvlzler 
Diler dövizler •e alacaklı 
kli rinıı bakiyeleri • • • • 

Muhtelif • • • -• .. • _, 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17 .228.027,-

141.520.536,-

19.000.000,-

69.000.000,-

3.584,46 

34.073.341,31 

15.000.000,-

10.217.134,25 

229.520.536,-
30.846.865,03 

34.076.925, 77 
94.820.066,34 

15.272.841,53 
4.500.000,-

15.950.243,53 
YekOn 

414.481.527.39, 
1 

414.481.527 ,39 

İskonto haddi % ( Altın Ü!erlne r " 3 

Edirne piyade Jandarma alayı Komutanhgmdan 
Piyade jandarma alayı eratının ihtiyacı olup cins ve miktarı aşa

ğıda yazılı olan ekmeklik buğday ununun 25 temmuz 939 salı günü 
saat 0n da Edime muhasebe müdürlüğ l r~iasmda kapalı zarf eksiltmesi 
y-:ı • ~acaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre ek i. "1eye yet.ece~ 

muvakkat teminata ait makbuz veya banka mektubu ve ticaret odası
nn vesikasını beraberlerinde getirmeleri Iazmıdır. Teklif mektupları 

posta ile gönderildiği takdirde ihale saatinden bir saat evvel gelmiş ol
ması ve dış zarflannda kırmızı mühür mumu ile iyice kapatılmış ol· 
ması şarttrr. ( 4729) 

crzakm miktarı tahmini Muvakkat iha!e ih:ı!e ~~!:li 
cinsi kilo fiyat ~eminat günü saat 

kuruş lira 
(300000), (14) (3150) 25·7-939 10 kapalı 

buğday unu salı zarf eksiltmesih 

. . 
- ·,.' .· ·: . . rı . . ' " .,,.., -. l .• 

- Istanb tAı BPlecJ• ltes' • ~ ~,.,. : ar,I 
. ' 

. Muhasebede münhal bulunan 40 lira ücretli daktiloluk ilin 17·7· 
939 pazartesi günü saat ikide Belediyede müsabaka imtihanı açılacak 
tır. Taliplerin bir dilekçe ve evrakmıüsbitelerile müracaattan ilatı olu· 
nur. ,(5150)1 
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lirse senin de ondan istifade e· 
deceğine emin ol. 

- Matmazel, kat'iyen karar 
verelim, maiyetinizde kalacağım 
ve sizinle geleceğim, 

- Hi!j müteessir olmadan de· 
ğil mi? 

- Kalbim ve vicdanını tama
men müsterih olarak. 

- Bu cevap kafi değil. Ben 
bir gün benimle beraber geldi
ğinden dolaYl müteessif olmanı 
eitem etmiye kendinde bir hak 
görmeni istemem. 

- Bu hareketimden ancak 
kendimi mesul görebilirim. 

- Demek ki kendisile evle -
neceğin adamla bu işi hallettin? 

Nikol kıztd.ı: 
- Ben mi? dedi. 
- Evet. Çünkü onunla ko -

nuştuğunu gördüm. 
- Evet, matmazel doğru. O· 

na artık ben seni istemiyorum, 

dedim. 
Bu esnada Baron hazırlığını 

b:tirmiştir. Muharebelerde taşı· 

dığı eski kılıcı, kralın arabasına 

binmek hakkrnr isbat eden asa -
Jetine ait evrakı, bir gazete ko • 
leksiyonu, bir takım eski mek

tuplar gibi elde göti.irülmesi 
mümkün olan eşyanın büyük bir 
kısmını yanma alıyordu. !çinide
ki e!tya az olduğu için hemen 
bo§ kalan bir sandık Labri ta -

rafından ka;P.mın 8n0ne ~tOrill-

dü. Bu sırada şişedeki şarabı 
son damlasına kadar içmiş olan 
zabit de Baronun emri üzerine 

arabayı içeri getirtmişdi. 
Labri, sandığı arabamn eşya 

koynuya mahsus yerine yerleş • 
tirirken kenldi kendine işidile -
cek bir sesle: 

- Ben de kralın arabasına bi
neceğim, diyordu. 

Zabit: 
- Fakat arkadaki hizmetkar 

yerine dostum, dedi. 
Andre barona sordu: 
- Labriyi götürüyor musu -

nuz? O haLde §atoyu kim bekli
yecek? 

Baron: 
- Budala filozof, diye cevap 

verdi. 

- Jilber mi? 
- Şüphesiz, bir tüfeği var 

yal 
- Fakat ne ile geçinecek? 

- Ama garip suali Tüfeği ile, 
emin ol, yemekleri pek güz.:l 
olacak .. Taverneyıde av kuçla::-r 
eksik değil! 

Andre gülmekte bulunan Ni· 
kolün yürüne baktı : 

- Dostuna böyle mi acıyor . 
sun? dedi. 

- Emin olunuz matmazel pek 
mahirdir, açlıktan almez. 

Andre sonra barona döndü: 
- Hiç olmazsa ona bir ilci li· 

ra bıra1anah dedi. 
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-.~ Saç 
Güzelliğin en birinci şartı _il 

Her şeyde tasarruf 
fak at çocuklarımızın 

caiz olabilir, 
sıhhatinde asıa ! Müşte ril erine şükran borcunu ödeyebilmek için 

iz~m 
Kepekleri ve eaç dökülmesin 
tedavi eden tesiri mücerreb biı 

iliiçtir 

r ' :\lınlmlnl yıınunuzun ı;ıbhalini 

duşününüz. Onlarn çocuk uarbala· 
rının kr:ılicesi olan Ye en iyi imal 
ctlllmi,, en fazla tekemmül elli
rılmiş, en sıhhi nrabayı alınız. 

Yeni gelen 1939 modelinin 50 den 
fazln çeşidi ''ardır. Her yerden 
ucuz rını ,.e müsait şartlarla yalnız 

Çocuklarınıza her zaman en iyi şeyleri veriniz 

Oç aylıktan itibara F 
FOSFATiN 

en mükemmel çocuk gı daııdır 

FOSFATiN 
renksiz yanakları pembeleştirir 

Baker mağazalarında 
ı bulabilirsiniz. 

FOSFATiN 

ile beslenen çocuk hanlı, canlı ve daiına sıhhatli olur 

Kuru luşundanberi ilk defa olarak bütün 
mallarını işıtı lmem.ş ucuzluk ;;e satışa arzediyor 

FOSF A TlN Franıadan gelir, FAL YER marka sile arayınız. :::::ı.::::nac:x::r.:::'9::=: 2:2:1:: 

~N ecat i Pakşil F ~= o· d k Si ış o toru 
i: Pnzıırdan maada hergün saat L E Beyoğlu, lstikliı l radılrsi N o. 282 Tel: 493 U 

İstanbul Çakmakçılar !\·o. 183 Tt>l: 22991 
;: 9 dnn ııkşnm 18,30 za kadar has· :: 
:i ıal:ırını knlml ve tedavi eder. n 
:: Adres: Glata Tünel meydanı ii 
H Tcrs:ınc c:ıduesi başında 112 fi 
~ :mm· 1'o. lı muayenchanc . ..:::m ii 

eczane ve bütün bakkallarda vardır 
t 
( 
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Maarif Vekilliğindan 
Maarif \ekilliği neşriyat müdürlüğü kadrosunda "Depolar he-

ap kontrol memurluğu,, münhaldir.Azami kadro ücreti yüz kırk lira· 
dır. Bu i e alınacak memurun en az orta ticaret mektebi tahsili ı;ı;ör
m , a kerlik hizmetini yapını~ ve ya5ı kırkı geçmemiş olma ı ~arttır. 

T lipler arac;ında yapılacak müc:abakada kazanacak namzede 3659 
O} ılı kanun hükümleri dairesinde tahsil ve hizmet durumlarına göre 

ucrct , crilccektir. Müsabaka sonunda seçilen memur evvela en az altı 
m namzet olarak çalışacaktır. 

· Taliplerin mü bit' euak ve fotoğrafları ilişik birer istida ile bir-
Jıl,tc 20-7 939 per<sembe günü akşamına kadar vekilliğimiz neşriyat 
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- Ahlakını bütün bütün bozmak 
için mi? 

- Hayır, yaşamasını temin :

çin. 
- Eğer aç kalıyorum diye ba

gırırsa Paristcn göndeririz. 

Nikol mü:fahale etti: 
- Merak etmeyiniz matmazel 

O çaresini bulur. 
- Her halde hiç olmazsa beş 

on frank bırakalım. 
- Kabul etmez. 

- Kabul etmez mi? Demekki 
sizin Jilber pek mağrur? 

- Matmazel, artık benim Jil· 
bcrim değil, Allaha cok şükür. 

Bu konuşmadan sıkılan Baron : 
- Haydi bakalım, diye bağır

dı. jılb~ri şeytanlar alsın! Haydi 
a'"ab bekliyor. Vakıt kaybetmi
yelim. 

Andre sustu. Şatoya son bir 
<lefa baktıkatn sonra süslü ara -
lıaya girdi. Baron kızının yanı
na yerleşti. Labri ile Nikol hiz
mctcilere mahsus yere bindiler. 
Ara acı aL:lıgı emir üzerine kam 
c ı ı • aklatarak süratle gitme • 

1 dı. 
D~ro!l: 

- Fakat zabit nereye bine -
c k? diye bagırdı. 

B ir, Nikolün güzel yüziinü 
L cıle seyrederek: 

- At ile Baron, at ile gide -

Araba dört kuvvetli atın sü -
ratli yürüyüşile kuş gibi uçuyor, 
An.drenin her birini ayrı ayrı ta
nıdığı, sevdiği ağ.:ıçlar birer bi

rer arkada kalarak görünmez o
luyoıidu. Araba şatonun dış ka
pısına vardı. Baronun emrile 
durdu. Jilber şapkası elinde o -
rada ayakta duruyordu. 

Baron .delikanlıya: 
- İşte filozof efendi, artık 

mesut olacaksın, dedi. Bir haki
ki filozofun istediği gibi yalnız 
kalıyorsun. Ne iş var ne güç. A· 
zar işitmek de yok. Buna mu • 
kabil hiç olmazsa uyurken dik -
kat et de yangın olmasın. Ma -
hona da biraz bak. 

Jilber cevap vermeden başını 

eğdi. Nikolün hakaretli bakış -
lan altında eziliyorum zanne.di -
yor, bu bakışlardan bir insanın 
ateşten korktuğu gibi korkuyor· 
du. Baronun verdiği emir üzeri
ne araba süratle hareket edip u
zaklaşmağa başladı. 

Nikol, Jilberin korktuğu gibi 
gülmemiş, onu tahkir eder bir 
bakışla süzmemişti. Şatoda, dağ 

başında yalnız, parasız, hatta ek· 
meksiz bırakılan delikanlıya a -
cı<lıgını belli etmemek için ken
dini fevkalade zorlamıya mecbur 
olmuştu. Hatta at üzerinde pelr 

··zel bir vazi et almı olan za · 

Besfe'kar Selanacfdin Pmar ın 
ve Bayan Melek Tokgb ... 

tarafından okunan en on r;arkısı 

17573 Kalbimi ayağına 
Yüzüm gülc:c de kızlar 

Bc.,tekar !:iADETTtN KA YNAC' ın ve bayan MEFHARET 

i tarafından okunan 

17 5 71 Adına and içerim 
Sl'nl ay llll ağyarc 

müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. Müracaat sahiplerinin, mü· 
sabakaya i~tirak etmek üzere 24-7-939 pazarte!'i günü saat onda \'ekil· 
liğimiz neşriyat müdürlüğünde bulunmaları rica olunur. 

(2983) (3139) COLUMBIA Pla:cla rım arayınız 
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biti s eyrederek gözlerini al:lat • 

mağa m uhtaç olmuştu. 

Nikol gözünü çevirmeden bak 
tığı için J ilberin dikkatle A nd -
reye baktığım görememişti. A n

dre ise hiç bir şeye dikkat e t -
miyordu. Çünkü ik i .damla yaşla 
ıslanan gözleri, içinde doğduğu, 
büyüdüğü, annesinin son nefe • 

sini verdiği küçük şatoya dön • 
müş, onu h araretle seyrediyor, 
eski hatıralara veda -:diyordu. 

Aaraba süratle gözderı kaybol 
.du. Zaten ehemmiyet verilme -
yen J ilbcr de yolcuların bütün 
bütün hatırından çıktı. Baron, 
A ndre, Nikol, Labri artık ken -
dilerini başka bir aleırJ:le bulu -
yorlardı. Hepsi kendine mahsus 
bir düşünceye, dalmıştı. 

Baron, Balsamonun bıraktığı 

sofra takımı ile Bar-lö·dük ka -
sabasınl:la altr yedi bin frank 
borç para bulabileceğini hesap 
ediyor, Andre gurur ve hırs şey· 
tanlarından korunmak için ann.: 
sinden öğren:liği duayı kendi 
kendine okuyordu. N ikol, rüzga· 
rın tesirile açılmış olan başörtü
sünü toplamağa çalışıyor, Labri 
elini cebine sokarak prensesiı1 

ve Balsamonun verdiği paraları 

yavaş yavaş sayıyorciu. 

Aaraba ağaçların arasında kay 
bolup artık görünm ez olunca Jil
ber '§Cltonun kapılarını kapadı. 

Hemen odasına koşup bir .dolap 

açtr. içinden bir medile bağlan • 
mış ufak bir paket çıkardı. 

Bu paketi bir ıdeğneğin ucu· 
na geçirerek bir tarafa koydu. 
O'zerinde yattığı ot minderi bir 

çakı ile yararak elini arasına 

soktu. Oradan bükülmüş bir ka· 
ğıt çıkarıp açtı. Bu kağıdın için
de Jilberin üç dört sene.de birik· 
tirdiği altı frank kadar bir para 

vardı. 

Bu parayı gözden geçiridikten 
sonra kağıdı tekrar sararak pan
tolonunun cel>ine koydu. Yalnız 
kaldığını hissettiği için bağlı 

olduğu yerde sıçrayarak havla -
makta olan Mahonu: 

- Sus Mahon, sus; .diye azar
ladı. 

Aklına bir mukayese geldiği 

için gülümsiyerek: 
-Beni bir köpek gibi terket

mcdiler mi? dedi, Mahon, seni 
bir a:lam gibi ne için bırakma -
sınlar? 

Biraz düşündükten sonra ila
ve etti: 

- Fakat istediğim gibi gıda
mı aramak için beni serbest bı -
raktılar. Peki Mahon peki, on -
!arın bana yaptıklarını ben ele 
sana yaparım, ne fazla ne eksik 1 
Köpeğin zincirini çözdü: 
- işte sen de serbest ve hiir

sün, istediğin gibi yaşa, diye ba
ğırdı. 

Serbest kalan Mahon bir kere 

• l ,yi hir elbise 1..·ıı ııııi<•ssıı• " 
Tavsiye mektubudur 
.merlkan modası Uzerln( 

çalışır 

Yavuz Sezen 
•aris kadın ve cl'lrnk terzilll\ 
kadeınilcriııclcn diplonıal 

13 Beyoğlu Parmakkap 
1ayrct apartımanı TUrk Fo· 

to c\'I Ustil nde .. 

< 
Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatl 
~ Satış yeri : 
j VAKiT KITAPEVI 

j 

1 

1- 10 kitaplık birinci seri 

Numara 
l Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Tıcaret, Banka. 

Borsa 

Kuruc: 

100 
100 

75 

1 Devlet ve lhtılfı.I 75 
5 Sosyalizm 75 
ti J. Rasin külliyatı 1 7J 
1 tşçi sınıfı ihtilali 60 
'3 Ruhi hayatta laşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

ıo J. Rasin külliyatı il. 75 

795 

Bu serinin fiyatı 795 kuru!' 
ur. Hepsini alanlara % 2 
konto yapılır. 236 kuruşı 
·'?in alındıktan sonra knJnı 
lirası ayda birer lira öden 
'1< üzere dört taksite bağla 

ır. 


