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a 
a DngöDteırce vce Fıran~annn kaıraırn 

Moskova müzakerelerinde Sovyetlere 
müsaadekarlıkta bulunulacak A 

azamı 

Ke rvan 
aa aa 

yuı rr uıyo ır 
Hatay an laşmasının 

tasdikl i suretleri 
teati edildi 

lt aıvan 
n otası 
Pariste garip ve gülünç 

Fransaya giden !11giliz bombardıman filosundan birltaç tayyare .. 

.aunranıı vazıyet dolayısı ıe 

lngilterede umumi 
intihabat tehir 

Ne gibi hareketleiin tecavüz 
sayılacağı üzerinde 

henüz anlaşılamadı 
Londra ve Paris hükumetlerinden 

Yeni talimat 
gönderildi 

Paris, - Londradan gelen haber. 
lere göre İngiltere hUkfuneti, lıılos
kovadaki sefiri Seedae, Sovyetler
le mllzakerelere devam için yeni ta
limat göndermiftJ.r. 

Lord Halitalal, d1lıı Londradald 
Sovyet Sefiri lılaialdyt b.ba1 ede
rek bu talimat hakJmıda izahat ver. 
~tJr. Fransa hUkilınet.1 de lıl'osko-
va sefiri Naggiara mUmasll tali -

mat g&ıdemrlftJr, lıloskovaya g&ı
derilen talimat, Sovyetlere m\imkUıı 
olan azamt mUsaadatm gÖılterilme
si merkezindedir. Verilen malUnıata 
göre eınrelemirde "tecavUa,, keli • 
meafni nmana Te mahiyeti tesbit e
dilecektJr. 

Sovyet Rusya, garanti edilen 
memleketlerin arazisinde esaslı te

(Devamı 4 üncüde) 

ıakkl 1Hlillyor 
Paris, 13 (A. A.) - Havaa A- Roma, 13 (A. A.) - İtalyan hU-

Jansı bildiri~ or: kiimetl, Fransız hUkflmetine 10 

e d i / i g Q T .. 400 den fazla İfçisi olan 
1 

yeni Müdafaa bütçesi 4,5 milyar Muesseselerde beden terbıyesl İskcnd run Sancağı hakkındaki temmuz tarihlnd3 bir nota verml§~ 
'l'Urk - Fransız mukavelenamesinin tir. Bugün neıredilen bu notanın 
nıusaddak nüshaları, bugün Paris- metni §udur: 
te Turkiye Büyük Elçisi Suad Da- "Kraliyet hUkflmetl lakenderun 
"az ile Fransız Hariciye Nazırı Bo- Sancağının TUrkiyeye verilmesi hu
ne arasında teati edilmiştir. susunda 23 Haziran tarihinde 

Türk lirasını bu1uyor teşkilatı yapıllyor 
ihtiyat filo Seferber edildi Beden terbiyesi genel direktörlüğü 

Reisicumhur Lebrun ve zevcesi Fransız ve Türk hükumetleri ara. 
Londra, 14 (A.A.) - Siyasi Bütün partilerin muhtemel u-Suad Davaz'ı ve ~evcesini bugün sında bir anlaşma vukua gelmiş ol

~lizc sarayında eığle yemeğine da- j duğunu matbuat vasıtasile öğren
' t etmi 1 rdır. miştir. (IJrvamı 4 iirırıule J 

mahfelleı:!dc söylendiğine göre. mumi intihabata hazırlandıktan, 

beynelmilel vaziyetteki gerginlik fakat §imdiki milfkül ıerait için
tamamiyle zail olmadığı takdirde de bunun sonbaharda yapılmasma 
gelecek sonbaharda umumi inti- ihtimal verilmediği, çünkü inti-

Kadın 
pilotlarımız 

p. 
~ 

habat yapılmıyacaktır. (Devamı 4 üncüde) 
Gelecek haftalar içinde bu hu- ------ -----

susta bir fikir edinilmesi kabil O

lacağı muhafazakar mahfellerdc 
söylenmektedir. 

inhisarlar Vekili 
IBu sabah 

Yeşilköyde 
meydana çıkarı lan 

Gizli telsiz 

A..tatitrk kızı Sabiha Gokren 

B. h 1.1 Ankaradan 
ır ava ı osu leş- geıdı 

kil ederek, Sabiha Biranın şişesi 20 
Gökçenin kuman- kuruşa inecek 
dası altında Atina Piyasaya, 25 santilitrelik 

S f B k ' şişelerle ucuz rakı 
o ya, Ü reş ve çıkarı lacak 

Londraya gidecek . Gümrük ~e tnhisarıar yekili na-
ıt Karadenız bu sabahkı Anadolu 
ekspresile Ankaradan gelmiştir. 

, Daily Telegraphe adlı İngiliz v Vekil, Haydarpaşa garında inhi · 
azetesinin bildirdiğine göre, Türk sarlar ve gümrük müdürleri taraf m 
bombardıman tayyarelerinden mür dan karşılanmış ve doğruca İstan 

ekkep bir hava filosu birinciteşrin 

başında İngiltereyi ziyaret edecekt 

ir. Filo, memleketimizin ilk aske!'i 

bul tarafına geçerek evine gitmiştir. 
Raif Karadeniz, öğle üzeri Kara 

köydeki İnhisarlar Umum Müdür
lüğünü ziyaret ederek umum mü -

makinesi 
Bir ehlivukuf tarafın
dan tetkik edilecek 

Yeşi/köy posta ve telgraf şefi 
Nafi Eryılmaz 

kadın tayyarecisi olan Atatürk kızı dür Adnan Taşpınardan işler hak. Yeşil köyde, Posta ve Telgraf 
Sabiha Gökçenin kumandası al • kında izahat almış ve kendisine rne- merkezi şefi Nafi Eryılmaz tara

tmda olacaktır. Filonun bütün pilot murlar takdim edilmiştir. fından meydana çıkarıldığını ha-
lan tamamiyle kadın tayyareciler!. Vekil, bugün akşama kadar 1nhi- ber verdiğimiz gizli telsiz maki. 

. . . .. sırlarda meşgul olacaktır. İdare er- neleri sahibi hakkındaki adliye 
mızden seçılecektır. Turk tayyarcle· kanının i~tirakile kendi inin nez - tahkikatı tekemmül etmektedir. 
i lngiltereye giderken Atina. Sofya dinde bir. toplantı yapılması, rakı Suçlu İtalyan komisyoncu bu 
ve Bükreşi de ziyaret edecektir. Ye bira fiyatlarının bu içtimada gö- makinelerin haber vermeğe mah-

mües·seselere bir tamim yaph 
Devlet Demir Yolları bir merkez beden terbiyesi 
mUdUrlUgU kuracak ve her işletme mıntıkasında 

. bir şube açacak 
Başvekilete bağlı Beden Terbi - den terbiyesi müdürlüğü kuracak, 

yesi Direktörlüğü, 400 den fazla iş - her işletme mmtakasmda bir pıhe 
çisi olan müesseselerde beden terbi- açacaktır. 
yesi teşkilatı yapılması jçin alika!ı Kısa zamanda bu teşkil~trn ta -
yerlere bir tamim göndermiştir. mamlanması için mmtakalara emir 

Tamimin şümulü dahilinde olan \•erilmiştir. Yakında faaliyete geçi
müesseselerde derhal hazırlıklara lecek, bütün Demiryollan memur, 
başlanmıştır. müstahdem ve işçileri muayeneden 

Devlet Demiryollan idaresi, işçisi geçirilerek sıhhatleri beden terbiye • 
en fazla olan müesseseler arasında. sine müsait bulunanlar ayrılacak 
dır. Bu itibarla büyük teşkilat yap- ve bu mükellefiyete tabi tutulacak-
mağa karar vermiştir. }ardır. 

İdare, Ankarada bir merkez be • 

ÇERÇEVE 

PiJAMA 
Boiazlçlne uğrayın; yalısının nhtonmda kendlshıl elileme teıhlr 

eden pijamalı insanlar göreceksiniz. Bir sandala binip sahil boyunca 
Uerleyln, sağınızdan solunuzdan getenlerin ç,oğu pijamalıdır. 

Suadlyc taraflanna buyrun; küstah kübik mbnarlle.rin küstah 
balkonlarında pijamalılar. Ayağında bir çift Mabmutpap terliği, 

sırtında alacalı bulacalı bir pijama, asfaJtm üzerinden cazete okuya. 
rak geçenleri bile gördüm. 

Bir zamanlar, patiska entari deninde, sırtma paltosunu ~kip , 8 
kurd b&§h bastonunu ka\ rayıp gecelik entarlsile mahalle kah\"cslu 
çıkan kelllfelli insanları hatırlanz. Acaba pijamayı. Bili. ünifol'JllMI 
ayannda resmi \ "C muhtt>l1f'm bir gi)im ,·a.111taın sanan bu kenar dU· 
berlcrl, sabık entari zarlflerlnln çocukları nıı? 

Pijama, ancak ) atak odalarnnızdakl aynanın görcbilecejl mah· 
rem bir istirahat kıhğıdır ,.e afff'<lerslnlz ama, pijamayla clileme r,ö
rünmek, anadaa doğma çırılçıplak görünmekten daha !:irkin ft ayıb. 
Orta halU bir tngillz, kendl<dnl pijamaslle oda hi:ı:me~islac tılle gös
termekten haya eder. 

Hey gidi Avrupahlaıqna gayrf'tt he:r! Ruha nlltns e.tMMtten ü~
tiillkurii madde kopyacılığı) la bir metlentyctln a\ lanamıyacaltna, bir
çoğumuzda şu zaman \ e mekanını ~sınnı~ olan J>IJ:ıma ne gU1.el mi
sal! 

'4AO ....... .....,,~·~· ....,,.·· ıı....ı~~~~~ ....... Ulll.f~--u-ttı:üd.LJ,~~~~~~~~~~~~~~~-Necu'......,~-~l~K~/~S~AK~·~OR~E~K~· -· __ 
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Maliyade yeni 1 

tenıyiz komlsyonu 
Hatay emniyet 

direktörlüüü 
\nkara. 14 (Hususi) - Yenı Ankara, 14 (Hususi) - Hatay 

ni söyJem1!J1lr. 

teşkil edilen temyiz komisyonu vilayeti ·emniyE:t müdürlüğüne 

reisliğine lstnnbul defterdarı emniyet memurlarından İbrahim 
Közım Gfl rkaya, daire reisliğin~ Akıncı tayin ol•ınacaktır. Bun • 
e ki t myiz komi~yon reisl Na. dan başka emniyet umum mü • 
zif, azalıklnra eski azadan Ha. dürlüğü önemli işler müdürlüğü • 
san Tahsin. İzmir de!terdarr Na. ne vekalette bulunan Recai. dör. 
fi Dcmirlta)a, eski azadan Ali düncü sınıf emniyet müdürlüğü. 
Cemal, ılörtlUncU umumt mlifet. ne Hatay birine suuf emniyet a
tişlik malt mUşaYlrl Hayrettin, miri Kemal Alyanak, Diyarba . 
rskl nzadan Tnliit Sönmez, ka- kı!' emniyet müdürlüğüne Ela -
zaııç temyiz komisyonu reisi Ha- zığdan Burhanettin tayin olun • 
san Ltitfi, Konya idare heyeti muşlardır. 

Dün Ba.,vekll Refik Saydamla blrlfüt.e ~brlmlze geldiğini haber 
\'Crdlğtmlz Hariciye \'ekili Şükrü Saracoğlu liadıköyündekl evinde 
istirahat etmektedir. Şükrü Sarac oğlo burada bir hafta kadar kaldık
tan sonra Yalo\'aya gidece,-ini, İf!ta nbula dinlenmek maksadlle geldiği· 

Ba.,veldlle hcrabcr Yalovaya gi d<"n htanbul VallıJl Li'itfl Kırdu, 
bugün ıehrhniıe di!nccektlr. Rcslm lerimJz BqvekJlln Pendllde kaI'"§Jla
nışı sırasında alınmıştır. 

azasın<lnn Rasim, bina temyiz Baş komiserlerlen lsmail Hak. 
komisyonu aza vekili Emin Ah· kı ve Şevket te terfian umum 
ıuet. lı;tnnbul lıirinci ceza daire- müdürlük emnıyet amirliklerine 
si reisi :Csndın tayinleri yüksek J tayin edilmişlerdir. 
tasdike iktiran etmiştir. 

Cl HJ/f'[{/}"Jff 'kulu ihtimallerden sonra Alman w 
ltalyan halkı bu sükun ve huzurdan 

X.ıclir Xaıli, Fran~a inkılıibının yıl. o kndar memnun Ye bahtiyar ol:ıcak 
clonumii olan bugün nıünascbelilc tır ki Lı:ışlarıııcluki idıırelere hile ı:ı . 
} azdığı h:ışınakolede Fraıısonın, lıü • lıaııımül cim eğe rıza giisterecekler • 
tun sarsııılılanlo lıülün mücadeleler- dir. 

Şehirde et 
nakliyah 

inhisardan Belediye iyi 
gelir umuyor 

Şehrimizde et nakliyatı yakın· 

da belediyeye devredilecektir. Bu le lıc-p lıiirri;>'cl seliinıcliyle kazandı

ğı \c ınu\affak olduğunu işaret el • 
tık len sonra diyor J,I: 

\',1K/1' hususta tatbikata geçmek için 
Asmı Us, Kont Ciyanonun hpan - çıkması beklenen kanunun bu -

ya)'O gitmiş olıııasıııılan balı,cden y:ı günkü resmi gazetede intişar ede-
1.ısında, Frankonu.n lıalyayıı_ olan yu.r ceği haber alınmıştır. 

ılımk borr~l~rı~~ bkıı;,k tf'hşckkbl~ıl·lc .n~~· Belediye derhal işi üzerine al-
yo sa aın mure · ep esa ı e mı u. • . 
ıleyece~ini sornrak diyor ki: ma kıçın hazırlrklara baılanuştır. 

Bununla beraber ispanya ile bu~iiıı Şimdiye kadar et nakliyat işle· 

Rüşvet suçlusu 
komiser muavini 

hapse mahkii.m oldu 
Unkapanında Fener caddesin

de bir han i§letmekte olan Hasan 
adında birisini, hanının pis olıdu • 
ğunu ve kapattıracağmı ileri süre 
rek beş lira haftalığa bağlayan 

fakat üçüncü beş lirayı alırken 

yakalanan Cibali karakolu komi-

ser muavini Ulvi, asliye ikinci ce 
za m a h k e m e ı i tarafın:lan 

6 ay hapse 3 ay da memuriyet 
ten m ah r um i y et in e mah· 
kum edilmiştir. Diğer maznun 
polis Cemalin suçu görülmemiş. 
beraetine karar verilmiştir. 

" .\) rı şortlrır ve ayrı lc~irler altın
da doğan Türk iııkılübı d:ı ferdi hür. 
rı)cl prcıısipini başlıca esaslarından 

bıri olıırak kııhııl ''e illin etmiş ıbulıı. 
nıı)or. Biz de sos)al iradenin, ferı.li 

ir ıdc ile mepsuten miilena ip olnrak 
}tık-;l"lıliğine inanıyoruz. lleri cemi. 
":>etlerin, nııcak lıfir insnnlardan ku. 
rulalıileccğiııe eminiz. İçtimai tekfı • 
mul hiirri~cllrrinin birer birer gas. 
bcdilmesile değil, bilAki~ onların 

giırıden güne genişletilmesi sayesin. 
de tahakkuk edecektir. 

lt!rde cereyan edecek ınfirnkercler _ rini Kasaplar Şirketi yapıyorou .. 
den kısa bir zamanda ıimell netice Nakliyat inhitıarının belediyeye 
beklenemez. Zira lıu müzakereler an. senede 100.000 lira getireceği tea 

~~- ~.~~~~~~~~~~-

Bu itibarla 14 lcmmu:ı Fransa ile 
bcrnhcr ino;anlık tarihinin ile lıür -
melle viıdcdecel}ı hir zafer günüdür. 

T.ü 

cak gelecek e)"lCıl nihayetinde Cienc
rııl Frankonun Romayı ziyarli c:mo
sında imzalanacak ve~iknlıırılan son
ra fiill bir neticeye varacaktır. An 
eak ondan sonra ıotlıikat b.ıkımın • 
ılıın kıymeti ol:ın hlr taahhüt mahi -
)'etini alacnklır. Halbuki t:ok müsta-
cel bir mahiyet olan Avrupa lıuhr;.ı. 

nının kal'i inkişo.fı icin ise lıu kadar 
. . . zariıan be.klemeğc imkAn yoktur.,, 

:11._ Zckeııyıı, Akdenızdc lıalyon hn· iKDAM 
zırlıgın111 manasını araştıran ınokalc_ Al" N · K racan hıı:rnt pahalılı-. . b" 1 .1. _

1 
ı acı a , , 

bit olunmuştur. 
Lfu:mıgelen vesait temin olun. 

muştur. Geçen yıl mezbaha resmi
nin indirilmesinden bütçede 400 
bin liralık bir aliık olmuştu. 

Nakliyat inhisariyle kısmen te
lifi edecek a ç ı ğ ı n üst ta. 
rafının da bazı tasarruf tedbirle • 
riyle ka,ı>anmasına çalışılacak, 
he.~ ~e...yeni bir rcsım glbı bh 

1400 köyde yeniden 
mektep açılıyor 

Okutulan köy çocuk;arının miktan 
böylece 130 bini bulmuş olacak 

Maarif Vekaleti ilk tahsil işle- Bu d!irs s~nF11i orta. mekt~ple· 
iııl"' c-:M!Slı surette -ranzımıne Kd• ..., .... 1-.-J..1.vıa.1.ı.n.ca u.-~·- . ..., ..... ,,. .. ._.._ 

sının ana ıne,·zuu, ır ngı ız mu e - gından bııhSctmckle \"C Tic:ırct Veki-
h rsının bu hususta yazdığı maka. Un in bu huslıstald sözlerini ka) det. cektir • lanan p:oğrama göre, yeniden meslekten yetişmedirler. Bundan 
lcdır. İngiliz miilehassı5•· ı, hu yazı •. tikten SC\nra şö'-·le demektedir: 1400 ko"'yde ı·tk mektep aı:-.ılacak - d · k h 

mil~elle(iyet ihdasına gidiJmiyc rar vermiştir. Bu maksatla hazır- '!l.ive edilecektir. Bunların • hepsi 

J Akd ·' ıt r " ---oı--- " '.J:ıcka lisan te rısatına ço e em ıııdıı, tolyanın enızue coora ı "Bu münasebelle sayrn Ticaret ~ 
bakınıdıın hakim bi~ mevkid.e olma: \'ekilin in bazı ihracat e.ş>aınızın rı. K d u·· şu .. p tır. Mektep binalarının ekserisi miyet verilecek, mevcuda 256 
)1113 ra~men bu denızde hakık! hAk I· atlarının bizden ileri s:ına} ii olan uyuya yapılmaktadır. Böylece köylerde :nuallim katılacaktır. Yardımcı 
'llı~etin ılemokrn~iler lehinde oldu · :~cınlekellere nazaran dalı,\ lıirçok o"" len ka d 

1 
n tahsile tabi çocuk sayısı 130.000e muallimler meselesi de ıslahatta 

unu i-;ha:a c;:ılışmakla \·e demekte • seneler yüksek kaloceğı noktası üze. çıkarılacaktır. Bundan başka 
iir ki: rinı.le de durmak Hlzııııı.lır. EHel{ı mekteplerde gece de istifa<le e<li- göz önünde tutulmu~tur. Şube 

.. \dri~ıılıfle ve oradaki deniz ü~lc- 1 unların istihsal Ye ııınliyel şartla - Bir kadınla bir erkek ilzhğrndan dolayı bir kıstm orta 
h · · d :.. J !erek ak§am kurslariyle 28.000 ·ıne fıula e cmmıyet ,-e~mıye eö - rını dilzellmek kabil dcAil mlı.lir? A"' ezada mu hakeme :oekteplerde çift tedrisat yapıl -

1ıez. \rna\•utluAun işııalıle, ltalyn, ,_. 01 •• 11 olma<lını muh:ıkkıık hir key _ gır C ' köylüye okuma yazma öğretile - b 
k "" u e r.ıctsı mahzurlu görülmüş ve u '\ılri}atiğc hiıkiın ol.muş_lur. Fa ·ııı Ciyel midir? Eğer öyle ise 0 halde, edıliyor cektir. 

ı•nuııın_n ltul}aı~ ~ahıllerıle kapuna~ Tic:ıret Vekilimizin ar7\I ctlif(I gclirı Vekalet orta tedrisatı kuvvet· usulün kal lırılması, mekteplerde 
bıı dcım \krlenıule cereyan edecek . lırma nasıl lemin edilehileecktir? Hacı adında bir genç ile Pakize . , d . tedbirler :'101 yeni şube a~ılması kararlaş . 
bir h rptc lıiı;lıir rol oyn:ıyamaz. H:ıt- -::elir arlmıyacal{ırıa ve bazı fiyatla. adında bir kadının ağır ce:z:a mah. ~~:~~:~~r.ıçın e yenı tırslmı§tır. 
:ı Ynnan sahillerine İngiliz ve Fran. rı da indirmek temayülü olmadığı- kemesinde Melahat isimli bir ka· -------·- ··· ·--· ···------
ızl::ır snhip oldıtkı;n . tıalynnlar bu n:ı .ıöre, o halde pnhalılığı nasıl ön- drnm ölümüne sebep olmak SU· --A da 1 a r d a ı· m a r 
foııiıılcn ıı:ıkliynlı hıle yapamazlar. 1 . ce"iz? 

1 
· b • 

k 1 · ı 1 ·1ı 1>e ~ • çundan dün muhakeme erme a~-"Bıııueıınleyh, A ·c enızc e n~ı e - J le birçok sualler l,i hepsi iiıc • -
<' ve Fr ınsn hlikim ,·nziyeıtedlrlcr. rin! ayrı ayrı gclecciiiz.,, lanmıştır. 

~~.r~~.::·~,~~·i~uı:~·ı~:\(]c~~~~~zenesl de. Çı"nı·ı,·. ko""şkteki cı;:a;~~~e~~~:e~ış~r~~:a:e :~~ iş eri i 1er1 i .Yor 
ra arkaıdaJları ile beraber Zincir-

}/":..'/ S.l/J.11/ e .. r erler likuyuda bir gazinoya gitmİ§t~r. Burgaz adasında asfalt bir tur 
Hııse~ in \.ahit Yalcın, "Çıkmaz so. ~ Hacı orada Melahati sarhoş et-

knk .. nı.li\ le ~azdığı hnşmak:ılede, bu. f tikten sonra tarlaya çıkarmış Ye ı ı k 
gı nkiı \:lZİyeli bir çıkmaz sokak i . Hepsinin Ayaso yaya yo u yapı aca 

kendisine bazı tekliflerde bulun. çindr ncvınldane çırpınmaya benze. 1 · d "' 
ll'ııl ıin ııck ıle hnk ız olmnılıl(ını Ye götürü meSI OQrU muştur. Fakat Melahat Hacının Yeni Adalar kaymakamı işe tün ev sahipleri bunu kabul et· 
tt • ı r.ıflı nıütalüa ile Jmna cin hal görülmemiş teklifini kabul etmemiş, erkek işi başladığındanberi valimizin ya::. mişler ve teşebbtiae geçmiılerdir. 

ı el rı bulmak kabil oltluğıı h:ıldc azıtınca da karanlıkta kaçmağa · · ı d d 
~ ı· Bı'zans mlizesı· halı.ne sokulacak dım1 ile bazı imar ışlerıne teşe::ı- Bir aya kadar a a a taştan, top· 

hun <in iınkrın lmlıınnıaclığını suy ı. S 1 bac:lamıc: ve bir bostan kuyusuna . . B"' Uk d d b·r te kt 1 a kaldmmr 
yerı>k tolnlitcrlcrin h:ırbctrne niyet - Ayasofyaya, Çinili köşkteki e - " :ıı büs etmıştır uy a a a ı • r-ı. an yapı mış yay 
leı i olnıadı~ını, h1iyle olsııyrlı, hunu ruk ve Osmanlı eserlerinden bir düşere~ .ölmii~tür. d 

1 
mizlik mücaldelesine başlandığı kalmıyacaktır. 

ki 1 1- idi"' ,· ı·ıtı : . . . Her ıkı maznun a suç annı ' b 11 d t . d'lmek ço on :> apma arı azımsc ~ın •. kısmı nakledılmı§tı. Topkapı sa. . gio.>i azı yo ar a amır e ı -
\C l'() rck ŞllllU soruyor: .. . .. d .. r•w.. Çinili inkar etm:§, mahkeme de eğlentı• tedİr. 

"Peki rııkal Alın:ınyn ile lıa\yn şim. rayı muzesı mu ur ugu · · k d d" w kadınlardan 
ko··sktek"ı henu .. z kaldmlmıyan e- ye ıştıra ~.ı·en ıg_er ka Yeniden iki yol yapılmaktadır. dı nasıl r:ılı:ıl duracaklar? Sefler ra. A 11.1 1 er 

h ı ıhırm:ıYa nasıl cesaret eıl<'ccklcr ' se;lere vaz'ıyet etmiş, nakillerine j :M.uallayı ın e~egebı krar tv • .ı\danm muhtelif yerlerinde boş 
. • 'lll" muhakemeyı ra mış ır. · h 1. d b ı ··c yerde A~ ı ı znm:ınlla işi rızıtını.ıya da crsn. mani olmuştur. Zıra bu eserlerın, :s• hır arsa a ın e u unan u 

re• !eri ~ok'.' B. ·ı )Ak 1 adıg·ındanı ufak parklar yapılmıştır. Bütün 
1 1. ızans ı e a a as1 om Al"ı Rana Tarhan 'lııl rr· r o.;fü(İtl<' cö>- lc ( C\'Om CC 1 w ] d k" 1 • ··nlerı"na'e " .. Ayasofyaya götürülmesi dogru tur \o un a ı ev erıu o ' ( ·: 

\l' in lı rdenlıın· ı:e\şernesin r 
·, · ·n ı \'Clcl etmesine imk:ın yok 

t t ı ll "ı. ıı.lırclı, ınc)clan ok11 · 
•er 1 leme lılr müddet dııhn ık. 
[dt> ·•",lir. ı:akııl lııı oyunun gi 

ı• 1 cıdcleıı tehlikeli hir reni 
. ~ i ıı i \ ' C ııı ılı ver devlcllerı 

ı . !.c. d i leriııiıı de ilıln 
ı: ı . 1 rlır 'itırilkii~·ehilc<'clliııi he
sabı '.nim m:ı•l ı'c etmemelidir. Onun 
i<: ı •"ıre tedrici hir siıkône' hazır 
J, n b.lncl·r. Alman ''e ltalran mot 
h ,, ı t 'lt'rinde lııian ~l·flc•r rava 
) , , r -;•.:,,ıele doıJrn yürüyelıılirler. 

Z.ı ! en tınl:ı ra meclıı.ri suretle ,.e uf.ıl, 
ıı ·)>h"I mukabele etmekten lı:ışk:ı 

bir :;ey y:ıpmır:ın ııllı <'cphesi mal. 
lw" lı c'ı bu nislıt ~Ukônn göriince 
nıi rn· nşnvı tınınn blilün keseceklerı 
iı;in l'ihnn efl\An umumiyesincle bir 
ı·r•h :tık husule gelir. Geçirilen kor -

görülmemiştir. Keyfiyet vekalete 1 F r an saya gitti hull4nan yaya kaldırımları çimen· 
aksetmiş. ihtilafı hal için Ameri- toya hlbe.:.'lilmektedir. Belediye 

Evvelki gün Ankaradan şehri· h" 1 
katla bulunan müzeler müdürü bunların yapılmasını ev ııa ıp e -

• l mize gelen Parti mi.istakil grup rı'nden r:ca etmiştir. Hemen bil • tstanbula çagrı mıştır . b h • 
reisi .ı\li Rana Tarhan dün sa a I --------------

Gayrimübadilterin 
Yunan:standaki işleri 
Gayrimübadillerden emekli ge

neral Halil Sedes, iki hafta kadar 
evvel Yunanistana giderek gay. 
rimübadillere iade edilecek emlak 
işleri hakkında atakadarlarla te· 
maslari:Ia bulunmuştu. 

General Halil Sedes dün kon
vansiyonel treniyle şehrimize dön 
mUştür. Bu eml!k işleri netice • 
gün kadar seyahat edecektir. 

Framıaya hareket etmi~tir. Müs· İİO ını '{t:(O ırıı aı m c~ 
takil grup reisi Frantıada on beş 
gün kdar seyahat edecektir. ı a v<.dla 

Bundan başka çok mühim bi~ 

t-:şebbüse de girişilmi§tir. Büyük 

atla :skelesinin pek yakınında bu. 

lunan ollun depolarının da kaldı· 

rılmn'iı ıçin çalışılmaktadır. Bu

ralarda dağlar gibi yığılmış olan 
odu::lar adanın manzarasını boz -

maktadır. Esasen bundan herkes 
şik~ye~çidir. Belediyenin bu te· 
şebbüsü çok takdir olunmaktadır. 

Diğer adalarda da ayni imar i~· 
!erine devam olunmaktadır. Hey. 

Belediyenin 
süt fabrikası 
lnyiliz müessesesi 

te!cliflerini hazır:ıyor 
Bele:liyenin kuracağı süt fa~

:ikası hakkında telgrafla müra -
;:aatta bulunan İngiliz müessese-
3i mümessili dün tayyare ile ts
,c:ınbula gelmiştir. Kendisinin i~· 

tit"akiyle süt komisyonu belediye 
.ic toplanarak bt' meseleyi görü~

-ııüştür. 

İngiliz mümessili dün akşa:n, 

Yalovaya giderek oradaki büyük 
süt deposunu gezmiştir. 

Bir haftaya kadar tetkiklerini 
tamamlayarak belediyeye teklif· 
terini biHirecektir . 

An!a'y:ı kanalı 
açılacak 

haftaya 

Vakıflar Müdürlüğü tarafm· 
""'""uua. 
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z1 te:ıisatın a~;lma merasimi E~~
vekil na:nma Ziraat Vddli Mı.:h

lis Erkmen tarafrndan yapıla • 
caktır. Mera!ıımde bulunan heyet 
ayın ı 7 sinde Ankaradan yola çı. 

kacaktır. 

---0--

Yeni Adana va Niğde 
valıleri 

Emniyet Umum Müdürlüğüne 
tayin edilen Ali Rıza Çevikten bo
şalan Adana valiliğine Niğde va
lisi Faik, Niğde valiliğine de Sü· 
merbank idare meclisinden Safa 
tc.yin e1.fümi§tİr. 

Şükrü Sökmensüerin Hatay va. 
liliğine tayini yüksek tasdikte:ı 

geçmi§tir. 

Bir kısım mübaşirler 
Posta müvezzii olacaklar 

Yakında adli tebligat işleri pos
ta idaresi tarafından yapılacaktır. 

Nizamname projesi Devlet Şura
sınca tetkik edilmekteldir. Tebli
gat i~lerirJde çalrşan bir kısım mü 

başirler, posta ve telgraf idare -

since gene tebligat iılerinde ça
lışmak üzere müvezzi olarak i.atih 
dam et.lileceklerdir. 

belide yeniden bir asfalt yol yapıl

mıştır. 

Bu senenin en mühim imar iti 
Burgazadaamda asfalt tur yolu· 
nun yapılmasına teıebbU. edilme .. 
si.ıfr. Filhakika timdiye kadar ih· 
mal edilmit olan bu adaya ıon za. 
manlarda ehemmiyet verilmekte -
dir. Bu adada Jimdiye kadar tur 
yolu yapılmamıştı. Yeni kayma
kam bu 11ene tur yolunun yarııı • 
nm asfalt olarak yapılmuına mU· 
saade almı1tır Son ıenele~:ie ~k 
rağbet gören bu adanın elektrife 
kavu§turulma.ı için _çalıtılmakta

dtr. 



l ·jffabe~ 
~'<ŞAM POSTASl 

Stıhi6; .,. Neiriqd MiiJii.ri 
; 1-faseı".' R asim us 
~ARE EV/: lslanbd AnkB"ı cı*i 

bıose:flllıWZl4 ,..,..._:~llAICI 
'tıı. qleri telefonu' 23872 
ldı,. • • ~ 2'4370 

1 llin • • : 20335 
1 A• •a• •• • • • • •• • • • • • • • •; 
: ONE ŞARTLARI 1 • , .. ıı,. (- • 
1 :-.. ııır. tı.oo "'· 1T..,. " ' · • 
• • ll1hlı 7.50 • 14.00 • 1 
1 • 1101 4,no • 8.0l'I • 
-~~ilk 1.H ., l.M 1L 

.__ __________ _ 

~aı,ıat.a daic: 
.......................... 

14 temmuz a l.;GUN ihtilal halindeki Faris 
. halkının Bastille hapishanesi-

.n~. zaptetmesinin yüz ellinci yıldö • 
nı.unu tesid ediliyor. 14 temmuz yal
~ı.z Fransa için değil, bütün düny:ı 
01~ ehemmiyetli bir gündür. On se· 
ızıncj ası' filozoflannın fikirleri 

\·:.bu fikirlerin tatbik sahasına ge -

~ı~~:nesi arzusu olan 1789 ihtilali. 
~tun dünyanın çehresini değiştir • 

~ış, her tarafta eski içtimat itikad· 
an Yıkıp yenilerini getirmistir. 14 
ternınuz sadece bir hapishane kapı· 
1~nrn açılmasının değil, bütün bir 
ZJ.hniyet değişmesinin timsalidir. 

l3iUyoruz ki bugün bazı muhit • 
lerde, 1789 ihtilalini istihfaf etmek, 
neticelerini tenkid etmek adet ol -
llluştur. 1789 ihtilali dünyada, hir; 

~l~ bir tek memlekette. vadet
t'gı nızamı tesis edebilmiş, hürriye-
t, n'lüsavatr, uhuvveti tamamik 

• ~~tirebilmiş midir? Hayır. Fakat 
ır ihtilal ha~eti hakkında, yalnız 

~~.titdi~i ile değil, bilhassa yıktığı ile 

2 
likınedilir. 1789 ihtilali de, yeni ~i

k ~ı kuramamış. esaslarını bakım 
\ 

1 atna.m.ışsa bile, kendisinden ev -
·eık· 

t ı nizamı :rıkmı_ş, onun esasla · 
~~r Nrütmüştür. Bugün krallık 
tı Ues_~c;esi, asalet müessesesi, dünya 

1 rn hiçbir tarafında, eski imtiyaz • 
~rı ile devam edemi:ror. Milletle -
~ kendi kendilerini. idare etmeleri 
el sc ıııl:!Ut:uı ounranm her tarahn-

a kabul edilmiştir. Bugün krallar 

'kral bulunan memleketlerde - birer 

~ariht hatıra haline dü~üşlerdir. 
1utıakiret, tasavvur edilemez; ya-

~~~ ki ancak istibdad halinde gele
ıür. Halbuki i~tibdad, hiç bir za

~a?, hiç bir idare tarzının normal 
~lı değildir. xrv üncü Louis'ninki 

~~bi sadece kuvvete istinad etmiyen, 

1
1
r dereceye kadar liberal denebi • 

;,eek, fikri, edebiyatı himaye edecek 
i ır !11Utlakiyete, bugünkü alemde 
~lllkan kalmamrştır. Çünkü krallr -
eln ilah· .. ld ~ ı ' t muessese o uguna, kra-
ın em· ı .. \· ır ermın münakaşa edilemi -
tı~~eğine kimsenin imanı kalmamış-

b ~saJet müessesesi de, 1789 dan-
erı, fransızca tabiri ile "artık vasa

lllı~tır d . . 'k l tm' . . ,. .. evrını ı ma e ıştır. 

I biYebiliriz ki bu~ünkü medeni a
t:~~e, bütün milletlerin siyasi ida. 
ta.t~rı .. mahiyetleri itibarile, demok
İft~tır. Alman~·a'yı idare eden 
li~· er, ltalya'yı idare eden Musso· 
la 

1 
kudretlerini, prestige'lerini baş

ka~n~aki tacdan, damarlarında a • 
dır lllavi kan .. dan almamışlar -
~a;: ~evkileri~e h~lk hareketleri 
Ieı esınde gelmı~lerdır; onlar da küt-

ere · ıstinad etmektedir. 

tin~amanımrzm bazı mütefekkirle -
rer e, 1789 dan evvelki devrin has. 
Orı; bulunduğunu inkar etmiyorum. 

111 
.. ar, krallık, asalet müesseselerini 

on~dafaa ediyor, övüyorlar. Fakat 
ti~r .. da fikirlerini halka kabul et. 
akı' ege, arzulanm bir imana değil. 
Iı!\/ Sebeblere istinad ettirmeğe ça
u~ Yor. Bu bakımdan onlar da 1789 
tin'· on sekizinci asrr mütefekkirle -

ın ev)5.dJandır. 
1789 ihrı·ı· h. ·· h · fak ı a ı ıç şup esız muvaf. 

zanı 0lınuştur: dünyada yeni bir ni
Yık ~rmağa değil, eski nizamı 
~e tnaga, onun esaslarını çürütme-

&~· ~?ten devam etmektedir; bu -
ve~ 1.J. dünyada şahidi olduğumuz 
r.en ~zan biribirinin aksi gibi görü. 
Yan . areketleri, hep ı 789 da başlı
r:~. 1htilalin birer safhası sayabili-

1 ı t 
emmuz, bu manada, yalnrz 

A A B E R - Akşam Poıtıan 

dCadisefec, likittec 
Fransız ihtilalinin 150 inci yıl dönümü 

münasebetile 111 L"'J 

........................................................................ n--;; .. ········ı 
-

Küçük bir teftişimizin raporu .. 
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Düşündüğüm gibi: --- - - --
Fikir münakaşası 

Fransız in kil§.bın ı 
hazırlıyan içtimai EGER derlerse ki: 

Yazan : M. DALKILI i 
Yazan: SUAD DERVLŞ 
Münakaşadan gaye, boşul:c§una 

laf söylemek değildir. 
1 Münakaşadan gaye, bir hakika. 

ve iktısadl şartlar 
Yazan: SUAD DERViŞ 

H Temmuz Fransı.c. milli bayra- 1ü tazyik ve soygunu altında bulu-

mıdır. Bundan yüz elli sene evvel 
Fransada 14 temmuz günü bütün 
Paris halkı bir sel gibi akarak İn
valide 'deki silahları yağma edip 
BasW üzerine yürümüş~erdi. 

Yalnız Fransız değil, insanlık ta. 
rihlnin en mühim hadiselerinden bi

nuyorlardı. 

Onlara mahsullerinin bir kısmını 
verdikten başka doğrudan doğruya 
onların tarlalarında ve onların he
sabına çalışmak mecburiyetinde ka
lıyorlardı. Yani angarye sistemi hü
klim sürüyordu. Kölelik vardı. Köy. 

ri olan Fransız ihWalinin yliz el- lülerin satmalma kabiliyeti çok dü-

linci yıldönümü kutlulanrrken Fran ı ş~ktü. Köy, ş.eh~lc~. ve ~anayi iç~ 
ııız milletini senelerce coşturan is- bır pazar vazifcsı goremıyor, kcndı 

yarun sebeb ve menşelerini bir göz kabuğuna çekilmiş, kara bir sefalet 

den geçirmek ve büyük Fransız in. içinde kıvranıyordu. 
kılabma takaddüm eden zamanlar - Kuraklıklar yüzünd:en sık sık gc-

da Fraruıanm ne vaı:iyette bulun
duğunu bir kere daha hatırlamak 

istedik. Bu hatırlayış kendi inkıla
bmuzla Fransız inkılabı arasında 
mukayese yapmak, onun ve bizimki 
nin sebeblerini karşılaştırmak iste. 
diğimiz zaman belki ~iuıize de yarı-
yacaktır. 

len kıtlıklar, salgın hastahklar, köy 
lülerin vaziyetini büsbütün ağırla§· 
tmyordu. Bu şarUar altında scrma. 
ye işletmesi zir1atc hulül edemi -
yordu. Yeni, yeni türeyen sanayi 
sermayedarlığı için köy iyi bir alı-
cı olamıyordu. 

Memleketteki iç ticaret bundan 
Çok zarar görü"ordu. Onun ıçm 

Büyük Fransız inkılabına takad- .J 
köylerdeki derebeylik rejimi, top

düm eden devirlerdeki Fransa muh-
rak üzerindeki klerikal ve feodal 

telif sahalarda birçok tezatlar taşı-
mülkiyet kalkmalr, sermayedarlık 

köye nüfuz edebilmeli, köylüler 
Fransanm bazı kısımlarında sa. toprak sahibi olrnahydı. 

rtayile§me hareketi başladığı halde S . nifakt" b k 

yan bir memleketti. 

.. . .. 1 anayı ve ma or a ımm_ 
koylerde en koyu derebeylik hükum d d . k ı·b tak dd" ed d an a ın ı a a a um en e-
silrüyordu. İçtimai bakımdan kendi-
ni gösteren bu tezatlat, başka sa· 
halarda da kendilerini kuvvetle his. 
settiriyorlardı. 

Fra.nııa çok dağınıktı. Tek bir ül
ke olmaktan ziyade birleşmiş eya
letler manzara!I arzediyordu. Fran. 
ııanm muhtelif kısımları arasındaki 

virdc Fransa şu manzarayı göster· 
mekteydi. Sanayi sahasında umu
miyctle ki.it:ük el zanaatkarlığı ha. 
kimdi. Burada korporasyonlar usu
lü cari idi. Usta çıraklarla beraber 
çalışıyordu. Kalfa olabilmek ıçın 

bir çırağın uzun yıllar çalışması i
cab etmekteydi. Usta olmak, he-

bu içtimai farklar, biribirine müttc lı lı k" ıı· . d' B .. • . m e n ..:.ı.ııc;u ıı a.n:ıu. u ~ı;:y ı. u 
zad teza.hurler o zaman ıçın muay- 1 • . . r 
" blr · k' _.v- • • 1 vaziyet pek tabiı olarak ıstihsa ın 
J'erı. ın ışw. seVlycsıne u aşmı§ • . 

1 
d 

olan mfuıtahsil kuvvetlerin daha zi- modernlc§mesinc manı o uyor u. 

yade inkişafına mani oluyordu. 

Onun için bu şartların ortadan 
kalkması ve müstahsil kuvvetlerin 
inkişafile mütenasib istihsal şartla
n onların yerine getirilmeliydi. Ma
zinin ağır yükii o zarn~n kendisini 
bilhassa köylerde hissettiriyordu. 

Rekabete imkan vermediği için ye_ 
ni ve daha büyük müesseselerin ra
hatça açılmasına engel oluyordu. 
Netice itibarile kapitalizmin ink~a
fmı baltalıyordu. Maamafih böyle 
olmakla beraber o zamanın Fran
sasında mühim addedilecek birçok 
devlet manifaktörleri kurulduğuı 

Ve inkılaptan evvelki Fransa ise gibi, şahsi sermaye de sanayi saha
tam manasile bir köylü memleketiy_ smda yavaş, yavaş ilerliyordu. 

di. Fransada dokumacılık ve ipekli ku_ 
Fransanm büyük ve çok nüfuslu maş sanayü oldukça ilerlemişti. Şi

şehirleri pek mahduddu. KöylU iş • maideki maden ocakları .'..5lemeğe 
!etmeleriyle dağınık ve küçüktü. başlamıştı. Buhar makinesi Fransa 
Köylülerin ell~rinde kafi derecede ya girmi5ti. Fak'.ıt ne de olsa Fran
toprak yoktu. Bazı eyaletlerde bir sa sanayiinin makine sistemi henüz 
hektardan daha az arazi sahibi o- çok geriydi. M:ıamafih umumi is
lan köylüler ekseriyeti teşkil etli- tihsalat bakımından küçi.ik ve el 
yorlardr. Köylüler büyük arazi sa - zanaatkarlığı hakim bir vaziyette 
hiblerinin çiftliklerinde çalışıyor • bulunuyordu. 
!ardı. Topraklar asilzadelerin, ra - Buna bir nihayet vermek icab e
hiblerin, kilise ve manastırların el- diyordu. :Modern istihsal tarzının 

terinde toplanmış bulunuyordu. ve müterakki bamı.yiin inkişafına 

Topraksızlıktan muztarib köylüle - engel olan eskiden kalma köhne 

rin aletleri de pek yoktu. Ziraatte müessesat kaldırılmalı, sermayedar 
teknik pek geriydi. Bütün toprak- lığın inkişafına meydan verilmeliy. 
lar ekilmez, iki veya üç senede bir di. Memleket içinde mevcut scrvet
de dinlendirilmeğe terkedilirdi. terden istüade hak ve imkanları 

Köylüler toprakların ekseriyetine sermaye sahiblerine bahşcdilmcliy
salıib olan senyörlerin birkaç tür. di. 

- Eğlence yerlcrile norm.al ka7.anc nh.beti anuıında dl'li
cesine bir a.ykmlık olan memleket neresidir ? 

' Buna. tereddlidsüz: 
- İstanbul! .. 
Diye cc,·ab verebiliriz. Dünyanın birbir tarafında. tstanbulda.

ki kada.r az eğlence hayatı yoktur. Buna mukabil, orta. halka 
mahsus eğlence yerlerindeki pahalılık mübalağasız Nevyorlüaki
lerden da.ha yüksektir! 

Nevyor~ sergisine giden bir dostumuz Ne\yorkb hayatın 24 
saat zarfında. bir ıın bile durma.dığmr, binlerce l<alabalığın 24 S>tat 
eğlence yerlerine dolup boşaldığını hayrl'Uerle anlatı~·or. 

Öyle ya! Haya.t dııra.c.ak bir nimet midir, <lurmalı mıdır? .. 
Şüphesiz biz Aı'Qerikalılar gibi yaşamayı lTü~ünmüyoruz. Yine 

§üphesiz o/ada. da bir yemeğin 10 liraya. yendiği harikulade lüks 

yerler Yar. Fakat peı'i masalları kadar lüks •• 
Buna mukabil orta suufın eğlence yerleri asla bizimJ,j kadar 

yıkıcı değil. 

• Yalnız Ne,·yorkta mı böyle? Anuııada d:ı. l~ğlence ~alış

mak kadar mühimdir. Halta, bellô ondan da mühim. Çünkü 
eğlenmiyen, ya58.mıyan insan ~alı_şamaz olur. Çalı~mak kudrct
lerinden kaybeder. 

\'akıa biz Türkler pek eğlence tlü5künü insanlar değiliz. Fa.· 

kat eğlence yerlerini batakhaneler ,Şeklinde, yana51lınaz, ~:ıkıcı ha.· 
le koyup büsbütün vatandaşlara haranı etn1ektc ne mana \ar? .. 

Muhterem belediye iktısa.t mü!cttisleri bu gayretlcclir ki lstaıı· 
bulu semt semt dolaşarak tarifelerle meşgul olclular. Bu, bir hinı
mettir ı:;üphcsi:r: ... 

I•'akat ne netice hasıl olduğunu kendi hu.,usi tcftişinıizin şu 
neticesini ka.ydederck arLedebiliriz. 

Talı:sim - Harbiye arasında giibre kokusundan baygınlık ge
çirilen saz bahQClerinden birine gittik. Bir ~iı,c 49 luk rakı: 200 
lmruş. Mezesiz. Yalnız ı,işe! 

Büyülrn.da.cla. pazar tarife~ine line kemali h\irmctle deYam e
dilmektedir. 

Bu susuz adanın en adi gazinosund:ı. bir ı;i5e su 10 kunıstur! 
Ilfr dama<'ana. Tasdelen suyu İstanbuld:ı. 40 kuruşa indirildi 

ve bunun için nekad:ı.r himmetler sarfolundu. 
!lü~'iikada<la: 85 kuruş. 
Kaşar peynirinin bal.ka.llarcla fiatmı tahmin buyurunuz: 
100 kuru5. O da hatır için!.. 
Ne buyrulur? .• . .......................................................................................... _. .. . 

daha iyi idi. Nakil vesaiti tabiidir ı tahtı temine alınmalıydı. TJcaretin 
ki henüz pek geri ve yava§tr. Ha- tam inkişafına mazhar olması için 
rici ticaret oldukça inkişaf etmiş, lazım olan tedbirler ittihaz edilme
denizaşırı memleketler ve müstem· liydi. 

ekclerle muntazam seferler yapan İşte bir taraftan miistahsil kuv
gemiler vasıtasile devamlı bir rabıta vetler inkişaf etmiş bulunduğu hal· 

temin edilmiş bulunuyordu. Oralar- de, istihsal şartları eski şeklini mu
daki ham maddeler Fransaya geti- lıafaza ediyor ve derebeylik rejimi 
riliyor. Ve fabrikalarda, imalatha. hala hüküm sürüyordu. Mevcut şc
nelerde işleniyordu. Bu mübadele rall müstahsil kuvvetleri ilerleme -
daha ziyade pamuklu ve ipekli do- sine mani oluyordu. 

kurna ve şeker sanayii için vaki o- Eski hukuk sistemi zadegana ve 
luyordu. rühbana birtakım imtiyazlar ver-
• İnkılab arifesindeki yıllarda u· rnekteydi. Yeni, yeni kuvvetlenıne
mumi ticaret yekünu birkaç sene ğe başlamış olan burjuvalar devle-
evveilne nazaran birçok misli bir
den artmıştı. Memleket içinde ban.;; 
kacilık ilerlemiş, kredi muameleleri 
ziyadeleşmişti. Pariste borsa bile 
ku?'ulmuştu. 

te vergiyi kendileri verdikleri, ilı:tı

sadi kumandaları ellerinde bulun
durdukları halde memleket idare
sine aktif bir şekilde karışamıyor
lardı. İdari ve hukuki sistemi kendi 

Büyük şelıirlerdc ve liman rner- ihtiyaçlarına uygun gelecek tarzda 
kezlerinde yeni yapılan her evin sevketrnelerine imkan vermiyordu, 
altında dlikkanlara ve mağazalara Bu sınıf idareyi eline almak, köylü
yer ayrtlryordu. Velhasıl ticaret ye toprak vermek istiyordu. Dcrc
serrnayedarlığı oldukça inkişaf et- beylik ve kilise jstismarından kur
miş bir vaziyette bulunuyordu. Fa- tarılacak köy, şehir için bir pazar 
kat buna mukabil eyaletlerin biri- haline sokulmalıydı. 
birinden tamamen ayrı bulunuşu, e. Velhasıl ]stihsal şartları, mil.s
yaletler arasındaki dahili gümrük- tahsil kuvvetlere uygun gelecek 
lcrin mevcudiyeti, şehlrlerin kendi- tarzda değiştirilmeli ve devlet ida
lerinc göre hususi nizamlar ve a- resi sistem buna göre bir şekil al

detlerle idare edilişi, hatta her vila- malıydı. 

yette ayrı, ayrı para kullamlacak lşte bliyük Fransız inkılabını ih
kadar bir vahdeUıizlik içtimai ve zar eden şerait Ye amiller bunlar
iktısadi sahada kendisini kuvvetle dı. Büliln bu işlerde D"~nfaattar o
hissettiriyor ve ticaretin dahilde lan ve eski rejimin tahrib edici te-

18 inci asırdaki Fransız ticareti· daha ziyade gelişmesine mani olu- mrı•amı 10 uncıulrı 
Fransa'nın milli bayramı değil. 
sayruret halindeki yeni alemin baş
langıcıdır, bir remzidir. 

ne gelince, Fransa bu bakımdan yordu. Yeni bir idare teessüs edip 

ll'ımllla h ATAÇ 

oldukça mi.ihim bir kuvvet ifade et- eyaletler arasında vahdet temin e- (~) Bundan en ·elki yazılar 12, 
mekteydi. Ticari irtibat yolları dL dilmeli ve ticari irtibatın, muame- 13 Temmuz sayılı nüshalarımrıda· 

ğer Avrupa memleketlerinden çok latın kolaylıkla cereyanı imkanları dır. 

Bu bir vakıa ... Fakat 

1 NGİLİZ Ba.,nkill ve dünyanın sulh 
kahramanı Çemberlayn avam ka

marasında Danzig hakkında bir nutuk lrad 
etti. Elbet te mütalea. buynrmuşsunuzdur. 

:&l&liımu illleridir ki Danzlgi Alınanlar 
bir tcrtlble cebren nlacaklarmış gibi Jıaıır
lllilar yapıyorlardı. Hatta şehre shil kıya
Cette 85 bin kişi filin sokt uktan bildirildi. 
Şu, bu. 

Fakat Çemberlayn aYam kamarasında 
o.yağa kalktı n en kat'i bir ifadeyle: 

- EYet, Danıig şehri bir Alman şch-' 
rldir. Fakat Lehistan iı:ln baya.ti bir ehem
miyeti n n1u! .• Hitler bu şehir iı;in ga-

' 

ranti vermiştir!.. Danzigc · yapılacak her
hnngJ bir taarruza. ingiJt.ere müsa.aile ct
miyecelı:tir !.. 

Diye gürletli. 

TabüJ Daıızigin bulnntluğu Baltık de
nizi hC'r neka.dıır bir T\ızıl deniz değilse de 
bir _sapa oturma gürültüsü işitildi! .• 

Şimili Jtalyadan gelen telgrafı okuya.-
hm: 

Romaclan bilc.liriliyor: 

Çemberla.ynın Dıı.~ıig hakkında avam 

kamarasındaki beyanatı İtalyan matbnr 

tında. geniş bir yer işgal etmekte, bununla 
beraber matbuat bu beyanat ha.kkmda 
doğrudan doğruya tcisiratta. bulunmaktan 
iı;tin:ı.b etmektedirler. 

Popolo di Roma gazetesi S(iyle yazı-
yor: 

''Çcmberlayn b<'yanatma dramatik bir 

!jekH nnnektrn sakmmışlır ! Bu beyanat 
son defa lTalifaks tarafından yaı>ıtan be
yanatla. mukayl'se edilince mm a:ıl'neli ~ö-
7.Üküyor ! .. Ye hatta aklıselime aYdct ~e
ri gö<iterlliyor! .. ,, 

('ok şık dC'ğil mf! .. 
Ent; bir akh<il'linrn :wdct eo;eri ser.111-

yor ama, hangi tarafta?! •• 
Mim 

tin ortaya çıkmasına çabalamak -
tır. İki kişi herhangi bir mevzu 
etrafında münakaşaya girişmiş o
lursa olsun bu iki kişiden bir ta
nesi haklıdır. Ve haklı olan enin
de de sonunda .da bunu ya had:
sat vasıtasiyle ya vekayile yahut 
ta rdeJail ile isbat edecektir. 

Fikir adamları arasında yapıl<ın 
fikir münakaşalarından da ga
ye sadece umumu alakadar ecl-:
cek hakikatlerin tebarüz cttirıl

mesidir. Yoksa karşılıklı kelime 
cambazlığı yapmak değil. 
· Münevver ismine layık ve mü
dafaa ettiği fikir doğru olan her 
insan sözlerinde panayır hatibine 
yakışır cümleler kullanmadan ve 
karşı taraftaki fikir hasmma küf
retmeği bir an akhnd.an ge~irme
den soğukkanla münakaşa eder 
ve gene karşı taraftaki insanı 

susturur, mağIUp edebilir. 
Maalesef ötede:-ıberi Türk 

matbuatına intikal etmiş olan m:.i· 
nakaşalarrn fikir sahasında kaldı
ğını bir kaç istisnadan başka hiç 
görmedik. 

ötddenberi haksız fikri mücla· 
faa eden taraf daima küfre geçti. 
Bunun en iyi misalini İstiklal 
harbi sıralarında Peyam ve Pe
yam Sabah gazetelerinin sütu
nunda irticam bayraktarı, Türk 
topraklarına tırr.aklarım geçirme. 
ğe uğraşan emperyalizmin uşağı 

olan betbaht Ali Kemal gö:;ter
miştir. 

Milli davamızı ve milli kahra-
manlarunızı müdafaa eden kalem 
sahiplerine: "Şaklabanlar, fino
lar.,, diye hitap etmişti. 

O kötü devirlerin üstünden 
yıllar geçti. Fakat ne yazık ki ha
la memlekette kalemle fikir mü
nakaşası yapılırken, küfrün mü· 
nakaşayı ldinleyenleri ikna edec.ek 
lüzumlu bir delil olmadığı anla!}•· 
lc:ma.dr. 

Hala münakaşa yaparken söz 
söylemekten aciz duyan, davasını 
kaybettiğini anlayınca safa so.la 
küfürler savuruyor. 

Mesela, haklı bir adamın, kcn· 
di~ine isnat edilen suçun kendi· 
sinde olmadığını isbat etmesi içi:l 
on::ı bu isnadı yapanlara ''Kılkuy
ruklar,, demesi, "rezil vatansız .. 
gibi, ".dili kurusun,, gibi amiyane 
cümleler kullanmasına ne lüzum 

var. 
Hakikati küfür değil, delail ve 

mantık isbat eder. 
insan evvel emirde mü~afaa. et

tiği fikri açıkça müdafaa etmeli, 
eğer müdafaa ettiği şeylere inan
mryorsa, onları müdafaa eder tarz 
da yazılar yazmamalıdır. · 

Bir muharririn ben buyum? di
ye kendi kendini anlatmağ~ ça. 
balaması kadar abes ne vardır?. 
Yazdığı yazılar, eserleri, fikirle
ri, müdafaa ve tenkiıd ettiği mcf • 
humlar onun bize ne olduğunu 

şimdiye kadar öğretmemiş midir? 
Türkiyede bu nevi mevzular 

üstünde yazx yazanlar 0 kadar 
mahduttur ki, bütün yazdıkları
nı dikkatle takip etmeğe bol, bol 
vakit bulmaktayız. Ve bunun içiı1 
kemali emniyetle şu sözleri söyle

yebiliriz: 
Biz kırk kişiyiz, kırkımız da 

biribirimizi biliriz. 
Suat DERVtŞ 

----------
Af istiyen 
mahkumlar 

Erzurumdaki 
müracaatta 

mahkümlar 
bulundular 

Hataym ana vatana iltihakı 

dolayısiylc Üsküdar Cezaevi 
mahkumları Milli Şefe telgrafla 
müra<:aat ederek aflannı istemiş • 
lcrdi. 

Son defa Erzurum Cczaevin -
deki mahkumlarda Hatay gibi 
kendilerinin de hürriyete ~
turulması cileğiyle inönünc bir 
telgraf yollamışlardır. 
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320 Yunan işçisi 
şehrimize geldi 

içlerinde 12 O kadın olan işçiler 
Balkanları geziyorlar 

Ytmm1 seya1ıları Sultana1ımet mey<!anında 

irrnnbltla f&brlkalan işçilerinden raya gelın.iş~erdir. 
tnUrekkd> 320 kişülk bir turist ka- Bu sabah vapurdan çıkarak ts
filc.si t. aabah Fridon vapuru ile t:ınbulu gezmeğe başlamışlardır. 

Karadcnizden gelmiştir. Böyle kadın erkek yüzlerce genç 
120 al kadın işçi olan bu sey. işçinin grup halinde caddelerim.izde 

ya.hlarm başında, Yunan amele te- dolaşmaları şehrimizde epeyce ala
ıekküllcrl fe<lcrasyonu umumi ka- ka uyandırmıştır. 
:tıöi :VI. Papas bulunmaktadır. Türkiyeyi ziyaret fırsatını bul _ 

Yunanlı Turistler, memleketle - duklan için son derece memnun ol
rinden doğruca Romanyaya gitmiş:( duklarmr söyliyen Yunanlı seyyah
ler, BiU:rcş ve Köstcnceyi gezdik- lar bu akşam ayni vapurla A.kde
ten sonra Pireye dönmek üzere bu- nize hareket edecekJerdir. 

Ekmek meselesi nasıl 
halledilecek ? 

Belet1iye esaslı bir şekilde faaliyete 
~ 

geçmege karar verdi 
Son g'\n" er.de ekmek işinin büs

bütün C"ı,: ırı elan çıktığı beledi
ye c c ~ anlaşılmıştır. 

r, :ink!i ·ayımızda ehemmiyet -
le bah ;et tiğimiz bozuk ekmek nü
;nunc:;i I::•l::diye Sıhhat Müdür
ı:.:ğü tarafından alınarak tahki
kata giriıilmi!]tir. 

Halkın gıdası ve sağlığiyle oy
nayan f nncılar şiddetle cezalan
dırılacak'aı dır. Dahiliye Vekale
tinin m~aheret ve direktifleriyle 
yolsuzlu!< yapan fırıncılara kar
§I büyük bir mücadeleye girişen 

İstanbul belediyesi bilhassa şu 
ııoktalar üzerinde tedbir almağı 

kararlaştırmıştır. 

1 - Yapılan tetkikat şehrimiz
<te ekmek işlerinin, böyle büyük 
'bir yere lüzumlu olacak şekilde 

•eşkilatlandmlmrş b~lunmadığı· 
nı gösteniıiştir. Teşkilat yeni baş 
itan kurulacak, ekmek mekaniz
masının btitiin .aksak taraflar ı kö
kün.den düzeltilecektir. 

Beledjye iktısat müdürlüğü, 

Dahiliye Vekaletince verilen e
mirler üzerine bu hususta sür'at
le faaliyete geçmeği muvafık gör 
müştür. Yakında belediyenin aç-

tıracağı ekmek fabrikaları, ima
latın rr:uayyen yerlerde toplan · 
ımasrnr temin eldecek, maliyet fi
yatını indirecek, kontrolü kolay -
1aştırac:;k, gıhhi ve nefis kaliteli, 
fazla gıC:alı ekmek çıkaracaktır . 

Bö ııece, ekseri halkın başlıca 

gıda m:;udelerinden olan ekmek, 
bır takım gayri meşru menfaatle
re ali'~ clm:ıktan kurtarılacaktır. 

Ayni zaman.da ekmeğin buğ

day fiv<:tına satılması meselesi de 
hal!edilntl~ olacaktır. 

Vek5kt, bu hususta eski zahire 
be: rsa~ı kimya!;:eri Nureddin Mün
şi tarJ.f rııdan verilen raporu tetkik 
ctmis ve İstanbul belediyesine 
gör.der:ın · ştir. 

lasyon yapmasını önlemeğe 

raşmaktadır. 

Mücaı'delede göze çarpan nok -
talardan biri de, bir kısım fırın

cıfarrn, hilekarlıklarını gizlemek 
için etiketsiz ekmek çıkarmaları
dır. 

Diğer bir nokta da bazı büyük 
fmn saliiplerinin küçük mahalle 
fırınlarını kapatarak şehrin mü
him lıh: çok semtlerinde birer fı· 

rm bırc:ıkarak ekmek piyasasını 

tamamiyle ele almalarıdır. 
Bu vaziyet halkın ekmek teda

rik etmesini çok güçleştirmiştir. 
YeganP gıdası olan ekmeğini al
mak için fırınların önünde ya
rım saat bekliyen vatandaşlara 

tesadüf ediliyor. Çünkü tröste gi
ren fırıncılar, tablakarların onda· 
hk karını keserek ekmek satışı 

yapmaların i:nkan bırakmamış -
Iardrr. Söylendiğine göre tröstle 
alakadar fırıncılar da belediye ka 
radarına karşı koymak için yeni 
m..ıkabil tedbirler almağa giriş

mişler ve hatta aralarındaki an
laşmayı bozmamak için adeta bir 
nevi yemin şeklinde sözbirliği et
mişlerdir. 

İktısat Müdürlüğü tetkikatmın 
neticesini bugünlerde bir raporla 
vali ve belediye reisine bildire. 
c:ektir. Rapor, valinin tasvibinden 
geçtikten sonra mücadeleye a-

rr:ansız bir şiddetle devam edil~
cektir. 

Mücadele hedeflerinl::ien biri 
de ekmeklere ecnebi malddeler ka 
tılmasmr, çeşninin sıksık bozul. 
masını önlemek olacaktır, denilo
yor. 

Belediyenin bu işleri başarma

sını temenn iederiz. 
Diğer taraftan Fmnc!lar Cemi

yeti Reisi Ahmet Rıza diyor ki: 

"- Ekmek imaliye ücreti içi
ne, fırıncıların ötedenberi bakkal 

Belediye ekmek fabrikaları açı- ve tablakarlara verdiği ondalık 

lınca, ekmeğin şimdiki narh fiya. ! denilen para katılmamıştır. Bu se· 
tından ild kuruş noksanına satıla-! heple on.dalığm verilmemesine 
bilt-ceği muhakkak görülüyor. 1 biz değil, tayin eldilen narhın fı-

2 - M1amafih, belediye, ek- l rınlard:ıki satışlara ait olduğunu 
mek fabrlkalan kuruluncıya ka- tesbit eden belediye müşavere 
dar boş durr.ıak niyetinde değil- heyeti karar vermiştir. 
d~::. Fırmc1lar tröstünün spekü- Ekmek fiyatlarının yükselme-

. ' - ., - . ~ ····-·· · ~· 

SON DAKiKA 

Hedef ini otomatik 
bulan toplar 

olarak 
lngilterede umumi 
seçim tehir edildi 

Londra, 14 "(A.A.) - Heyecanlı bir başlık altında "Star,, gazetesi 
yeni tipte 94 milimetrelik bir İngiliz tayyare dafi topunwı "sırlarını,. 
3ğrendiğini bildirmektedir. Dördü bir araya getirilmek suretile bir grup 
teşkil edilen bu toplardan her t>iri tayyarenin teşkil ettiği müteharrik 
hedefe elektrikle tevcih edilmekte ve namlı hedefi otomatik bir surette 
takip eylemektedir. 

:su toplar, hep beraber faaliyete geçerek 7000 metre yüksekliğe, 
dakikada 50 hesabile, 56 ~ar libreük obüsler atabilmektedirler. 

• 

Almanlar ltalyadan 
çıkmak istemiyorlar 
Londra, 14 (A.A.) - ltalya - İsviçre hududunda bulunan "Daı'y 

Expres,, gazetesi muhabirinin bildirdiğine göre, sözlerine itimat edile -
bilir İngiliz ve Holandalı yolcular, Tirol'Iu kadınların ve genç kızların 
Tirol halk şarkılarım söyledikleri için Chuisa'da hapsedildiklerini be • 
~·an etmişlerdir. 

Diğer cihetten :"Nevs Chronicle., gazetesinin Bolzano muhabiri bu 
mmtakayı dolaştıktan sonra yazdığı bir yazıda halkın şimdiki haleti . 
ruhiyesi sükunet bulmadığı takdirde Alman ahalinin tehciri için jan _ 
darmalara yardım etmek üzere ltalyanlann askeri kıtalar göndermek 
mecburiyetinde olduklarını kaydetmektedir. 

inhisarlar Vekili 

(Baştarafı 1 incide) 
habata başlandığı takdirde totali
terler muhtelif gayelerini elde et
mek için vaziyetten istifadeye 
çalıl'tcaklan ayni mahfellerde ila
ve edilmektedir. 

Sureti umurniyede hasıl olan 
kanaate göre, beynelmilel vaziyet 
müsait bir safhaya girdiği talddir
de umumi intihabat gelecek ilk
baharda hatta 935 te intihap edilen 
mebusların vekalet müddetlerinin 
son haddi olan gelecek senenin 
sonbaharında yapılacaktır. 

Londra, 14 (A.A.) - Maliye 
kanunu dün öğleıden sonra 141 
reye karışı 206 reyle kabul edil -
miştir. İngiliz bütçesinin yekCi
nu 14.400.000.000 sterlingdir • 

Bunun 900 milyonu kazanç ver 
gisi 500 milyonu istikrazlar ve 
hazine bonolariyle temin edilmek
tedir. 

Sir John Simon, icap ettiği za
man yeniden istikraz tahvilleri 
çıkaracağını beyan etmiştir. 

Milli müdafa için ayrılan tah -
sisatm yekunu 730 milyondur. 

Sir John Siman, şunları söyle
miştir: 

yon, hava kuvvetlerine 00 milyon 
st~rling ayrılmaktadır • 

Mühimmat nezaretine 144 nıil
yonıdan 30 u bir istikraz akdi su
retile elde edilecektir. 

Hava kuvvetlerine ayrılan 40 
milyondan 39 u gene bir iıstikraz 
ile temin edilecektir. 

Bu yeni tahsisat ile bu sene ha. 
va kuvvetleri için ayrılan paranrn 
yekunu 260 milyon sterlinge ba
liğ olmaktadır . 

lngiliz ihtiyat filosu 
seferber edildi 
Londra, 13 (A. A.) - Başvekil 

bugün öğleden sonra. avam kama
rasında yaptığı beyanatta deniz ve 
tayyare filolarmm ağu.stos ve ey_ 
!fil aylarında.ki kombine ma.nevra
larmdan azami istüade tentin et -
mek ve filonun müessirliği derece
sini arttırmak için ihtiyat gemilerin 
de bu manevralara iştirak edeceği
ni bildirmiştir. Manevralar §fmdi _ 
den btitün Akdeniz filosunu ihtiva 
etmektedir, 

Başvekil ihtiyat filo gemilerinin 
9-8 tarihinde Veymouth'da kralın 

önünde geçit yapacaklarını ilave 
eylemiştir. 

İyi malfı.ınat alan mahfiller ihti-
Moskova 

müzakereleri 
( Baştarafı 1 incide) 

beddülleri intaç edecek harici bir 
tazyikin "tecavüz,, addedilmesini , 
istemekte, İngiltere ise bu mem1e
ket1erin istiklal ve hürriyetleri a _ 
leyhine bir hareketin tecavüz telak
ki edilmesi fikrinde bulunmakta -
dır. 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
rüşülerek bir karara varılması ihti
mali vardır. 
Biranın 20·kuruşa indirilmesi ih

timali kuvvetlenmektedir. Bu hu • 
susta pek yakında bir karar veri -
lerek halkın bu sıc.ak mevsimde u -
cuz biradan istifadesi temin edile -
cektir. 

''- Milletimiz ne olursa olsun yat filodan yalnız 50 kadar geml
memleketin hürriyetini, emniye- nin yaz manevralarına iatira.k ede • 
tini ve kuvvetini temin etmek için ceğini tasrih ediyorlar. 

İkinci nokta da şudur: Sovyetler, 
Hollanda ve 1sviçreye verecekleri 
garantiye mukabil Sovyetlerle Le
histan, Romanya ve Türkiye ile e.s_ 
kert itilAflar akterulıınecin1 q.ı .. o~ 
diyor. İngiltere, Sovyetlerin bu ta
lebinden vazgeçmeleri 11artile, 1s -
viçrc ve Hollanda. için Sovyct ga • 
ranti.si istemekten feragat edecek
tir. 

Siyast mahafil Moskova müzake
relerinin neticesi hakkında nikbin 
~örtin üyorlar. 

f-:itler, Danzig Almanları 
hderiyle görüştü 

Bertin, 13 (A. A.) - Forster b·u
giln Filhrerle Berçesgadende ol
dukça uzun bir mükaleme yapmış-
tır. 

lazımgelen herşeyi bulmağa az- Buna binaen ÇcmberlaYDm hah _ 
metmiştir.,, ı settiğl 130 gemi yaln1z Veymoutb 

Mühimmat nezaretine 144 mil- daki geçide iştirak edeceklerdir. 

Poliste 

Ucuzlatılacak rakı, yalnız çıka -
rılmasr mukarrer olan 40 derecelik 
rakıdır. Bunun da tetkikatı bitmiş
tir. 

Çamaşır yıkayan erkeğin 
Paşabahçe cam fabrikasına sipa . başma gelenler ! 

Ji.ı; oluftc:u."l, ~ rol~ aı.:.6'...ou.o ,.:. r>u..- •-o-a.....-... _ ---:s- ,,,,_...._...... __ 
şeler bugünlerde teslim edilerek pi. ıbir erkek, aeenıiliği yüzünden ye. .. 
yasaya ucuz rakı çıkarılacaktır. Bu- narak birçok yerlerinden yaralan -
nun en ufak şişesi ~ santilitrelik mış, hastaneye kaldırılmıştır. 
olacaktır. Daha küçüğü çıkanlmıya- Pangaltıda vali konağı caddesin.. 
caktır. de Tuna apartımanmnı üçüncü ka-

Vekil Raif Karadeniz, şehrimiz - tmda oturan Sailh, dün sabah a
de on gün kalacak, gümrük teşkila - partnnanın çamaşırlığma çıkmış, ça 
tını da inceleyecek ve sonra bura - maşırlarmı yıkamağa başlamıştır. 
dan !zmire giderek aynı şekilde te- Fakat Jıavagazı musluğunu açık u
maslarda bulunduktan sonra Anka- nutmuş ve bir ara eigara yakmak 
raya dönecektir. gafletinde bulununca gaz parlıya -

Vekilin bu seyahati, İnhisarlar rak tutuşmuştur. Acı acı bağırma_ 
re gümrüklerin teşkilatı balamın • ğa başlıyan Salih yetişenler tara
dan ehemmiyetli görülmektedir. fından kurtarılmış, baygın bir hal

ltalyan notası, 
de hastaneye yatırılmıştır. Salihin 
yaralan tehlikelidir. 

_ .. _""" 
7 yaşında Sadeddin admda bir ço -
cuğun pEl§ine düşmüş, kendisini e _ 
:.ıdeki bıçakla. öldürmek istemiş -
tir. Sadeddin kaçmış, Eşref kovala. 
mış ve nihayet Eşrefin ayağı ka
yarak yere düşmesiyle Sadeddin 
muhakkak bir ölümden kurtulmuş
tur. Adliyeye teslim edilen Eşre -
fln, hiç sebebsiz böyle bir hareket.. 
te bulunması aklından zoru olduğu 
kanaatini verdiğinden kendisinin 
tabibi adlice muayene edilmesine 
karar verilmiştir. 

Ürken hayvan 
"Danziger Vorposten" bu husus

ta aşağıdaki tebliği neşretınekte -
dir: 

(Baş tarafı 1 incide) 

İtalya, - San Remo'da toplanan 
"Forster, yanında, şeflerden Ga- müttefik devletler yüksek konseyi-

Aklından zoru mu var f 
KUçükpazarda oturan Eşref a -

dında birisi, evvelki gün babasma 

Kadıköyilnde Mrsırlıoğlunda ka -
laycı çıraklığı yapan 15 yaşında 

Mehmet, dün eşeğine taş yükliye -
rek dükkanına yollanmış, fakat 
hayvan birdenbire azarak var hı
zıyla koşmağa başlamıştır. 

narnt Zarske ve Hess olduğu hal- nin 25_0920 kararı mucibince _ Genel Kurmay Başkanı de, perşembe günü Führerin misa- manda veren devlet sıfatile, kendi 
firi olarak Berçesgadende kalmış haberi ve muvafakati olmadan mü
ve Filhrerle oldukça uzun bir mU- Mareşal 

Mehmet bir müddet muvazenesi
ni temin edebilmiş, fakat eşek bir 
direğin altından geçerken çarparak 
yere yuvarlanmrştlr. 

!akatta bulunmuştur. 
Hitler Forsteri Danzig halkına. 

candan selamlarını bildirmeğe rne-
mur etmiştir.,, 

Gizli telsiz 
makinesi 

(Baş tarafı 1 incide) 
sus kısmının uzun zamanldanberi 
metruk ve işe yaramaz olduğunu 

iddia etmişti. 
Tahkikata elkoyan sorgu ha

kimliği maznunun bu iddiası üze
rine, verici radyonun hakikaten 
metruk olup olmadrğmm tesbitini 
bir ehlivukufa havale etmiştir. 

Tahkikat ehemmiyetle devam et~ 

mcktedir • 

mesi ,belediyenin koyduğu çeşni

nin muhafaz:ı.sı için fırıncılardan 

mürekkep bir ışirket teşkiline ça
lışılmaktadır. Şirket belediyenin 
istediği asri fırınları da yapacak
tır. 

Yoksa tröst yapılacak !değil -
dir ve yapılamaz. Narh, Zahire 
borsasındaki un fiyatlarına göre 
yapıldığından fmncıların bu hu. 
susta tesiri olamaz.,, 

zakere ve imza edilen ve mandanın 
hedefleri ve ayni zamanda alaka
dar ahalinin arzusu ile de bariz bir 
tezat. halinde görünen bu anlaşma
nm mefadı üzerine her türlü ihU.. 
raz kayıtlarmı koymakla kesbi §e
ref eyler. 

Matbuat, bu münasebetle Fran
sa. hariciye nazırının yaptığı bazı 

tahriri veya şifaht deklarasyonları 

da neşretmekte olduğundan İtalyan 
hükfımeti, bu deklarasyonlar hak
kında da aytli ihtiraz kayıtlarını 

bildirir.,, 

Fransanın vaziyeti 
Paris, 13 (A. A.) - Havas Ajan-

sı tebliğ ediyor: 

Çakmak 
Aydında 

Aydın, 13 (A. A.) - Genel Kur_ 
may Başkanmuz Mareşal Fevzi 
Çakmak, refakatlerinde orgeneral 
İzzettin Çalışlar, korgeneral Musta
fa Muğlalı, Tümgeneral Avni Uler 
ve Genel Kurmay hava müşaviri 
Albay Şefik Çakmak ve maiyetleri 
olduğu halde, bugUn sa.at 12.30 dn 
Aydnıa gelmiş ve şehir methalin-
de bir kıt'a asker, polis ve jandar-

Kalaycı çırağı bu düşme sonun
da tehlikeli sure tte yaralanarak, 
im.dadı sıhhi ile hastaneye kaldı -
rılmıştır. 

Tramvaydan başını çıkarınca 
Kadıköy iskele.sinde gazete mü -

vezziliği yapan Ali oğlu Etem, dün 
tramvayda gazete sa tarken, başını 
pencereden dışarı çıkarmxş, bu sı

rada başı elekt~k direğine şiddetle 

çarpmıştır. 

Etem yüzünden ve başından ağır 
yaralanarak nümune hastanesine 
kaldmlmtştır. 

ma müfrezesi, kalabalrk bir halk k • 
kütıesi tararmdan seıamıanrnıştır. Avrupa e spresı 

Vali, mevki komutanı, belediye gene QSCİktİ 

Türk _ Fransız anlaşmaları me
fadı hakkında ihtirazi kayıtlar ileri 
süren İtalyan notası Parisle lakayt 
bir surette karşılanmıştır. Buna bi
naen Fransız hilki.ımeti kuvvetle 

ve parti He halkevi reisleri tara - Bugünkü Avrupa Sempton eka-
frndan vilayet hududunda karşıla- presi, Almanyadaki ekspres vagon

muhtemel olarak bu nota hakkında nan sayın Marcşalimizin şehrin !arının trene geç bağlanması yü -
hiçbir muamele yapmryacak, belki sokaklarını dolduran Aydmhlarm 

zünden iki Eaat teahhurla gelmiş -
sadece mutad veçhilc notanın alın- içten tezahüratı arasında ordu evi-
dığını bildirecektir. ne inmişlerdir. Büyük misafirimiz tir. 

Paris, 14 - Fransa hükumeti, şerefine orduevinde bir öğle ziya
Hatay hakkındaki Türk - Fransız feti verilmiştir. 
anlaşmasını protesto lGın İtalya -------------
tarafından gönderilen notayı gayri 
vaki telakki edecektir. 1t'1.lyanm 
Milletler Cemiye tine aza olan 2 dev 
1Pt arasında vaki olan anlaşmayı 

protestoJ a kalkışması ve mandadan 
bahsetmesi Fransız siyasi maha.fi
linde garib ve gültinç telakki edil
mektedir. 

Karabük baş mühendisi 
Karabükteki demir ve çelik fab 

rik.alannda çalışacak İngiliz baş 

mühendisi M. Drazel bu sabah -
Scmpoln cksprcaile ı:ıehrimize ge 
miştir. 
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lzmir.fuarmda lngiltere büyük Cumhur Reisimizin tebrik 

hır pavyon yaptmyor t . t l f l 
ı Amerika, lran, l talya ve Sovyet Rusya pavyon-1 v e a z l y e ~ g r a a r l 
!~~!"' hazırlamaoa bas/adılar. l talvan pavyonu / \ ' t • 11 11 A 'k t b •k 

·---- r .,f, ---·'-·-··m ,,::-M"· Macar elçisi ısme ınonu men ayı e n l~~~ı 

/ :mfr Kiilfürparkta eşek ara balarile ge:en rorııl.:lar 

8~I.~~~~ '~!!! el~i~:y~- ve Bulgaristanı taziye etti 0·"'LDE, 
Zoltan de Mariassinin gazetemizde * 939 mail yılı haziran ayının tah-

Ankara, 13 (A. A.) - Amerika ı samlmf ışahsi tazimlerimi de bildir- iltıtı so mıı1 on 285,027 lıraya 1 iık. çıkan beyanatı hakkında sefaretten Birle§ik Devletleri istiklal bayramı mek isterim. elmişlir. 
aldığımız mektup üzerine hangi münasebetiyle Reisicümhur lsmet Frank.Un D. Roozevelt 

Bulgar Kralını taziye 
* Ankarada bulunan fktısat Vekili 

Hüsnü Çakır, beraberinde maadın 
noktalann tavzihi istenildiğini öğ - lnönll ve Reisicümhur Roozevelt 
renmek istedik. Sefir, bu hususta ara.sınad a3ağıdaki telgraflar teati 
dün kendisine müracaat eden bir edilmiştir: 

muharririmizi büyük bir nezaketle Ekselins Bay Frankllu D. 
kabul ederek şu sözleri söylemiştir: Roozenlt 

Ankara, 13 (A. A.) - Bulga- umum müdürü Kemal Galip old ıı 1 

ristandak.i Sevllevo seyl!bı dolayısi- halde Juıı, Zongldai!a hareket etnı ı , 
le, Reisicumhur İsmet 1nönU ile tir. 

- Burada bilhassa iki nokta mev- Amerika Birle§lk Devletleri RelsJ 
zubahstır. Vqington 

Bulgar Kralı üçüncü Borla araam.. 
da qağıdaki telgraflar teati olun-

Bu vesile ile ve kemali memnu - Asil Amerikan milletinin milli mu3tur. 
niyetle iki gün evvel söylediklerimi bayramı gününde, Eksel!nsınıza, MajNte tiçUncU Borla 
size kelime kelime tekrar edeceğim. en hararetli tebriklerimle beraber, Sofya 

Biri mihver devletlerine ait olan tahsi saadetleri ve Birleşik Devlet- Bu derece insan zayiatma aebe-

* Maarif Mnıtnın Tnftk Ku~ ıl:! 
şehrimizdeki bazı umumt müfcttış _ 
!er ve p:-ofesörler, ~7 tcmmuzJ -1. •. n .. 
karada loplaoııcaı.: o':ın Maarıt Şu a
sında bulıınmak üzere dCu .Aııkuı ;,ı • 

ya gitmişlerdir. 

sual olup beyanatım şöylece idi: lerin refahı hakkındaki samimi te- biyet veren seylab haberini derin * Evkaf tarafından Bminönil 
İznıir, (HususI) - Şehrin orta-ltur. Zavallı yavru feci bir ıe'kilde "Onlar bizim büyük dostlanmız - mennilerlml bildirmekle hassa.tan bir teessürle haber aldım. Dosta- me) dnnının Dalıkp:ızan cihetinde 

'1nda, Yeoilliklere bürünmüş kültür -:an vermiftir. dır. Avrupada çok dostumuz vardır. bahtiyarım. ne sempati ve hissiyatımla en ha- l aptırılacak olıın ticaret sara11 plil-
llark, birkaç haftadanberi karınca Maamafih Macaristan halen hiçbır İsmet İnönü raretli taziyelerlmin kabulünü ma. nının hazırlanmasına hıı~lanmııtır. 
)'uva.sı kesllmi§, kaynıyor. Bınler- U" züm ve ı'ncı·r aatı•Jarr bloka dahil değildir. Ekselins hmet İnönü jestelerinden rica ederim. 

r ı t İnö il * Maliye V~kftleti tahsilat umum 
~ &mele geceli gündllzlil durma - d Diğer işaret etmek istediğim nok. Tilrkly~ Relslcumbunı smc 0 müdürü Şe\ket, 1sııınbul defterdarJı 
dan çal~ıyor; 939 enternasyonal fu urgun ta Balkan Antantına aittir. Buna Ankara Ekseli.na İsmet İnönü Aını vekaleten idare etmekteydi. Sev: 
arı h RelalcUmbur t b · r nı azırlıyor. Bu aene fuarda bir lmıir, (Hususi) _ Bu sene allv- dair de demiştim ki : Memleketimde kutlulanan iatiklil kt. u vazı e)e asaleten t:ı)in edil _ 
tok yeni paviyonlar yükselmekte - re üzüm ve incir satıılan çok ya _ "Bu şekil sulh arzusu izhar et - günll mtlnaaebetiyle Ekselanaımzm Ankara mi~tiı'. 
dit. Eskilerin hepsinde de mühim vaı gitmektedir. Alman piyuala- mektedir. Bizim de arzumuz bu ol - gönderdiğiniz telgrafta bu derece Sevllevo mıntakaamdaki feliket 
te~ddllllcr yapılıyor. nndan henUz hiçbir teklif gelme- duğundan bu cihette tamamen ay- hararetle ifade edilen hissiyat& dolayıs1.le Ekaeli.nalan tarafından * lzmlrde vilAyet hususl muhase. 

hesince 1nclrnllında yaptırılmakta 
olan modern plftj ve gazinonun inşa. 
alı tamamen bitmiştir. Burası lzmi _ 
rin en güzel bir istirahat ve e~lence 
l eri haline gelmiştir. Gazinonun açı. 
lış r~sml önumüzdeki pazıır gunü ~a.. 
pıl:ıcaktır. 

.Bilhassa devletler mahallesinin ml§tlr,. İhracatçılar bugünlerde bir m düşüncedeyiz.,, muka.bele eylemekle haaaatan b&h- bana kal"lı göaterilmjş olan ve beni 
bu seneki manzarası çok canlıdır. toplantı yaparak alivre satışlarda tiyamn, Birlcfik Devletler halkı 1 derin aurette mUtebauls eden doa-
\> elli iotirak eden devletler, muaz - Mgart fiat huausur.da anlatacak _ lzmirde talebenin adına Tllrkiyenin devamlı terakki- tane sempatilerinden dolayı samimi 
:nı pavyonlar yaptırmaktadır. lardır. si ve refahı hakkmdak.i temennile- surette le§ekkilr ederim. 

tansa pavyonu, İtalyanın yanıba- askerlik kampları rim1 yollarken Ek~lA.ruımıza en 1 Borls 
91lıdadır. İtalya hUkfuneti, muhtc - Urlada esrarengiz lzmir, 13 (A.A.) - lzmirdeki 
o Ilı bir pavll on kurulmasını temin bır cinayet muhtelif liselerin askeri kampları 
~ak :ıdile İta!~ adan bir mühendis büyük bir intizam içinde çalıpnala-

• bir de mlmnr göndermiştir. Bu- İzmir, (Hususi) - Urlad&, esrar rma devam etmektedir. Gençlerin 
rtdıı, 940 Roma nternas,> onal fu- , rdesJ k&ldınlamıyan bir cinayet askerlik hayatına karşı gösterdiklf'
~~ııın propagandıı..s: da yapılacak- -,ıenmlı; HUıeyin oğlu Mehmet is- ri sevgi cidden büyüktür, müstah • 

l>ost lra.n da fuanmızda yeni bir 
rıa.\i on yaptırı~ or. lran pavı,>onu, 
g~ n ıene İtalya paviyonunun bu 
lıırıduğu yerdedir. Amerika tıllkü
tııeu de 939 fuarına i§Urak edece
ğın1 resmen bildirmiş ve bir pa\i· 
)on hazırlatılmasını istemiııtir. 

.. .ı .. .ı. u... ko.,,.Ja, ..... o ı.cwıaı ııc Llı kem mt.:JMI komularu TUmgencnıl 

ikte bağ kulellinde yatarken f'ildtl. Aktut dün bu kamptan teftiş etmiş 
ülmUştür. Katil firar etmlttir . Ci- ve gördülü intizam ve gayretten 
ııyet etrafmda en küçllk bir iz bu- mütevellit memnuniyetini kısa bir 
Jnamanuıtır. hitabe ile gençlere bildirmiştir. 

---0-

Çukurovada hububat 

Alman1Ja, 1 riges
tede imtiyazlar aldı 
Limanda bir hava üssü vücude 

getirecek, doklar yapacak 
Parla, 13 - Eksel8ior gazeteei- Avuaturyanm llhakm.danberl Trl-

nln yazdığına göre, Almanya hllkfl- yeste llmanmm ticareti tamamlle 

llARICTB : 

* Bundan 52 giln ev.el balan 
''Squalus,, denizııllı gemi sın in l uzdü. 
rülmesi ameliyesine diın salıııh baş . 
lıı nmıştır • 

* Fransız harlclye nazır~, Roma 
hükOmeli tarafından Fransız gazete. 
cisi Devaux'nun çıkarılması hakkın
da verilen yeni karara mukabele ol. 
mak üzere bir İtalyan gazelccisinin 
de Fransadan cıkarılmasını kararlaş
tırmıştır. 

Plinlan Londrada hazırlanan ln· 
tıltere paviyonu, 939 fuarına yetia· ı 
tfril ıniyecek, bu sene İngiltere kü· 

;uk bir pavl)on ~gal edecektir. 

mahsulü bu yıl 
bereketli... 

Kayseride 
belediye seçimi 

Adana, 13 (A.A.) - Bu sene Çu· 
kurovada hububat mahsulü çok be

Bi r mis ~ i fazla namzet reketli olmuştur. Pamuk mahsulü 

meli Triyeste limanmda yeni ailo. 

lar, bUyUk doklar inııa etmek mü
aaadeslnt almI§tır. Almanya Triyes-

mahvolmuıtur. Trlyeste limanı, Vi- * Yugoslav Naibi Prens Pol n 
yana - Trlyeste §imendifer hattı- Prenses Olga gelecek hafta J.ondra _ 
nın naklettiği Avusturya ticaret ya selerek birkaç gün kral \'e krali .. 
mallarile yaşıyordu. Avusturyanın çcnln misafiri olacaklardır. Du zl • 

tede bir hava Ussü tesis etmek ni- l aret hususi mahiyettedir ve diık n 
yctindedir. Triyestede bahri inşaat büUin ticareti, Hamburg limanına düşes Kentin AvustraJyaya hareket .. 40 fuarının devletler mahallesinde 

erı bU~Uk pavl~on lngiltereye ait 
o tc:ı:ctır. 

bost Sovyet Ruayanın çok gilzcl 
~ 'n rıaviyonunun tanzimine yakın· 
a b~lanacaktır. 

Feci bır kamyo~ kauıı 

cla1Zlnir, (Husu i) - Gazi bulvann
!I fecı bir Jı:amyon kazası olmuş: 
~ :Y6'ında Emin uıminde bir çocuk 
ıc'fataaı parçalanarak ölmtigtür. 

8Za §Oförün dikkat.9izliğinden ve 
~ab~ arkaama tak:lan çocuğun bir 

llbıre yere dilfDleainden olmuı-

gösterildi d~ aynı derecede iyi bir .vaziyette.: 

K . · 13 (" " ) B' . ,. dır. Bazı yerlerde az mıktarda go. 
a}serı, n.a. - ır mıs·ı - k . d • 

.. . . . ", . . runme ·te ıse e zıraat mücadele 
.ızla go;,terılır.ek suretı)le 1- . kı - h t' _ ti tedb' 1 'd 1 1 1. eye ı sura e ır er almış ve mü· :m ıbarct o.an b::.:: !"~ r.:ınr·c• 

• • _ j • cadeleye bac;lamMır. 
• .. sı Partı genvonkurulca ta:dık .A ~ 

· · ı · 'k· .: d b . d h • Pamuk fıyatlan daha şimdiden 
•-.ıı m1ş ve ı ' gun en erı e şe rı _ ·c .. · .· d' . . . 

· d h 1 b" f 1. 1 '--) çı tçı} ı Se\ ın ırecek bır sevıyeyı bul-
nız e umma ı ır aa ıyet e Uo" e· 
1 . .1 b b muştur. 
ıye ıııt ıa ı a~lamıştır. Namzrt • 

~~~~~~----------~~ 

• .. rin bir. eazıa gö teri'miş olma" Almanca ders 
>Üyük ı..; -·-::ıti ile kamlanmıc .. 
. e h~lk, .-şimdiye kadar hiç görül · Seri ve aart HABER metoduyla 
nemış bır he\·ecan ve aıa~ı ile .. ,., · ve mutedil ücretle ders almak istL 

1erini ic;timal etmeğe başlamıştır 
İntihap bir hafta devam edecektir. 

yenlerin "almanca öğretmeni'' is

mine mektupla gazetemize mUra
caati. 

l2mirde yeni otobüsler 
I stanbul 5 inci 1 cra M em urlu • 

~·mdan: 

3912253 
~Iahcuz ve satışına karar verilen 

b r adet D. K. w. Markalı yeşil bo
yalı soğuk hava vitrini aynı markalı 
bir beygir kuvvetinde (13180) No. 
lu motorile birlikte 21-7-39 tari
"ıine mü adif cuma günü saat 10 na 
kaadr Beyo~lunda Küçük Parrn:ık

'<ap.ı Abdullah sokağında 10 No. Ju 
evde açık artırma suretile satılacak
tır. Kıymeti yüzde 75 şini bulma • 
dığı ve satılamadığı surette ikinci 
artırması 24-7-39 pazartesi gü
nü aynı yerde ve saatte satılacaktır. 
Almak isteyenlerin gösterilen gür. 
ve saatte maha'linde memurumtı7.a 
müracaattan ila:l olunur. 

ZAYİ 
hmlrde ltlemeye batlı yan yeni otobtlsler 6978 numaralı hl18ua! sandal 

(pl!kamı kaybettim. Yeniaiııi çıka -

.\. '-ıır, ıs (A. A.) - Beledlyenhı ı tir. Ay sonuna kadar h epsi gelmit lracağmıdaıı eakiafntn hUkmtı yo1r_ 
ll;ruPaya ısmarladığı 1/t otobQaten olacak ve pblrde otobüs seferleri tur. 

1 t.ııeat daha tehrfmlze gelmi§. arttınıacaktır. Olrefmea 7Alld 

intikal etmiş ve Triyt!!!te limanı ti. !erinden kendilerine \•eda etmek i • 
tezgahlan da kurulacaktır. Mu- caretinden 1 milyon 200 bin tonluk çindir. 
hakkak olan bir §eY varsa, o da Al. bir mikdar kaybetmiştir. Bilinmesi 
manyanm Triyestede otomatik bir Jazımgelen bir mesele vanın, Al-
surette inııaat ve tesi!!Bt işlerine mnnyanın elyevm bir Akdeniz dev-
giri§mesidir. leU olup olmadığıdır. 

Bir kimya 
mütehassısı 

getirtildi 

Kimya sanayii muessese
selerimiz bUyUltUlecek 

Memleketimiz için hayati bir e -
hemmiyeti olan kimya sanayii hak. 
kında hükılmetimiz tarafından ça -
ğmlan ecnebi mütehassıs Dr. Kari 
Kuasebart bu sabahki Semplon eks
presile şehrimize gelmiştir. 

Almanyanın tanınmış profesör ,. 
ilim adamlarından olan Dr. Kuaı;~ 
bart bir muharririmize şunları SÖ} 

!emiştir: 

- Ankarada mevcut kimya samı 
yii müesseseleri büyültülecektir. Ya 
pılacak tadilat hakkında tetkikat 
yapmak ve alakalılarla temas et 
mek üzere bu akııam Ankaraya gı. 

diyorum. Dört gün zarfında tetkik· 
!erimi bitirip raporumu vereceğim .. 

Oirendiğimize göre, gaz fabrikası 
hakkında da mütehasmsın mütal! -
ası alınacaktır. 

lstanbul ve fzmirde 
zelzele 

İstanbul, 13 (A. A.) - Dün saat 
16 yı 20 dakika 52 saniye geçe şid
detlice bir zelzele kaydedilml§tir. 
Merkez Ustüniln lstanbuldan 280 
kilometre mesafede bulunduğu tah
min edilmektedir. 

1zmlr, 13 (A. A.) - Dlln saat 
16,22 de Urlada bir aanlye allren 
hafif bir zelzele olmuıtur. İnsanca 
zayiat ve huarat yoktur. 

Floryadaki hadise 
Geçenlerde Floryada bir genç 

kızı kaçırmağa teşebbüs vak'ası 

olduğunu yazmıştık. 

Vak'anın Havuzlubabçede ol. 
rnadığı Florya istasyon civarın -
daki Çiftlikaltı denilen yerde ol
duğu bildirilmektedir • 

Kongreye davet 
Yıldırım Davutpap klllbllnden: 

Cemiyetler kanununa göre ni
:mmnamede yapılar. tadilatı müzake 
re etmek üzere 16-7-1939 pazar gil. 

nil saat 10 da Heldmoğlu Ali pap 
caddesindeki klilb merkezinde yapı
lacak fevtalAde bir toplantıya sa.. 
ym tıyelerin tetriflerl rlca olmnlr. 

* Filistinde altı ay müddetle heı: 
ıürlil muhaceretin menedılmesi Ya. 
lıuıli matbuatı tarafından protesto 
edilmektedir. Diplomatik mahfiller 
ısc bu karnrı, Arap muhalefetini as
g:ırl hadde indirmek snretile beyn 
kit:ıbın meriyele girmesi için mfisa. 
it bir hava hıızırlnyacak mahiyf!lte 
tcli'ıkki eylemektedirler. 

* Zurihde nasyonal sosyalistlerin 
ımıhakeme 1 bitmiştir. Bütün suçlu • 
lar nasyonal sosyalist olduklarını ik
rar etmişler fakat mnsum olduklannı 
sö1 liyerek lsviçreye kurşı valanper
\'CrJiklerini iddia eylemiş ve konfe
derasyonun isUklAli aleyhinde hiçbir 
zaman suikast hareketinde ;bulunma. 
d ıkla rın ı bildirmişlerdir. 

* l s\'eç bahriye idaresinin talebi 
üzerine, hükumet yeni dört denizaltı 
gemisi inşasına müsaade etmiştir. 

* Kral Zog, Krıılicc Jcrnldin ve 
.üçıık J>rcııs, dün Vnrşovadan Rıga. 
y,ı hareket etmişlerdir. Duradan ls
\' <'CC gitmek üzere \'Opura binecek _ 
lcrdİt'. Kın! Zog, lsveçtc ) alnız bir 
gun kalacak, dii:er bir \'tıpurlo Lond
rııyıı hareket edecektir. Kral Zogun 
Londradn birkaç gün knalcası ve 
müıeakiben Fransnya geleceği sa _ 
nılmaktadır. 

* İngiltere lıarbiye nazırı Hore .. 
Belisha n fnglltere haYacılık genel 
kurmay başkanı General Nevan, 14 
temmuz bayramında hazır bulunmak 
fizere ô#le rnkli in~ yare ile J.ondra • 

ı Parise gelmişlerdlr. 
* Çekoslovakyada Pllzen polis i

daresi, Yahudilerin umumt banyol:ı
ra ve belediye yüzme ... vudamıa 
girmesini menetmlşU... 

* Tiyençln b&diaeaıW 81Mifıdıf 
olaa İngiliz .. Japon ..,..ı---. J)llt 
mnhtemel ol-.lt ~• ı 11 S z' 
nacaktır. 



tngiıterede en lyl kürekçileri Oksford, ve Kembriç ünh'ersiteleri yctiştircliği gibi, Amerlkatla ıla en i~·i kürekrileri Yn5lngton ünh·er..,ifc· 
~i yeti tırlr. Aııieriluı.da son hafta yapılan büyük yan51 yukarda re mini .:;ördiibriinüı.: Va5ington üni\'crsit esi kürek takımı lmLanınısbr. 

Son Posta'run 12 Tcmmw: tarihli nüshasınıla arkada5ım Ömer Be
cıtmln "Yüzücülerimlzl niçin yabancı unsurlarla Imr ıla~tınnıyoruz,, 
serle\ hah çok değerli yaz.ı .ında yüıücüleri.rnizin aralannda yarı~mak
tan mili.aba.im yıı.pmak zc\·kini knybctnıi5 olıluldarmı, hiç değilc;c bir 
defa beynelmilel olmak her /iampiyonun hakkı olduğunu 'e l üzücüle
rin ı:imdiye kadar yaptıklan bir iki beynelmilel mü.<ıabaka~arda çok ı;·i 
dereceler aldıldnnnı ve binaenaleyh bu gens;lere de ecııebı teması içın 

fırsat \Crilmcsinl gayet ,haklı olarak kayddiyor. 

Serbest güreş 
Seçme müsabakaları 
Güreş federasyonu, blitün mınta

kalarda yapılacak serbest güreş bi 
rinclliklerinin nihayet 5 ağustosta 
bitmiş olmasını alakadarlara bll -
dirmiştir. Onun için bu gilnlerde 
her mıntakada geniş bir güreş fa-

aliyeti başhyncaktır. 1 

Is tan bul takımları 
Milli küme ma~larında 

muvaffak olamadılar ? Nicin 
l\Iaçlann ba~langıcındanbcri işit - göze çarpar ki bu vaziyet lzmir w 

nu y112ıyı okudnkton sonra yüzme sporunun en aliıkaılar ,.e emek
tar bir ferdi sıfııtlle bazı noktalara temas etmek ve biraz izahat , ·er. 

mek isterim. 
Memleketimiz fih·aki denizle muhattır, fakat tarlada atlet yetlş-

mlyecei,i gibi, engin denizde de beynelmilel yüzücü çıkamaz. "i:,te 
deniz, \'arsın yüzsünler,, nazariyesi tamamiyle yanlı;tır, llaydi kaı>alı 
yüzme havuzunun henüı: bizler için bir lüks olacağım kabul edelim, 
Jiıkln ~ehrin muhtelif semtlerinde \'C dcniı; üzerinde basit, zarif ve 
kullanı~lı birkaç lido insnsı sırf hüsnüniyet ,.e teşebbüse bağlıdır, 

Ben tam on iki senedir yüzme mü abakalonnn girerim \ 'C on iki se
nedir tatlı tatlı masallar dinlerim. Acaba bu iş hakikaten mÜ!ikÜl ve 
ba..5nnlma.11r imkansız mıılır, onu anlryamıyoruın. 

Mmtaka birincilikleri bittikten 
sonra, grup birincilikleri yapılacak 
ve bu mUsabakaların galibleri de 
eylfıl içinde lstanbulda yapılacak 

serbest güreş Türkiye birincilikleri-

tiğimiz bu sualin cevabını vermek 
tasav\'ur edeceğiniz gibi pek de ko. 
kolay olmıyacaktır. Dört büyük 
klübümüzün de milli küme maçla
rında pek az farklarla, fakat aynı 
hatalara dü§tükleri acı bir hakikat -
tir. 

Ankara takımlarında hemen hiç yok 
gibidir. 

Bu başlangıcı yaptıktan ve ta -
kımlarımızm vaziyetini gözön~ne 

koyduktan sonra gelelim ilk ceva · 
bımmn izahına: 

Takımlarımızın fena te~kil edil -
diğini gözönüne koyarken bu hata
nın en fazla Fener takımında oldu. 

Bence, Fener takımı şöyle teşkil e· 
dilebilseydi hiç olmazsa son maç • 
!arda aldığı fena neticelerden kur • 
tulmuş oludnı: 

"Hüsamettin, Ali Rıza, Lebip An· 
gelides, Esat, l\1. Re~t. Naci, Me· 
lih, Hebii, Fikret. 

Ali Rızanın bek oynatılmasına i· 
tiraz edenler olacaktır ama tccrübC 
edilirse çok iyi neticeler 'ereceğini 
iddia ederim. 

Bunları cıöylece hulasa edebiliriz: 
1 - Takımların fena teşkil edil-

mesi, ğunu söyliyebiliriz. 
2 - Deplasman maçlarına lazım- Sarı liicivert takımın hemen her 

Ucnim kannatimc göre me.c;elenin palavradan ibaret kalınası, be
ceriksizlik ve i5 bilmemezllktcndir, Iladapeşt<'de Tunanm üzerinde 
her yüz metrede bir ~ üı:me ba,·uzu bulundui;'"'!nu her cyahat eden 
bilir? .. Eldki tahsi atla Jıer sene rahat rahat bir iki Udo Insa edilebi_ 
lir. Ne yaz.ık ki bizler yapmakla değil, yıknta.kla me.5gulü7. ! ~irke· 

tilıayriyenin büyük himmet ve a.Iaka. ile \ 'e on bin liradan fazla para 
barccdcrck 1939 sene inde Büyükd crede yaptırdığı havuz sırf mana
sız bir dü5ünceyle yıktırılmıştır. 

gelen ehemmiyetin verilmemesi, maçta mağlubiyetine sebep olan 
Siyah h<'yazlılara gelince, rakiple· 

rine nazaran takımlarını oldukça i· 
yi tophyabilmişlerdir. Buna rağmeıı 
onlar da Hüseyini oynatmak ve ŞC· 
~cfi de bazı maçlarda solaçığa at• 
mak gibi affolunmaz hatalara düş
mekten kendilerini alamamı~lardır. 

Jlelo müsabakaların yapıldığı Bcıı:-ta, h&vuzu son derece ipti
dai , .c kirlidir. Sıhhi noksa.nlan itmam edilmedikı,:o mühlik ha5ıtalık
Innn sirayctinde mühim ii.nıil olabilecek böylo bir ha\'uzda. yüzmekten 
arfmazar etmek zaruretinde kalacağız. 

Federasyon bu ha\'uzda bu seneki mil.sn.bakalarm icrası için Be. 
~iktaş klübüne tamam 3000 lira nrmi5tlr. Da parayla Bebeld-0 Yeya. 
Modada ıleniz üzerinde güzel bir h&\'UZ Jn~a edilem<'z miydi! 

Beynelmilel bir temas i~in takımın muntazam !'lUrett.e Ye ehli\"u· 
Jruf tarnfmılan s;nlıııtınlması lcah eder. Bu n~\'i bir temas vukuund& 
yfüücüleri seçecek, ~alı tıracal< layıklylo ı in künhüne ,-rsıaı bir tel( , 

kimse yoldur. Şunu ela itiraf edeyim kl yüzüciielrclen Galatasaraylı 
l\lnhmut müstesna olmak üzere hi~birisi bu me\ im formunıla dt>ğil

dir; zira yeni lmrar y\izde doksan dokuzu 1alebe olan yüzücülerin ze\k 
ve hC\·esinl r('ncide etmil)Ur. 

Velhasıl ha\'lız mesclec;i, nntrenör işi haJJedilmedlkçc , .e nihayet 
yeni karar dB devam cttikre ne bey nelmUel tem:ıs yaı>mamıı:a, ne de 
yüzme sporunun ldamesine inıkiin \'ardır. E:.ascn bu spora , ·nkfr 'ü
cut eden bir iki ~nhı do. olma a üzerine çok-tan "hüYelbaki" le\lıası 

asılırdı. 

Barutgücü sahasındaki 
maçlar 

• 
Suat ERLER 

Beynelmilel atletizm 
Müsabakaları-
nın hakemleri 

ne i§tirak edecektir. 
Güreş federasyonu emrindeki gü

reş monitörlerinden Kemali Sivas 
ve Yozgada, Nuriyi Mersin ve A
dnnaya, Necali)i Samsunnn ve 
Çoruma göndermiştir. 

:ıı~ederasyon Amerikadan bir ser. 
best güreş antrenörü getirmek icin 

tetkikat yapmaktadır. 
1stanbuldn. yapılacak teşvik müsa 

bakalart hakkındaki tebliğ şudur: 
Beden terbiyesi t ... tanbul bölg~i 

~üre, ajıınlığmdan: 

1 - 30-7-939 tarihinde başlamak 
Uzere serbest güreş teşvik müsa -
bakalan yapılacaktır. 

2 - Bu mU•utbakalarA JUnat{ir 
ner güreşçi i'tirak edebilecektir. 

3 - Klüplere mensub güreşçiler 
mensub oldukları kltipler namına 

müsabakalara girebilirler. Başka 
bir klü be tescil edilmiş olan bir gü 
reşçi diğer bir ldüb namına müsa· 
bakalara kabul edilemez. 

4 - Herhangi bir klübe tescil e
dilmemi5 olan güreşçiler bu müsa
bakalara şahsan kabul edilecekler • 

dir. 
5 - Sı1detlerde iki kilo tolerans 
6 - Bu müsabakalara Mehmet 

Çoban, Ahmet Yener, Mustafa Çak 
mak ve Faik Gökcn kabul edilmi
yeceklerdir. Bu güreşçiler bu mil· 
sabaka alan güreşçiler arasında ay· 

Bu pazar gilnü BarutgUcü saha
sında yapılacak müsabakalar şun _ 
)ardır: 

ı - Feneryılmaz - BarutgUcU A 
lakmılarr saat 17,30. 2 - Fener -

yılmaz - Barutgilcil B takınılan 

15,30 da, 3 - Feneryılmaz _ Ba -

B d T b• • t t b ı bö'l rıca vapılacak olan tstanbul ser. e en er ıyesı s an u gc · . . . .~. . 
· tl t" · 1 y d • best güreş bınncılıgı mUsabakala· 

rut.gUcU bisikletçileri arnsmda sü -
rat ve mukavemet mUsabakalaı:ı, 

saat 17,30 da. 4 - Feneryılmaz -

müsabakaları BarutgücU atletizm 
saat 18,30 da. 

-o--

Bu haftaki yüzme 
müsabakaları 

Beden terbiyesi İstanbul bölge
si su sporlan ajanlığından: 

16-7-939 tarihinde Şeref stadı 

yüzme havuzunda. ynpılacak olan 
yüzme te§vik müsabakaları bey
nelmilel atletizm müsabakaları do_ 
layısile tehir edilmiştir. Tebliğ o
lunur. 

sı a e ızm a1an ıgın an. . 
16.7.939 günü yapılacak bey- rına iştirak cdcceklerdır. . 

nelm.ılel ı · ·· b k 1 7 - Müsabakalar Veznecılerdo at etızm musa a a arını 
kiı.in Süleymaniye spor klübü salo-
nunda yapılacaktır. 

~ ~ Futbol 
0

mevsimi 
idare edecek olan aşağı;da isimle- kapandı 
ri yazılı hakemlerin o gün saat Futbol federasyonunun sok 
15 de Fenerbahçe stadında hazır yerinde verl:liği bir kararla, sıcak
bulunmaları rica olunur: tarın başlaması münasebetiyle :za

Burhan Felek, Adil Giray, Dr. ruri olarak yapılması icap eden 
Adnan Hün, Naili Moran, Cemil iki maçtan başka bütün futbol mü 
Uzunoğlu, Ali Rıza Sözeralp. S. sabakaları için mevsim kapanm:ş
Yasumi, ihsan Belor, H. Feridun, tır. Bu husustaki tebliğ şudur : 
Sudi, Semih Türkdoğan, 1. Şa- Beden Terbiyesi İstanbul böl-
hinbaş, Hilmi, Nihat, Ç. Başaran, gesi futbol ajanlığından: 
Firuza Tekil, Rauf, Fethi, K. Be- Federasyon tarafından evvelce 
sim, Ati Besim, Cemal. tesbit cdilmis olan maçların icrası 

---------------------------- gibi zaruretler müstesna olmak ü-

- J{l)('a<'lf!Tm, Mluııa ne bakıp ı1uruyorsun. n~7t ayni Jınrclı:etlcri 

ben de ynıuyorum ! ..• 

zere iş'arı ahire kadar bütün mem 
lekette futbol müsabakalarının ta
til edildiği 12 - 7 - 939 tarih ve 
89 sayılı genel direktörlüğün e
mirleri iktizasıklır. Bütün klüp '!e 

stadlar müdürlüklerine tebliğ o-

lunur. 

-Almanyada futbol tatili 
Alman beden terbiyesi te§kilfı.. 

tı, 1 temmundan 5 agustosa ka
d"3.r tekmil Almanyaya şamil ol-

1 mnk Uzcrc hiç biı· fudbol kar~ı-
l~f}mnsı yapılmaması kararını ııl· 

mıfjtır. 

İzahatlarına girişmeden evvel ta- Ya~rın bek oynamasında llizum -
kımlarımızın vaziyetlerini gözden suz olan ısrar. Bundan ba}ka eş -
geçirecek olursak İstanbul lik maç- siz bir solaçık olan Fikrcti ortaya 
!arından hiç fasıla vermeden milli almak gibi çok hü)•ük hatalar Fener 
kümeye geçen dört takımımızın da takımını kümenin beşinciliğine sü -
yorgun oldukları daha ilk nazarda rüklemekle neticesini vermiştir. Ve her zamanki gibi deplac:mal'I 

-naçlarına ehemmiyet vermemek Y~ 
ıünden lzmirde çok acı bir mağh1bı· 

1 k . •ete uğrıyamk cezalarım çc ·mış • 
'erdir. Be,5ikta5 takımı milli küme· 
:le aşağıdaki gibi teşkil edilmiş ol • 
ı;aydı neticesi daha başka olurdı.J 
'rnnaatindeyim: 

1\1. Ali, IIüsnü, lbrahim, Bülent 
Bedii, Sabri, Feyzi, Şeref, i\azıı:ll 

\
Hakkı, Hüseyin.,, 
vaıal<.t!)anı,u ""'"~· 

I liç şüphe yok ki sarı kırmmhl~r 
liğer rakiplerinin düştükleri bu va· 

ziyetlere en az kapılan klübümüz ol· 
muştur. Deplasman maçlarına lfı • llentbol (el topu) Anupacla bllhac;sa. knn-n.wt !t?Mmılıı gittikçe 

büyiik bir rağbet ~örmektt>ılir. Yu.linrdnki r('.,im Berlin \'C ;\lünih lmıl 
m Hentbol takınılannm ~aptığı m::ıçtan bir en ... tantanedir. Oyunruln. 
rm yüzlerine ıtlkkntic bal•ıu ... anıı:, erkeklerden faı:la ku\\ et Ye enerji 
sarfettlklerini anlamanı7. ~üç ol-ınaz. 

Askeri liselerin su 
sporları bayramı 

Pazar günü Çengelköyünde 
yapılacak müsabakalar için 

mükemmel bir program hazırlandı 
Askeri liseler, su sporları bay

ramının önümüzdeki pazar günü 
Çengelköyünde Kuleli lisesi ö
n ündeki sahada yapılacağını yaz
mıştıkö. 

Bu seneki deniz bayramı evvel
ki senelere nisbetle daha geniş 

bir programla tesit edilecektir. 
Beden terbiyesi umum müdürü 

gen~ral Cemil Tahir ile askeri 
liseler müfettişi Adil de Ankara
dan şehrimize gelerek pazar gün
kü su sporlan bayramında bizzat 
bulunacaklardır. 

Beynelmilel nizamlara uygun 
olarak inşa edilen 1 O metrelik at
lama kulesinin de resmiküşadı o 
gün umum müdür tarafından ya
pılc.caktır • 

altında mesafe almak, su altında 

dalarak tabak toplama, su için·Je 
boğuşma, boğulanları kurtarma, 
badilbot yarışları.) 

7 - Elbise ile atlama, su içinde 
soyunma, mukavemet yarışı, 
hizatla atlama ve yüzme. 

8 - S utopu müsabakası. 
9 - Şarpi yarı§lan, 

ıo - Mükafat tevzii. 

Davetliler 

tec. 

A skeri Liseler müfcttİ§liğin-

den: 
Müsabakaların programı çengetköy Kuleli:fo 16 Tcm-

1 - Sporcuların teftişi. Temmuz 939 pazar günü saat 15 
2 - istikl51 marsı. yapılacak askeri liseler beşinci yıl 
3 - Liseler müfettişi tarafın- su sporlan bayramına İstanbulda 

<lan nutuk. bulunan bütün mebustarmızla 

4 - Rcsmiküşat. vilayet ve belediye erkanı, parti 
5 - Bayrak yarışları: (50 x G, ve Halkcvleri başkan ve azaları, 

100 x 6 serbest, 100 x 6, 200 x 6, matbuat erkanı, üniversite rektör. 
kurbağtama, 50 x 6, 100 x 6 sırt- dekan ve doçentleri ve talebeleri 
üstü.) ve tekmil diğer okul direktörleri. 

S.td:t ördek ve yumurta yarış· muallim ve talebeleri, spor klüp -
ları. l 1t: -i başkan ve azaları davetlidir -

6 - Kurtarma komiteleri, (Su 1 lcr. Tcsrifleri rica olunur. 

~ım gelen ehemmiyeti vermekle be
raber takımlarının iyi anla~ma ıaıı 
oyuncu değiştirmeleri ve fornıund3 
olan Lfıtfinin yerine antremansıt 
)lan Faruğun konulması Galata"a· 
ravın Ankarada iki mağlubiyetirıC 
"ebep olmu,.tur. Bundan başka l\Itı· • e 
rndın solaçığa konmamac:ında gen 
Galatasaraylı idarecilerin büyiik k<t· 
bahati vardır. San kırmızılılar milli 
klimeyc şu kadro ile iştirtık etmiş ol· 
~yclılar netice çok daha başka olıı
oilirdi. 

"O,man, Faruk ,Adnan, Bedi' 
~ru~a. Celfıl, 1\1urat, Bucluri, Ce • 
mil, Salahattin, Necdet.,, 
hattin, i\ecdet.,. 

Bu hücum hattında bilhassa nıı 
duri ye ~lurat tarafı herhalde GaJ:ı· 
tasarayın her maçta güldürürdü. 

\'efa takımı ise Uzun bir çalı~.ı:Jl' 
neicesinde milli kümeye bu setle 
iştirak etmekle beraber pu,·an cet· 
veli üzerine oldukça mühim rol1c' 
oynamış olan yeşil beyazlılar takı~· 
brım biraz daha iyi te~kil edip bt· 

.. az da enerjik (ikinci devrede) o)' • 
,aım5 olsaydılar aldıkları netice d<ı· 
'm bac.ka olabilirdi. Takımın kurll' 
'uı;umia hiçbir ise yaramıyan Sefıt' 
nı~ oynatılmasilc lik maçlarınd:t 
Vefa kale ~ini mm·affakıyetle müd<l' 
fna eden Azadın takımdan çıkartı~· 
ması, bunlardan başka çok iyi bir 
,antrhaf olan Hakkının sağiç oyn:ı· 
~ılmac;ı gibi affedilmez hatalar r~ 
,il beyazlıları acı mağlubiyetlere sll' 
rüklemiştir. 

Vefa takımının en muvarfak ~~ 
li kanaatimce ş(iyle olabilirdi: 

"Azat, Vahit, Lutfi, Sefer, IIal.1'1 

Sulhi, Necip, Gazi, Muht~em, :\le 

met ... 
Eğer takımlarımız ckpla "' ; 1 

:naçlarına biraz ehemmiyet ' .. 1 

takım teşkilinde de ufak bir <iiJ.1,:ı 
;iisterıni~ olsalardı milli kOm' il'" 

larınd:ı bu \•azi) ~tc dii~miyec •\,IC· 
gayet m:ıkul bir iddia olabilirdi. , 

n$mau Güı\'S.1 1 
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Kadın paraşütçü 
geliştiren mekte~.,, , 

• 

Pari civarında Garş köyünde ka ı benziyen cihazlar vasıta ile havada şer. 
~ın ı>al'a§ütçü yetiştiren bir mektep muvazene teminine alıştırılır. Bu Sonra talebe paraşüt açık olduğ 
~dır. _ egzersizler de kafi görüldükten son· halde karada yürümeğe ahştınlır. 

k ran ız kadınlarının havacılıga ra talebe bu salıncaktan kendisini Ancak bundan sonradır ki havadan 
ıunarşdı 01~. meyil ve alakalann~n atar, aşağıda g,erili ağların içine dü atılmağa başlanır. 

en gune arttığını bu mektebır 
Rorduğü rağbet pek güzel isbat et· 
11\ek ecir. Uç aylık kurslar halinde 
<>l n rnektebin ilkbahar devresinde 
taı l>Ew-•nın sayı ı 700 ü geçmiştir. 
M ktep yalnız paraşütçü yetiştir 
n ek maksadile açılmış olduğu hal· 

de orulen rağbetten cesaret alına 
rak plAnör ile uçuş \ e tayyare has 
tabakıcılan sınıfları da açılmıştır. 

Mektebe giren talebe evveli. bir 
ily tamamile nazari ders okur. So:ı· 
ra ı>araşütü katlamağı öğrenmeğ(' 
ha lar. Mektebin en zor işi bunu öğ 
renmek sayılıyor. Çünkü bir para· 

Utun muntazam olarak zamanında 
<lçı\ab·lmc"-i için gayet muntazam 
~arak katlanmış olması şarttır. 
• ctraşütle düşüşlerde vukua gelen 

~ann bu sebebten geldiği tes 
. t t>dilmiş olduğundan m~ktep bu 
~~çok ehemmiyet vermekte ve ta· 
ebe}·e iyi para üt katlamasını öğ· 
~rtıeden evvel paraşut takmamak· 

ır. 

l'alebe para~üt katlamasını öğren 
1 t"n sonra paraşüt takma dersleri 

~!})~r. Bu ders biızat mektep mü· 
tiru Şoplen tarafından verilir. Dü
U te bütün uzu\ lann serbest kal· 

rtıa ı için para ütün iyi takılmış ol· 

~sı şarttır. Her türlü kaza il tim:ıl 
trinin önüne geçmek için bugün 
~Ş\ltçülere birisi sırta, öteki kar 
tıa takılm:ık iiz<>rc iki paraşüt Vf'ril 
""ktedir. 
<1 l'a'ebe para ut takma .. ını bbrren· 

ten sonra ta\ ana asılı salıncağa 

Mll<i JŞ 
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Orman insanlın arasında : 56 

YAZAN L.: Busch 36 v,hm vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

Sabo -Havtinin korkudan dişlerinin biriblrine 
vurduğunu işitiyordum ... 

Gariptir ki hayal meyal beliren . .>u - Havti bu •ur ç.:neleri tit· Merak \e heyecan içinde bakıyor-
ve bir goril büyüklüğünde cesim riyerek, boğuk bir sesle sihirbazın: duk. Bu sefer hayalin sağ elinde 
bir göğde sahibi olan bu mahlUk - Aalın! yeyin! dediğini tekrarla canlı, san bir kurbağa peyda olmuı 
bir türlü ayakta duramıyor gibiy· dı ve beni kolumdan tutarak ~i..:J~t tu!. Hayvan kıvranıp duruyor, sıç-
di. Başı bir deniz içinde batıp çı- le dürttü. rayıp kaçmak istiyordu. 
kıyormuş gibi yükselip tekrar yere Kendisi hiç şüphesiz bu garip Sihirbaz gene kalın sesile bir şey 
doğru alçalıyor, fakat hayal ayak- şeyi ilk olarak alıp yemekten korku· !er söylemeye başladı. Fakat buse-
ları üstüne kuvvetle basarak tekrar yordu. fer Hans hayretle: 
jurulmaya çalışıyor, 3en hayret içinde ":·":ora fırladım - Ooh!.. kaptan! diye söylendi .. 
Yanı başımda yere kapanmış olan ve hayalin iki elinde de tuttuğu sal· Yoksa şimdi de kurbağa mı yiyece

~abu • Havtinin korkudan dişleri- kımlan kamilen avuçlarıma aldım. ğiz?! 

nin çakır çakır biribirine vurdqğu· ~ ·:mler henüz sıcaktılar! Filhakika sihirbaz mütemadiyen 
nu işitiyordum.. Bir tanesini tereddüt etmed~. a::· bir şeyler söylüyordu. Buba müt-

Bütün gözlerimiz sihirbazın vü- zıma attım. Hakiki üzümdü. 5"n hiş bir korku içinde bana döndü: 
cudu üzerinde güç hal ile ayakta derece tatlıydı. Fakat kükürt giD - Kaptan! Kaptan! diye kekele-
durmağa çalışan bu hayalete Sip· garip, madeni bir kokusu vardı. di. Kurbağayı da alın diyor! 
lanmıştı. üzümü ben birkaç tane daha ağ· - Alalw mı? yiyecek miyiz? 

Biraz sonra bu hayaletin iki eli· zıma attıktan sonra diğerlerine u - Bilmem!.. 
ni de bize doğru uzatmağa çalıştığı zattım. Bizim tayfalar da yemeğe Hayalin elinden kurbağayı gene 
nı gördük. basladılar. Hansın hayretin:'len nut 1Jen almağa davrandım. Fakat hay

Hayaletin iki elinde de bir şey bu tutulmuş gibiydi. Alık alık üzüm van can hayliyle birdenbire sıçrayıp 
peyda oluyordu. Biraz sonra bu be- !eri yiyordu. 'mrtuldu. Ve 5'IÇraya sıçraya mağa· 
lirdi. Sonra birdenbire akıl etti: ranın art tarafındaki hendek gibi 

Hayaletin iki elinde de ikişer, ü· - Kaptan! Vallahi tuhaf! çoktu yere kaçrp kayaların arasınc!a ' y 
çer büyük salkımlar halinde üzüm haf! Fakat zehirli olmasınlar! dedi. boldu. 
belirmeye başladı. Bu üzümler iri Güldüm: Bunu gören Sabu-Havti: 
taneli ve siyahtı! - Ama budalasın Hans! diye - Tiyuh! .. diye bir ses çık 

O vakit duyduğum hayrete niha- kendimi tutamadım. Bu herif bu· O Anlaşılan biçare Sabu-Havt k r 
yet olamazdı.Zira bu sihirbaz üzümü ralarda üzümü nerede bulabilir ki '>ağayı kaçırdığımızı görür.c" lı r· 
nereden bulabilirdi ki daha Ulunga zehir katabi'-.in! Bir.a0 naleyh mu· halde cümlemizin mahwlduğumu· 
!ar dünya yüzünde üzüm diye biı hakkak ki hakiki üzümler bunlar!. za hükmetJllişti ! 
meyva olduğunu asla bilmiyorlardı. Dünyayı bu kadar gezdik. hayatın· Bense bu hadise karşısında duy-

0 aralık, yerde titremekte olan da sen zehirli üzüm gördün mü hiç' duğum hayret geçmişti. lşi muha· 
~ihirbazın dişleri arasında gayet Hans hayret içinde, tamamile a keme etmeye ve bu işin nasıl olabil 
kaim bir sesin bir ~yler söylediği· fallamış bir halde yüzüme bakıyor· diğini halletmeye çalışıyordum. Si· 
ni işittik. du. hirbazm başucuna gittim. Merakla 

Dişleri biribirine vurmakta olan üzümden Buba da yedi. yerde yatan sihirbazın ne gibi bir 
Sabu-Havti: Hepimizin yediğini görünce Sabu· hile kullanabileceğini anlamaya ça· 

- Alınız, yeyinlz! diyor!.. dedi.. Havti yerden doğru uzanıp birkaç hşıyordum. Bir iki defa iri göldeJi 
Fakat.. Ahi Bu nedir ! .. Ben bilmi· tane kopararak ağzına attı. Fakat hayali ellerimle tutmak istedim.. 
yorum! yenir mi? ölecek miyiz? di· adamcağız bu alışmadığı yemişi Hayalin göğdesi yumu5'aktı.. Kol· 
ye sayıklıyordu. bir türlü yiyemiyor, ağzında ÇC\irip lan Meta kemiksiz gibiydi, fakat 
Zavallı Sabu-Havti korkusundan duruyordu! Üzümler Meta ağzında vücudu bir insan vücudundan daha 

adeta hayıkltyor gibiydi. Hayalin büyümüştü! sıcaktı! 
\inde beliren buğulu, siyah ve iri B\ı aralık hayal birdenbjre silin· En ziyade garip olan cihet şuydu: 

taneli üzüm salkunlan Tunus üzüm eli. Yeril-: Wıirbız daha Jiyade inle· Ben hayale elimle temas ettiliın her 
·erine benziyordu. Fakat Sabu • meye başladı. Fakat hayal biraz defasında sanki sihir~azm yarasına 
·ıavti üzümün ne olduğunu bilme· sonra tekrar belirdi. Sihirbazın et· dokunuyormuşum gibi yerde am 
liği için son derece teliştaydı. rafında yere a}'akla bütün kuvvetile acısile haykırıyor, inliyordu. 

Yerde titremekte olan sihirbazın vuruyor, ayakta durmaya çalışı- Bunu görünce hadisenin ispirltfr 
'calın sesile: yor, kafasını iki tarafa çevirip du- ma hadiselerinin aynı oldufuna hl'" 

_ Alınız! Yeyiniz! ruyordu. Bir aralık gözlerini gör- \üm verdim. 
Bize· tekrar ettiği halde hiç kimse dük. Veya hayal meyal görünen ve Sihirbazın be'l,i kendisi bilmeden 

walin ellerile uzattığı üzümleri al· kurt veya goril kafası gibi basık a· bir medyum olduğunu anlamışbm. 
:naya cesaret edememiş, herkes lmlı ve uzunca olan yüzünde iki gö Bu adamın, hiç şüphesiz, kollan ft 
: cıyretinden zaten donmuş kalmış· ze benzer fosfor parıltısı gördük. yan beli koptuktan sonradır ki 1-
tı. Bu gözler ateş gibi kırmızıya ya· kabiliyeti son derece artmıştı. 

Sihirbaz o kalın sesile yerde tek· km bir renkteydi! Biraz sonra ha· (Cezbe) denilen haline geçip br 
rar inledi. yalin elinde gene bir çırpınma oldu. \ ıldıktan sonra vücudunda birikmil 

~lan hayat iradesi, ispiritizmada 
(Sub - Plazma) denilen ve vücud11'" 
muzu teşkil eden meto·plazmanm 
aslı olan maddeyi vücudundan dqa 
n fışkırtabiliyor ve bu madde sihir 
bazın o andaki en kuvvetli arzu '99 
tasavvuruna tabi olarak hayalleri• 
nin şeklini alıyordu. 

• itekim sihirbazın vücudunda. 
tabii insanlardan pek çok 
birikmiş olan sub-plazma dışan ta• 
sarken, ilk, <:.ihirbazın bütün haya
tında en esaslı arztı"-U olan kollar 
ve bacaklar seklini alıyordu! On
dan sonra insanın içinde ga}'Iişuuı1 
olarak yaı:;ıyan ilk insan tohumu 
da birdenbire hayatiyet alarak bü
yüyor ve gorile mü<:.abih ilk insan 
şeklini alıyordu. 

HattA bu Sub-plazmadan ilk in
~n hayalinin elinde de insanın ilk 
hayat c;ekli olan kurbağa da hemen 
IJtiyüyüp canlanıveriyordu. Emin· 
dim ki kurbağa yere, atlayıp kaçtık 
tan sonra tekrar eriyivermişti. 

Nitekim bu düşüncemle bir daki· 
ka e\ vel kurba-anın kaçtığı hende
ğe gittim ve bütün hendeği aradı 
elimle de yokladım. Hiçbir tar 
kurbaKa} ı gi>remedim. Esasen «a" 
da me\·cut olsaydı ben ara5tttD'ken 
bir delikten ürküp sıçram(l81, kaç
ma ı lAzımgelirdi. Böyle bir şey ol
madı. 

Yalnız hendeğin dibinde su gibi 
beyaz bir kaç daml:ı b1r ma~ i vardı 
ki hu ols:ı ol a l·urba..t-Jnm erimesin
den ha<:.ıl olmu.tu. 

(Dnanu var) 
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lzmire denizden yapılan 
ilk gece baskını 

Keşif uçuşundan 4 gUn sonra, 18 k~nunuevvcl 

~arte.ai akpmı, saat 4 de Maltadan hareket et
ti. 

Kademeli V nizamında ilerliyen avcı filosunun 
bapnda bizzat kumandan Stefens bulunuyor, filo
nun arkasında da ikl hatta bomba yUklU 4 bombar
dıman tayyaresi uçuyordu. 

Dilşman filosu akşam loşluğunda !linsi bir u
çqla Maltadan havalanmıe, doğru İzmir yolunu 
tutmll§tu. 

Denizde birer nokta halinde seyreden İngiliz 

dretnotları, boğaz ağzını ablokaya alan itlldf do_ 
nanması, Ege denizine serpili duran sıra adalar 
lotlukta lı\civertleşen engini bir minyatüre benze
tiyordu. 

Hava filosunun hareketi, telsizle amiral Doro
beke haber verilmiş, amiral da hava hücumunun 
denizden, li. 11, M. 12 monitörlerinin yapacağı 

atqle dabn müessir olmMını dUşUnmUş, Sakız ada
sı gerisinde duran monitörlere emir verilmişti. 

Stetens hava filosu akşamın ilk karartılarile 

lzmir il.zerine vardığı sırada iki monitör de gelmiş 
mtıstahkem me\•kiin önünde durmuş, ateşe hazır -
lanmıştı. Monitör mtirettebatmm gözleri havada, 
kulaktan motör seslerindeydi. 

M. 11 Jn prova rasıdı, gUrilltU arasmda silik 
lıU ötDşle kul:ığına çarpan hava fil<ıısunun pervane 
ııeelerini duyar duymaz haykırdı: 

- Tayyarelerimiz geliyor! 
Monitör süvarisi yüzbaşı Klobetton kumanda 

Yereli: 
- Top başına! 
Bunu ikinci, kati emir takip etti: 
- Atl'ş! 

İki moni.ö.iln ölüm Mçan 21 liklerl mllstah
ltem mevkic çevrilmiş, ilk emirle ortalığı velveleye 
tehlike, :Mcycer Slefensin hava filosu da milstah • 
kem mcvkiin tabiye ve istihkamlarma savunnağa 
bqlamıştı. 

U'?liı e denizden J-a.pılan bu llk gece baakmry

dı. Sahil, ka~ :.:ın hallun haykırI§malarile çınla~h. " 
Top gürUiluler i arasında gökten yaklaşan büyllk 
tehlike, Meyce r Şefensln hava filosu da mtiııtah -
kem mevkiin Uzerinc geldi.. İki bombardnnan tay
YJZ"esi döne döne lınmulelerini boşaltmağa koyul _ 
d~r, de nizden gelen ateşe karşılık veren TUrk 
topları ve topçuları havadan yapılan baskınla ilk 
anlarda şaşınr gibi oldular. Fakat çarçabuk ken
dJler:ini topladılar, iki taraflı top, bomba ve infil&k 
•eri her §eye, her gilrültUye hi.kim patlayış -
ı.lta Afakı 8al'Stı. 

İki bombardmıan tayyaresinin bombalan 
llllletahkem mevkie bo~ltıldıktan sonra hava fi -
kıBu tayyare meydanmm yolunu tuttu. 

lki dalda içinde hava tabur karargahmm U • 
zerine gelen düşman filosu buraya da bombalannı 
Mvurmağa başladılar. Mllstahkem mevkiln hafif -
Jeyen ateşi tayyare defi bataryalarının faaliyete 
pçmelerinl imkii.na sokmu", sahilden ve buradan 
~vrilen projökförler, hava tabur karargahının iki 
projöktl5rlle birlikte dilşman tayyarelerini bir ay -
clmlık hilzmesi içine almJitı. 

Taburun mukabele için hazır duran tayyarelc. 
rini nöbetçi pilotlar hemen çalıştırdılar... Biribiri 
ardına Uç tayyare havalandı.. Bomba sesleri, infi

lak gürütlüleri topların ıslık çalan hava yırtışlan 
arasında başta başçavll§ Rainbah'm tayyaresi o -
nun arkuında da üç tayyare daha havalandı. 

Odalannda, yapacakları hava muharebelerinin 
safhalarına ait tahminlerle milnakaplar yapan i· 
ki Türk pilotu, Fazıl ile Mecdi top seslerini duyar 
duymaz dışarıya fırlamışlar, Uzeri projöktörlerle 
gündüz gibi aydınlanan hava meydanına koşımış -
lardı. 

Meydanda heyecanlı bir faaliyet vardı. 

Tayyareler çall§tırılıyor, telişlı koşu3malar, 

tayyare neferlerinin haykırışmalan, emir tekrar 
edi§leri tuhaf bir ürperti meydana getiriyordu. 

İki yüzbaşı bölük hangarının önüne kadar 
geldiler. Mecdi, kendi UÇl.lf kıtasmın tayyareleri 
bulunan hangar kapısının önünde durdu. Sessizce 
arkasından yürüyen Fazıla seslendi: 

- Düşman hava hilcumu yapıyor! 

Fazıl gözlerini projöktör :ışıklan arasında pa -
rıldayan tayyarelere, İngiliz uçaklarına çevirdi, 
be.ktı, eliyle bunlan Mecdiye ifaret etti, cevap ver
di: 

- Bak Mecdi, ne kadar alçaktan uçuyorlar .. 
- Bombardnnan tayyareleri olacak! 

- Zannetmem.. Onlar bu kadar alçalamazlar. 
Bunlar avcı tayyareleri. 

- Gece vakti ne itleri VannJI? 
- Beraberlerindeki bombardıman tayyarele • 

tini mUdafaa için ilhak edilmiı ol~aklar! .. 
Fazılın sözü biter bitmez dehtetli bir patlama 

aesl duyuldu. 

Havadan savrulan bombalardan bir tanesi 
Mecdinin hangarı yakmlarma diltmilı, biribirleri -
ne dUşman atyyarelerini gösteren iki yüzbaşmm 

100 me4ıN uağmü tocu d'ID&D• llataa bir patla -
Yllla etratı bir gaz bulutuna gömmüştU. Bombanm 
~tığı hunu gibi derin çukurdan çıkan taşlar, top

raldar ılddetıe hangarm tahtalarma çarpm1'1ar, 
Mecdi ile Fazıl yerlere kapanuuştı. 

Birinci bombayı ilr.Jııcl bir lnfiWt takip etU. 
Bu da hemen birinci bombanın açtığı çukura biti
ıik bir delik meydana getirmiş, hangarlara iaabet ---·- --etmemi§ti. 

Mecdi yattığı yerden H9lendi: 

- Fazıl! 

- Ne var! 
- Yaran falan yok ya! .• 
Fazıl kendini yokladı: 
- Hayır .. ~nin? 
- Benim de yok! 
- Öyleyse büyük geçmiş olsun ( 
- Mersi.. Bizimkiler hülft hazırladıktan uçuı 

aıtumı mukabeleye geçirmediler mi dersin? 
- Bilmem ... Ama biz buraya koşarken mey -

danda faaliyet vardı. Tayyareler çalıştınlıyordu. 

Uçtular zannederim ... 
(Devann var) 

_,,, - 23- Çeviren: Fethi XARDEŞ 

Delikanlmın kaçıp kaçmadığına 'merkez kumandanlığına gelmedi ve 'rnvu~tuk! 
Jaktı. Sonra Komparsa hitap etti: sabahın altısında, hasta olduğu içiı Birinci mülhim kekc1edi: 

- Gara itfaiye neferlerinin ve evde kalmağa mecbur olduğu habe· - Mazur görün. Oç gündür uyu· 
;okakta görülen bütün i\•ilbrin gör• rini yolladı. naım~tım. 

Jerilmesi için emir vereceğim. içle· Merkez kumandanlığına saat or M~kez kumandanının fırtına gibi 
. inden birkaçı ölürse fena olmaz. buçukta gelen llaym, posta şefliği 'çeri girişi onu tamamile uyandırdı. 
Belki de bu tayyarecilerine biraz yapan yaşlı çavuşu çağırdı ve yük!L • 'ide:.ıtof a:-tık hasta değildi. Hattti 
süktlnet verir. bir dosya vererek bunu, icabında öyle neşeli idi ki, Haym kendisine 
Karargahı umuminin adamı dal uyandırarak, merkez kumandanı ta!dim edildiği gündenberi ilk de-

J4n bir tavırla ona bakıyordu. nın kendisine bizzat teslim etmesi· fa olarak ona elini uıattı. Bir to· 
- Ne garip adamsınız azızım ıi söyledi. Bunu yaptıktan sonra mar kağıt uzatarak heyecanla ~y

dedi. Biraz evvel sığınaktan sizle· beş gündür ilk defa olarak yazıha· 'edi: 
re bakarken !mirimin bazı sözleri- nesine oturdu ve başını masaya da- - Fevka!Me! Raporlarınızı §ım-
ni hatırladım. Bana demişti kil: yıyarak derhal uyudu. li o!-:.~:ium. Hepsi ıöz k"m:ıştıra· 
"Eğer iyi düşünülmezse, bir tay- Ştroberg ile Komparsın gürültu cak derecede va.zih ve mukni ... Bizi 

yare bombardımanı esnasında, Al ile içeri girmeleri bile onu uyandır· mesut vaziyette ka1makb kurtar
man a~kerlerile Fransız sivil halkı ma:k Ziyaretçiler ona hayretle bak dmız. Gene.-al fon Züşavın halli 
nm hal ve tavırlanna ba!nldığı ıa · tılar. Haym. uyur': .. ,,, tanmmıya için on gün mühlet verdiği m:?selele· 
man ikincilerin birincilerden çok cak kadar değişmişti. Gözlerinin et· ri beş gün içinde aydmlatıvermek 
daha cesur oldukları sanılabilir. rafındaki morartının da belli ettiğ· doğrusu büyük ı.ı_ • ..ı •• ııkiret. Nasıl 
B3yle bir hüküm tabiatile yanlıştır son derece de fazla yorgunluğa rq- yaptınız bu i§i? 
Bu tamamile ınanevt sahada kal· men çehresinde muğlak bir ifade l".,ym mütevazi bir tavırla cevap 
mı~. tesadüfi ve aldatıcı bir hfü.lise· diş ağrısı dinmeden uykuya kendisl· verdi: 
dir. Evvela siviller sığınaklara ah ni bırakmış çocuklarda görüldüğü - Muvaffakiyetleıimin kıcmf ol· 
~ık değillerdir, oraya kJşmak ic.ar ~ibi ayni zamanda hem süktinet ::tuğunu itiraf etmem lazım. Mefeıa 
ettiğini düşünemezler. Sonra daha hmı de ıstırab gösteren bir hali var· ''>eŞ gizli askerin tevkifi büyük bi~ 
mühimmi, yukarıda gördükleri tay· dı. muvaffakiyet sayılamaz. 
yarelerin kendi milletlerinden oldu Ştroberg birinci mül!zimi sarstı Ştroberg homurdandı: 
1.:nu düşünmeleridir. Tahteş~uur- Haym şaşkın şaşkın gözlerini açar - Benim bundan haberim yok· 
!arı onlara oyun oynar, Fransız tay· ken sordu: tu; neden? 
yareleri kendilerine. fenalık yapa - Neniz var? hasta mısınız? Haym cevap verdi: 

mazmış sanırlar. Bu hal tabiatilf Yere düşen bir şüvarinin kendisi· - Ozür dilerim. Bir gece sürerı 
uz.un müddet devam etmeyecektir.,, ne geldiği zamanki ihtiyar haricin· ist=cvaptan sonra onlara ancak bu 

Haym: de hareketile, Hayın kamçısını ara· sabah hüviyetlerini itiraf ettirebil· 
- Umumt karargAhta böyle filo- dı. Yüzünde asabr ipiıa.zlar gem- :iim. 

zofça mütalealar sarfetmeğe vakit başladı. Dişlerini gıcırdatarak ildve etti: 
var demek; benim vaktim yok. Ştroberg güldü: _ Beni epey u~aştırdılar! 

Hasta kamyoneti iki zabitin önün _ Ç.Ok şükür bildifimiz Hayma (Devama, nr) 
den geçti. Ç.Ok yüklemişlerdi. Ar- ' · 
kasından bir çift çizme boşlukta sal 
lanıyordlL 

VII 

1 haziran 1915 salı gününden 6 
haziran 1915 paıar günüm kadar 

Müteakip haftanın~ hadi
selerini merkez kumandanlı~da 
günden güne daha tq ve daha ümit 
siz müzakerelerle geçen içtimalar 
teşkil etti. Bu içtimalarda Hayın 

susuyor, günlük i~er hakkında da 
mümkün mertebe kısaca ınaltimat 
veriyordu. Her zamankinden daha 
sinirli idi. Onun esrarengiz faaliyeti 
bir müddet sonra Smite airayet etti. 
O da dalgın ve daima acele bir işe 
koşar vaziyette görünmeğe başladı. 
Perşembe günü, ne gibi teşebbüs

lere giriştiği ve ne olduğu sualine 
Hayın hiçbir ~Y beklemeksizin her 
~ye teşebbüs ettiği cevabını verdi. 
Niderstof da artık onun deliliğine 

kanaat getirmiş gibi bu cevapla ka 
naat edip ısrar etmedi. Cuma günü 
mülazim Kompars, Haymla latife c· 
deyi..'ll derken ondan "Seriinin ba~ı 
mıza hediyesi!,, diye alaylı bir mu· 
kabele gördü. Pazar günü Nidersto1 

-

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

- Malum.. Kasvetli havalarda herke
ein cam sıkılır. Fakat hıçkıra hıçkıra ağ
lamak için havanın kapalı olması kafi 
bir sebeb olur mu? MASAL ÇOC_UKLARI 

Belıirenin dudaklannda hafif bir tebes· 
süm dolaştı: 

- Hakkınız var. Erkekler böyle hi~ 
mevzular karşısında daima lakayt kalır
lar. Kül renkli bulutlarla kapalı ağır ve· 
yağmurlu bir havanın insanı ağlatabilece· 
fini kabul etmezler. Fakat kadınlar böyl~ 
~il<.lir. 
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düt etti. Maziyi dülilndüren bütün sebeb-, 
leri açık açık nipnlısına anlatabilir miy· 
di? Fakat Behirenin bu tereddüdü uıun 
sürmedi. Çünkü Behire samimt bir kızdı. 
Ve evleneceği adamdan, hayatına dair bri 
aer gizlemeği iirenç ve çirkin buluyordu. 

- Size her §eyi anlatacalım. Nihat 
bey .. Son zamanlarda hergün neşemi mu 
hafaza edemiyorum. ç.ocukçasına sevin· 
diğim bir günü, hayatımdan bıkacak ka· 
dar kederli saatler kovalıyor .. Fakat beni 
ümit \'e ümitsizlik arasında dolaştıran 

seJebleri kati olarak kestirmek mümkün 
d~ğil.. lnsa:t ruhunun kederi ve n~!i bin 
lerce sebcbten gelebilir. Fakat maziyi u
ra:'dı:-an sebeb, son günlerde çccukluK 
arkadaşlarımdan birisile karşıla~mam ol· 
du sanıyorum .. 

Behire biraz sustu. Nihadın göz ya5la
rmm sebebini öğrenmek için ettiği ısrara 
bir hayli sinirlenmişti. Bunun için ifadesi
ne mümkün olduğu kadar acı bir mana 
'Vemleğe çalışarak: 

- Ağlayışırnın sebebi tabii yalnız ha
vanm sıkıntılı olması değil, dedi, bugün 
kalllmda eski hatıraiar canlandı, annemi 
dOJündüm, sevgili annemin yanında ge
çen tatlı çocukluk dakikalarımı tebar 
yaşadım. Görüyor un ya, Nihat. hayatın 
böyle anlan da oluyor, bazı d:ıkikalarım 

oluyor ki bütün kıymetile yeniden dirilen 
mazi, hali ve istikbalde beni bekliyen saa
deti tamamile unutturuyor; eskiye ait 
ltaya!terfn gmgestne sı~ınmak, yok olan 
sevgili vücutları hatırlamak, ve onların 
hayallerini karşımızda görür gibi olmak 

Nakleden: MUZAFFER 
hem tatlı, hem de korkunç bir şey ... Fa
kat bu ı tıraba rağmen , biraz ev\·el mazi
yi hatırlarken içimde çocukluk günleri
min saadetinden bi r parça duyuyor. Ş!m· 

di bir tüccar gibi hayatunm ufuklarından 
silinip kaybolan e!;ki rahat \'e huzurun 
t ekrar canlandığını sanıyorunr. 

Behire tekrar sustu, boğazı ad::ta ku"'U
muştu. Sonra bütün iradesini toplayarak 
sözlerini tamamladı: 

- Maalesef, hal tamamen önünmüzd~:ı 
hiçbir zaman silinmiyor, tü .. bi:tün mazi· 
ye dönüs imkansız. Canlanan hatıralar 
birer silik hayalden ba~ka bir ~ey clcğ'l. 

Birdenbire acı darbe inranı u· ·andıny.or, 

mazinin tamnmile ölmüş o!C:.tığumı ve tc:, 
rar dirilmiycceğini bize çok acı bir şekil
de anlatıyor. 

Nihat canı sıkıldığını gösteren bir ha· 
reketi gizliyemedi. Hayattan yılgın inllan 
lann geçirdikleri uyu~uk hülya ve tefek· 

kür dakikaları Nihadın hiç hoşuna git· 
me::di. N!h:ıda göre hayat, ister iyi olc;un, 
i ter c kötü, halden ibarettir. lnsan bakı· 
şını Uikt:ale çevirebilir.. Fakat halden 
daha iyi manzaralar görebiieceğine emin 
olmak sartilc,. Maziye bakmak, ancak 
ge:.miş zamanlann tecrübesinden bir ibret 
ek.~· a!mak için caizdir. 

- Sevgilim .. Mazinin karanhklanna 
dalmak çok keder verici bir şeydir .. Geç
r.:' ~i dü~ünecek yerde ufuk13nnda sevgi
m;zin günc,ji parlayan ha1e bakınız. Her
g~":Ü daha c:>şkun bir saadet u!ka açI!a· 
cak ola:-ı ist' '>b:ıli diiş:inünüz Vaılık, bizim 
iç'n el:>e:li bir saadet hazırlamıyor mu 

Nihat bu sözleri söylerken kanaatinde 
ç~k samimiydi. Behi~nin mazisine \'erdi
ği kıymeti bilmiş olsaydı, genç kızın ma
zisine kanşamadığı için saadetinde daima 
eksik bir noktanın suladığını hissedecek
ti. 

Bir kadın ruhu olduğu gibi göremiyen 
Nihat, hasta olmıyan bir in~anm böyle 
karanlık hülyalarla uğra~ma"ı doğru ol
madığını tekrarlayıp duruyordu. 

Bu ısrarlar karşısında Behire acı acı 

güldü: 
- Belki hakkınız \'ar Nihat bey. Du· 

yan, hisseden, şefkatli bir kalb taşıyan· 
tar kolay kolay mesut olamıyorlar. Bu 
noktada sizinle beralıerim. Bende lAkayt 
kalmak, sizin gibi halden başka bir şey 
düşünmemek istiyorum. Fııkat elimde d::· 
ğ'l.. Hele birkaç gündenberi çok feci bir 
~~:•ilde kara ve kar:ın!ık dü;üncel:::rin e
siriyim. 

- Bu ıstırab nereden geliyor. sevgilim. 
Annenizin ölilrnU sizi can evinizden vur
du. Fakat zaman her şeyi unutturur siz 
de bu acıyı unutmağa başla~tınız. Bu 
yarayı yeniden kim kanattı? 

Genç kız cevap vermeden evvel tmıd-

Nihadın ka~aln çatıldı: 

- Bir ç:x:ukluk arkada3ım d!yorsunuı· 
bir erkek mi? 

- Evet.. Fa~:ir k:: 1r'ın oL'u .. Anntd 
ben pcukl:en s:k sı!: hL :? gelir, gi1erc.'i. 
N~c:kt o \'a .i t bc:ıil"'! en samimi a rkcia· 
şımdı .. Aramızdan uzun seneler geçti .. 
Nec:iet büyü:iü, doktor oldu .. Yıllarca ts· 
tanbuldan ayrı yapdı. Geçenlerde mezu· 
nen Istanbula gelmiş, beni aramıı, .. bU· 
raya kadar ıelclj, konuştuk. 

( D1t1orr11 f/Of, 
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Afroditigi tehlike içinde p İ'Ç ! bırakıp gidemezdi 
Aliray, mağmum bir tavırla: 
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- Biliyorum, biliyorum, Kı

~ ca, dedi. Hele şimdi sen bunla
d bırak bir tarafa bakalım. Ka
'B er neyse o olur! .. Sen, gu bizim 

edi\lrsaYa neden hareketimiz icab 
Yor, onu anlat! •• 

Vi ~ca Mustafa büyük işler <;e 
u rdigınden emin olan bir adamın 
r::llıklığı ile birdenbire silkine
- derhal bütün ciddivetini tek 
·cır .. J 

Uıenne almıştı. 

G - ~endim, arzedeyim, dedi. 
si!'egorıusü bu ayın 13 üncü gece 
tU:le geçirebileceğimizi arzetmiş ... 

-Evet? •• 

n~ Bunun sebebi de malumu
tiın Ur. Gregoçius, hiç kimseye i
b~d edemiyeceği için o ak§am 
Ve t kendisi Bursaya gelecek 

cı:J'~aya girerek elinde bulun 
llll Ugu hakiki Meryem tablosu 
~ '~rtuğı yeri tatbik ederek a. 
öğr go)gesinin düşüreceği şekli 

erıecektir .. 

- Bunu da biliyoruz! .• 
liıtı- ~vet, ben aynı malUmatı bi -
~i ~bndiki müttefilrimiz Selçuk 
d.ir l'iııc de bildirdim! .. En mukte
t<lıc adatnlarmı ayazmanm etrafına 
~,.,. U koydu.. kendisi de tebdili kı-
"'Ct a.1 
~.,..erek Buruda dolqıyor ! 

IUııı Y hayranlığını gizlemiye hiç 
rtı. gönnwizin: 

nı; Miikemmel ! Bunlar mükem -
dı~· lcap edildiği gibi tertibat al. 

<>1.11a ,._. • 1 
l( -uınım ... 
tıılca Mustafa mahcubiyetle: d; 1linıadınız sayesinde efendim, 

du)c • ~Unlan kimilen yoluna koy • 
d · Şımdi Selçuk Emtrinin ve & • 

ş <Utılarının gözUnden Bul'9ad& bir 
e~ lt&çmuma 1afık4a y91tlur! .. 

le . alna Greıorhıa teyt&na bile 
d Ulah giydirecek bir mel'un adam • 
ır, şUphesiz Buruya tanmmıya • 

~~ bir şekil ve kıyafette gelecek -
it · luna, ayazmaya girince mutla
ka ltthia de edilecek, bu cihetten 
a~C\ı edecek bir şey yok. 

l"a tlnız kendisinin yakalandığı sı. 
l.i da Bizin de orada bulunmanız ka

i'eıı elzemdir!. 

~Yatıldı: 
de' lCatiyen elzem mi? Buna ne -

11 11lıunı görüyol'9un Kızılca? 
ııo; CUnkU efendim, meselenin can 
lo ~ı o anda hallolunacaktır. Tab 
ııo lı:uk Emtrinin eline ıeçtikten 
rıarır~ bizim elimizin bot kalacağı -
ra~UPhe yoktur! O anda siz de be
~aıc r olursanız Gregoriua yakalanır 
eıı~ alarunaz tabloyu siz alıl'Slnız ve 
!:Ut Yetine tatbik ederek meydana 
l'e aea1t gölgeden haritayı siz kop
le:erainiz. Bu suretle biz define
llo Yerini bir defa öğrendikten 
la;: Selçuk Emtrlle kozumuzu ko. 

lıli PayI&şınz ! . 
<lı. ~tay bir mUddet dilıilneeye da1-
lel' 12ııca Muatafanm aöylediği töz 
Seı ÇoJt doğruydu. Hakikaten tablo 
di ç~ :Enıirinin eline geçmemeliy -
d~r?nun eline geçtikten sonra herif 
bi lneleı;n yerini söylemiyeceği gi

ral~dlrnlarına belki Kızılca Musta-
l( da l'akalattıracaktı. 

l'lıaıı endisinin o giln orada bulun -
11' 

1 
elzemdi. 

ra aıcaı bir taraftan da Biz&n.ıı sa
~.0~1 nuıl terkedeceğini düıünU.. 
ııy u. l3i1husa son günlerdeki va
lta:t gayet endi3e verici ve aıi -
lteııd~Urette tehlikeliydi. Sarayda 
l:<ltu ıJelinden 1Uphe olunduğu ıöz 

li l'nıezdf. 
~ltıdu "aıfyette AfrOditiyi tehlike i
ıııı ; ııarayda bırakıp gitmesi na -

\lQ. 

0 gru olurdu? 
ıı.ı 11 llu da beraber alsa, her ikisi -

çııltı 11'l'ılYI terketınesi derhal anla
't!.~2 ?rııydı? 

,_ ıııae 
l\Uldn naleyh vaziyet hayli müı • 

}ıı· • 
aı:ıı '!"ay bu endişelerini Kızılcaya 

attı "e: 

' ~e dersin, Kızılca? dedi. Me -

seleyi Hi.kan Osmana mı haber Miray Kızılca Mustafaya Bursaya 
versek, yok.sa biz kendi •başımıza birlikte hareket etmek Uzere lAzım
mı halleuek? Fakat bu takdirde gelen tedbirleri almasını t enbih e
earayı terketmemiz güç olacak!.. derek Mustafayı istirahat etmek 

Kızılca Mustafa kısa bir tefek - lizcrc dairesine gönderdi. 
kürden sonra: Hemen Afroditiye haber yolla -

- Efendim, dedi. Meselc)i Ha - dı. Kendisilc acele görüşmek iste • 
kan Osmana arzetmekten külliyen 
vazgeçin!. Orası artık sizin lehini
ze değildir. 

Miray yeisle başını salladı: 

diğini bildirdi. 
İçeriye heyecanla giren Afroditi

yc: 
- Merak edecek bir §ey yok!.. 

- Evet, evet, hakkın var Kızıl- Nedir bu halin? 
ca ... Ben de bunu nihayet kabul e - Diye serzenişte bulundu. Seninle 
diyorum. Ahval kötU.. aleyhimizde. sırf basit bir meseleyi görü§mek 

Dedi. Kızılca: 1 
için haber gönderdim. 

- Esasen bundan dolayıdır ki, Afroditi M1rayın bu serzenişini 

canımı dahi tehilk.eye koymak icap işitmemiş gibiydi. 
etseydi tereddiluüz yapardun, sırf - Ah! dedi. Ben de seni gör -
ahval bu §ekli aldıktan &onra, biran mek istiyordum. Mühim §eyler var! 
evvel ıu defineleri ele geçirebilme- - Ne gibi? 
miz için... - Bugün sarayda bazı şeyler öğ-

- Berhüdar ol, Kızılca, berhüdar rendim, haber vermek için seni a-

ol !.. nyorum! 
- Zannederim de, kuyruğuna - Ne gibi mühim şeyler? 

geldik.. Onun için siz inayet edin. Afroditi heyecanını htila zapte -
mülahazamı kabul buyurun da biz - dememişti. Nefes nefese: 
zat Bursayı te~rif edin,. Saraydan - Sarayda hazırlık var .. dedi. 
gaybubetinizi hissettirmezler. Giz - - Ey? N c hazırlığı? 
lice ayrılır, iki gUn zarfında dö - 7 Zannederim, imparator çok 
nersiniz ! Definelerin yerini bulduk kızmış. 

tan sonra zaten mesele kalmaz!.. - Neden? 
Miray heyecanla ayağa kalktı: - Bilmiyorum! Fakat Bursa me. 
- Hakkın var, Kızılca!. dedi. selesi mevzubahıı! .. 
Sarayda hiç kimseye hissctti,rme (Bursa) sözü olur olmaz Miray 

den gizlice gitmem lazım! Yalnız titredi. 
bunu Afroditiye haber vermeliyim. - Bursa meselesi mi? 

- Elbette efendim!.. Kekeledi. 

- Tebdili kıyafetle gideceğiz ta- - Evet. Zannederim, imparatoru 
bil. kışkırtmışlar .. Bursayı tekrar HUn-

- Şilpheaiz efendim!.. kar Osmanın elinden almak için 
Miray, endifeli bir yilzle gizlice hazırlıklar yapılıyor! .. 
- Vakıa gu sırada Afroditiyı Bi- Miray işin mahiyetini anlayınca 

zans earayınd Y.alılı~ "pıra.kınayı da bir kahkaha attı. 
her iht1malc karşı Is cmezffim.. e- - Bursayı Osmanın elinden al -
dt. Fakat nıadffnlr! HtıtTft\iAıWııflh~Mnak mı? diye bağırdı. Ben de haki 
mw kurtaracak bir mesele içindir kalen mühim bir şey zannediyor 
bu tehlikeyi göze alacağım! Yalnız dum! 
ıunu da u.na sorayım Kızılca: Ya.. Afroditi Mirayın bu kahkaha ve 
nıma adam almaya lilzum var mı? istihzası karşısında adeta afallrya -

Kızılca mahcubane gUldU: rak dona kalmıştı. Hayretle: 
- Buna neden lilzum görüyor - - Mlihim değilmi? dedi. Bizans 

sunuz efendim? dedi. Köleniz ve ordulan Osmanın üzerine yürürler
adamlanm sizinle beraber olacak - ııc bu mühim değil midir? 
tır!.. Miray hala gülmekten kınlıyor • 

-Ali.!.. du. (Dct•amı t•ar) 
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- Baş tarafı dünkü sayımızda - bu da adamakıllı bir deli .. 
İhtiyar, oturduğu sırada bü- Dışerıda gece koyulaşıyor. B.:>· 

zülmüş, oğlunu tetkik ediyor .. ;1uk bir sesle, ihtiyar diyor ki: 
Otuz yıl önceki haliyle kendini - Onu şimdi kim kabul edeı 

aynada seyrettiğini sanıyor. '<i? . 
- Evet, ben; buna mani olan - Ben .. 

benim .. Senin gibi bir delikanlı - O lekeli bir kızdır .. 
böyle kapıları çalmaz. O gün de- Benim için değil.. 

diğimi bugün de sana idi yorum: Piçi olan bir kız ... 
Sen bir çiftlik sahıbinin oğlusun. Onun piçi yoktur. 
Eve, sana layık olan bir kadın - Vardır, diyorum sana.. Hiç 
getir. Bir tanesin. Senden gayri bir zaman etekleri dibinden ay· 
mirasima konacak, küçük büyük rılmıyan o sümsük nedir ya!... 
kimse yok. Dengini bul. Ha? Piç kurusunun biri! Hasat 
Açık pencereden Aleksandr, z2manı domuzlarına bağlarımı 

çobanın inekleri yalağa götürme· harap ettiren o değil miydi?. A
sini seyrediyor. Hayvanların ayak ma ona bir kırbaç aşketmiştim, 

tarı dônmuş toprakların üstünde hey ... Bir görmeliydin? Yüzün -
ses çıkarıyor. Hepsi de yaman d"n kan fışkırdı. 
hayvanlar. Varis, yalnız bunların Bu sefer de oğul, için kavuran 
ne büyük bir servet olduğunu he- adsız bir kudurganlıkla titremeğe 

saplıyor. başlıyor. Bu öyle anlardan biri-
V e, gözlerini pencerclden ayır- dir ki, artık ne baba, ne oğul var-

madan söyleniyor: dır, sadece karşı karşıya iki adam. 
- Ben de ondan başkasını a- Öyle anlardanbiri ki, masanın üs-

ramadım. tünı:le bir bıçak olsa, ikisinden biri 
- öyle, öyle; biliyorum, diyor kavrardı. Fakat masanın üstünde 

ihtiyar. hareketin o zaman için bı~ak yok. Tahta kaşıklarla ye
doğruydu. Henüz gençtin. Genç- mek yemişlerdi. 
lik biraz delişmendir. Ama şimdi. - Ya! demek onu kırbaçladrn, 
ki öleceğimi sana söylüyorum; öyle mi?. Çok iyi: onu kırbaçla; 

c=adi olarak soruyorum sana: Ka· hem de istediğin kadar. Öyle ki 
dınsız nasrl edeceksin?. yüzünden kan fışkırsın! Bunu 

Aleksandr masaya, babasının yapabilirsin. Buna hakkın vardır. 

kar§ısına oturmağa geliyor. Söy- Çür.kü o biricik oğlunun biricik 
!emek istiyor. Fakat kelimeleri oğludur. O n u n yüzünden 
bulamıyor. Yardımcı diye şarap duğunu nası !tanımadın?. 

de!!tisine sarılıyor. Şimdi cesaret fışkıran kanın, kendi kanın ol
Jazım; şaka değil.. Seslerin gürültüsüne koşmuş 

- Pekala, mademki öyle, ben olan, ana, korka k~ka kapıyı açtı 
de evlenmeğe karar veridim. İste- ve oğlunu dinlemek için eşikte 
diğin zaman onu eve getireceğim. curdu. Onu görmeden, oğul bü

İhtiyar Pol, dehşetle oğlunu sü- tün şiddetiyle devam ediyor. 
'ZÜyor: - Evet, onu kırbaçla; öidür 

- Kimi? • istersen ,elir»den celeni ardına 

- Kimi olacak, Emerans'ı koyma, torununun zavallı vilcu-
- Emerans mı?. duna doyuncıya kadar işkence 

- Evet.. yap! .• 
İhtiyarın elleri ağır masanın İhtiyar Valdövö, §aşkın, tıpkı 

kenannı sıkarken tirtir. titriyor .. bir kabus içindeymiş gibi, isyan 
Bu oda ne kadar soğuk 1 Vay ca- eden oğluna bakıyor. Karanlık o
nma ... Dünya adam akıllı tersine dada ışıklar çakıyor. Burada ne
dönmüş deme.. Mutlaka herkes j ler oluyor, Tanrım?. Hayatta ıda 
çıldırmış! Ve bu oğul Aleksandr, ha neler vardır ve daha neler ola-
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bilir? Bir torun? Kendi torunu? 
~akat nasıl? Aleksandr ,Emer .... 

İhtiyar, harap olmuş ~ibi bapnı 
eğdi .. 

- Of!um, ah oğlum!. 
Diye mırıldanıyor. 
Aleksandrın kızgınlığı da ya

vag yavaş geçiyor. Daha az ıid· 

dctle söylüyor: 
- Baba, en iyisi, çocukla ana

sını buradan uzağa götürmeli. 
yim .. Böylece onu artık dövemez· 
sin .. 

- Dövmek mi? Kimi 
mek.?. 

Diye ihtiyar kekeliyor .• 
- Küçük Pol'umu ... 

döv• 

- Ne, Pol mu? Demek adi 
Pol? 

- Atası gibi.. Onları uzaklara 
götüreceğim .. O kadar uzaklara 
ki, kırbacın oraya yetişemesin •.• 

İhtiyar ana eşikte yalvarıyor: 
- Aleksandr, Aleksandr!. 
Kibirli, söz anlamaz ihtiyar ba• 

şını kaldırıyor : 

- Nereye gidecekmitsin baka· 
lım? Kimin yanına? Gitmek için. 
parayı nereden bulacaksın ki?. 

Hakaret tesirsiz kalıyor. A· 
leksandr daha fazla dikleşiyor ... 
Acı acı cevap veriyor: 

- Beni ta çocukluğumdanbe

beri uşakların en zavallısı gibi ça
lıştırdın.. Elimden bir şey gelme
diğini de söyleyemezsin ya? Gi
diyorum. Fakat küçüğüme dokı:· 
nayım deme, sakın, baba .. Kimse 
ona dokunmasın, yoksa .... 

Tek kelime ila"C etmiyor v · 

'itme"lc için dönüyor. Bu bu:ı:l:ı 

gecede gidişin bir daha dönme . 
mek üzere olmıyacağı ne maluın • 

Fakat eıikte duran ana onu dur 
duruyor: 

- Aleksandr, oğlum, beni bı. 

rakıp gitme.. Gidersen, beni ölü 
rüm. 

Mukaddes kitapta meleklerin 
ağladığı ve seslerinin çok güıel 

oldufu yazıldır. Bu ne dereceflf 
kadar doğrudur, pek bilinmez. 
Çünkü fanilerin pekazı o sesi işit• 

(LiU/cn sayfayı ç*viriniz). 
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33. PORTATİF ISKF.MI.E 
(~algıya ayak olarak kul
lanılan iskemle) 

il 36. F: la hnche 
36, 1: the fircwood (the sticks) 
36. A: das Spaltholz (die 

Holzschcite) 

(Seitcn:;ebliude, 
Seitenbau) 

der I' ıo. 1: the yard side (t.he bac~ 
the side looking to the 
:rard) 

33. F: le pliant (servant de 
support) 

33. 1: the camp - stool (here: 
used as ııtand) 

33. A: der Klappstuhl (als 
Traggestell) 

3 l. SOKAK ÇOCUIU .. ARI 
(yumurcaklar) 

87. K('FEOİ (hamal) 
37. 

87. 
37. 

J<': le porteur de hotte {it 

portefaix) 
t: the man carrying wood 
A: der Triger 

38. KÜFE 
34. F: les gamins de rues 38. F: la hotte 

les gosses, lcs bambins, 88. 1: the basket (the pannier, 
les mioches, la marmaillc, ı the dosser) 
!es marmots, les ga\'-

1

38. A: die Kicpe (der Trag. 
roches) korb, die Hotte) 

31. t: thc strcct - chlldren , 39. DEDiKODUCU KADIN 
(the strcet urchins) 

S 1. A: die StraBenkindcr 
(Gassenkindcr, dic Gö
ren, Rangen) 

S5. ODUN iSTİFİ (~on yı
ğını ) 

S.'S. F: la pile de boi.s (le tas 
de bois) 

85. t: the pile of wood (the 
heap of wood, the piled • 
up wood) 

.\ : der Ho!zstoB (Holzhau
fen, das geschichtetc 
Holz) 

86. ODUN 
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(başkalannı 

kadm) 
~ekiştiren 

39. }': la cancanicre (la fcmme 
qui fait dcs cancans, la 
mauvai.s langue 

:m. t: the gossip 
' 39. A: das Klatschwcib (die 

Klatschbaııe) 

40. HAU TOKACI 
40. F: le bat-tapis (la tapette) 
40. t: the carpeLbeater 
40. A: der Klopfer (Ausklop

fer) 

1ı 41. HALI ASKISI (halıyı 

,. 

8. tLA \ 'E KISMIN KAPISI 
8. F: l'entree t. de l'annexe 
8. t: the entrance to the 

comcr house 
8. A: der Eingang zum Ne

bengebaude 

9. KÜL \ 'E J,Aanı 
ÇUKURU 
a kapak 
b kapa~ açmaya yanyan 

halka 
9. F: la fosse aux ccndres et 

aux ordures 
a le couvercle 
b l'anneau 111. servant de 

poignce 
9. t: the ash - pit 

a the lid 
b the ring (as handle) 

p. A: die Aschen - und Mill
grube 
a die Klappe (der Klapp

deckel, Einwurf) 
b der Ring (ala Griff) 

lO. EVİN A \ 'LU TARAFI 
(a,·luya bakan yilzU, e\in 
arka tarafı) 

ın. F:Je côte cour (la !açade 
donnant ııur la cour, l'ar- ıl 

riUe de la m&İSOA) il 

10. ,\: die Hofseite (Hinter
seite, Hor-, Hinterfront) 

11. SOPRl'-:\'TU TENEKF..St 

ıı. F: la poubelle (la botte 

' ıı. 
aux ordures) 

1: the refuse .bin 
11. A: das Abfallfal3 

112. NEF~LİK (bodrum pen. 
cercsl) 

12. F: le soupirail 
12. t; the cellar window 
12. A: das Kellerfenıter 

13. BODRUM KATI RA\'A 
DELtGl PARMAKLIGI 

13. F: la grille du soupirail 
13. t : the grating in front o! 

the cellar window 
ıs. A: der Kellerfensterrost 

14. BODRUM (mahzen) KA .. 
PiSi 
a sllrıtl 

b uma ldlld 
e reze (mentefe) 
d demir bend 

14. F: la porte de la ca .. 
a le verrou 

• le caderıu 
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Fransada müthiş bir facia oldu Fas ta korkunç Bir Amerikah avukat 
Alevler içinde kalan bir yanırın Yanke Kliper tayyaresi sayesinde 

bir otokar'ın 20.000 Hektar ekim harap oldu hasta çocuğunun imdadına yetişti 
Bir it içitı Floruıaaya celmitl - Bir dakika, demİf, durun 

2 5 Yo 1 C USU n dan 18 Yerli yand1. 40 yerli kayıp olan Amerilranın en me§hur a-.u- bakalım, belki bir çare bulacağız. 
Son po ta ile ı;;~!en Pa:-i~uvo.r ga. kalmamış, yerlilerden birçokları da katlarınd~ ?1ösyö Gido Koen, Hakikaten biraz sonra, kendisi-

• • •• • • ..., zetesinin Fasın merkezi Kasablan - kurban gitmiştir. ıeçen giln bir telgraf almlftır. ne 19 yokudan birisinin seyahat-, Kışı oldu 1 kışı agır yaralandı kad~~- aldığı bir telgrafa i tinaden l Şimdiye kadar enkaz altından çı- Amerikadaki kamında~ celen ~ ten vazgeçtllini u sırada bildirdi-
• verdıgı haberlere göre, bu hafta kanlan cesetlerin adedi 18 dir. Fa • telgrafta çocuklanna bırden bıre ği için bu yerin kendisine verile-

HAdıseye şoförUn yan1nda duran sinema Fasta korkunç bir yangın olmuştur. 1 kat henüz 40 kİ§i kayıptır. Bunlann inme ~ooiğini ve ~~sının -~~men bileceğini söylemiştir. 
filmlerinin paralaması sebep oldu 1 Sıcaklar yüzünden otların tutuş - da yanıp mahvoldukları sanılmak-f Amenkaya ıelmesı ıcap ettıgı ya. Avukat buna pek ıevinmif. He 

. , . ması ile başlayan bu yangın, bütun tadır. zılıydı. men hususi bir tayyare tutarak 
Fransada, Marsilya civannda olması ,der~al ımdat yetı'm~~ınc ga~retlere rağmen ancak 24 sa:ıt Facianın verdiği zararların 10 Avukat bunun Uzerine adeta Floransaı:lan tngiltereye geçmiı 
üthit bir otokar faciaıı olmuı, y~~ım .. ~~-mıı, fakat yangın -~on · sonra söndünilebilmiştir. Fakat bu milyon franktan fazla olduğu tah . deli olmuıtur. Çünlrü A?1erikaya ve ertesi günü Amerikaya hareket 

ıçi yolcu dolu bir otokar ateı ala. duruldugu zaman başta ıofor ol. müddet zarfında 20.000 hektar ekin min edilmektedir on &ünden evvel dönmesıne mad etmiştir. 
rak ıanmıt. 7 kip aımuı bir oka- mak ü~e.re.' biri çocu~ ~~mak ~ze- mahvolmuş, birçok evlerden eser • deten imkan yoktur. tik kalkan Tuhaf değil mi? Babasının böy 
dar da alır yaralanmııtır. re 7 kişının yanıp olduğU, bir o vapurla ancak on &ün ıonra Ame· le birdenbire, hiç beklemediii bir 

Sabahleyin saat 8 buçuk radde- kadarının de bitkin bir halde ağır 1 s p an yad a m u' 1 t h ı' ş rikada olabilecektir ki, lX>ylece halde çıkagelmesi asabi bir buh-
lerlnde Geypin kasabasında ha- yaralı oldukları görülmüıtür. çok geç kalmış ve 1§ i§ten geçtik· ran sırasında kendisine inme inen 
reket eden otokarda 25 yolcu bu. Derhal tahkikata baılayan za. ten aonra Amerikaya varmıı ol- çocukta bUyük bir tahavvül yap· 

lunmalrtaynuı. Kasabanın civarın- bıta, pek garip bir neticeye var· b ı' r s Ul• kast m 
1 
? ması ihtimali kuvvetli.dir. mış ve onu bir anda iyilite doğru 

daki jandarma karakolu civanna mıttır. Teeaaüründen ne yapacafmı glStilrmeğe batlamıttır. Şimdi 
gelince, otokar birtdenbire alev al- Yangını çıkaran, ıofariin yanr. pfıran Avukat, bu sırada bir ıa- Avrupa ve Amerika gazeteleri bu 

nuı ve müthit bir sür'atle aJtvler na konmuş olan sandıklardaki sf- Salamanka c;.ehrindeki cephane zetede mefhur Yonke Kliper tay. bldfıeden uzun uzadıya bahset -
her tarafı tarmqtır. Şof6r derhal nema filmleridir. Yavaı yavaı kı- Y yaresinin bir ıün sonra 1nıilte· mektedirler. 

fren yaparak iti ~nlemefe •e ara- ;r:an filmler birdenbire ateı alm11 depOSU berhava edı' ldı" rereıden Amerikaya ilk seferini liiiiiiiİİiiİİiiİİİİİİİİİiiİİİİİİİİİiiiİIİİiiiİİİİİi_ 
bayı bo§&İtmafa çahfmıpa da, fa. 1ar, faciayı doğurmuıtaridır. yapacaiı havadisini ıörmüı ve 

cia o kadar çabuk inkiıaf etmlıtir ölülerin cesetlerini tanımak 80 ölü 100 yarall hemen telefona sarılarak bu tay· Dün ve Yarın 
ki, yolculardan ancak ufak bir kabil değildi r. Hepsi de o kadar Var yarenin acentesini bulmuıtur. 
kısmı otokardan dıpn atabilmiı- 4.anrnmu bir halde yanmıılardır. lki gün evvel İspanyada, 80 in -,zara ile karşılaşmışlardıı Fakat aldığı cevap: T8 U kUll• fi 
ler, diferteri alevler içinde bu- sanın ölümüne ve yüz küsur insa - Vücudunun her parçası dağı!mı~ - Yerler bir ay evvelden tu . re me ıya 
nahp kalnııılardır. nın da çok ağır yaralanmasına se - 80 ölüden başka, kol, bacağı kop - tulmuıtur. Maalesef araunuzu Sallş yerı : 

Jandarma maıco1unun yalan Kirahk apartman bep oı~n ve b~tün bir ıehri harabe- mu§, gözü köt o1muı. yüzden taz. yerine ıetiremiyeceğiz, oımuıtur. 
ye çevırerek mılyonlarca zarar veren la zavallı da bitkin bir halde inle • Avukat maluun mahaun tele- VAKiT KITAPEVI 

mitlerdir. Fakat yeryüaUnde me- Ve dükkan bir infilfil< hadisesi olmuştur. mektedir. 
leklerin Haine benzeme.si lizmı 1:1-ik t Al ı rd 8611 o~ fr> Se Seba ti ·11 . . Sal 

forıu kaparken, muhatabı: 1-1 O kitaplık birincı seri 
. dır· .Analarmki, ~ taşa caret e e OQI.:. n s en vı yetının a • Etraftan yetişen doktorlar \'l' F "h ·ı ı· 

ıe10en birk·~r,vaı: . . ba .... numaralı apartmanlarla 28 numa - manka şehrinde. ordunun geniş bir yardım kuvvetlen· kaza yerı .. nder. ransız ı tı A ı 
ilun aıu tıtriyor, il o. al dükk. A ık ı· 1 h l"ıc.: rdır c h" d b" k" • . 

. d ld r ı an aç arttırma sure ıy e cep ane ı~, va . ~e ır en ır ı - tahammülsüz bir sıcak yüks .. lmesi- 1 
nün e uruyor.. . kiraya verilecektir. isteklilerin lometre mesafe uzakta ve istasyon .. . '" (Baıtarafı 3 ıtııcılde 1 

ihtiyar Valdövo, tahta aıruın. 22-7_ 939 cumartesi günü saat on civarında bulunan bu cephanelikte ne rağmen, buraya mümkün olduğu sirinden zarar g5ren ımıf ve zllm-

dan kalkmadan: ikiye kadar Beşiktaşta Akaretlerde gündüz saat 1130 raddelerinde bir- kadar sokulmuşlar ve yaralıları top. reler bu değişiklik lçln ayaklandı. 

Numara 
1 Salo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret. Banka. 

Borsa 

Kwııe 
100 
100 

'15 

- Oilumf. lıliy~ mınldanıyo~ .. 54 numarada mtitevelli kaymakam- den müthis bir infil~ olmuş, biltiln bunağa başlamışlardır. lar. Bu zU.mrelar yeni idare tekli 
Aleksandr, kalbi tqkıo, lçıru 1.ı....... Ura t tm 1 rl . . . HükQm t k • . f JYJ- ve inkıllp için eaaaen fikriyat lti-

sekiyor ı '6"- m caa e e e . şehrin ~ bır anda kıran, bı- . ..ğr e merbQ~~1r vazıh. ye ı uısrd•Ç'" barile de ki.fi derece tenvir edil-
- Anam, anam.. n~an ta. temelinden ~~·.ve he- nır o _enmez, :. UA ır. ya ım mi§ bulunuyorlardı. 
Ana tereddiltle yalftn}'Or: nuz harbın korkunç gunlennı unu - kuvvetı ve para gondermış .. Yara- On sekizinci aaır materyallzmi bu 
_ Babana ~ teY .CSylemiyor 

3912893 
tamayan zavallı halkı Ani bir telAşa blar civar şehirlerin hastanelerine vazifeyi blhakltln yapmıştı. Ameri-

usun ?. İstanbul 4 üncü icra Memurlu - düşüren bu infilak, biribiri arkasına taşınmaktadır. Pek alır yaralılarsa, kada cereyan etmit bulunan latik-

Kalbi azap içinde, ııe yapaca • ~: ik~ ü.ç defa aynı şiddetle devam et- Salamankada tedavi edilmektedir - lll mücadele ve harblerl de Fran-
nı bilmiyerek, cilrbils delikanlı Paraya çevrilmesine karar veri - mıştır. ler. sız efk&n umumiyesl Uzerlnde bU-
tiyar kadıftm önünde JdlsWil • leıı yazıhane, masa ve yazı maki· llk şaşkınlık geçince herkes etra- n- 1 t .. General Frank . f" yük tesir bırakmıotı. Velhasıl vazi-

uocv e reısı o ın ı-
küçillüyor. nesi Ti lpniıa tmincl~.aô .,._ ııtk 11 • •I• twpe11q w ik baklanda daW tiki bir t.abki.: yet eaki rejimJıı ~~etin dev-

filhıdi adamebJlr karanlıktır ... ması 19/temmuz/.939 tarihine te - lakın cephanelikten geldiğini anla - t 1 ·~ı· rllmealnl yeiıt ıeiıiltlı;ı tab&klnık et-
sadüf ed ba ·· ·· t 16 t 8 yapı masıru emretrru~ ır. · ln1 · • · i ab d d 'alnız dıprmm kan pencereden t en ~rşam ~u saa . mıBpr. d k . dah Faciaya bir suikastin sebep oldu- tirilmes temın ıçın c e :; e-

üphem ıpfım c&ıderiJ«. da stanbul Nurosmanıye caddesin- u sua a, aza renne a ya • ğu 1 k d recede olgunlqmıı bulunuyo u. 
ihtiyar VaJc1ôv8 çubuğunu de İkbal kırathanesi sırasında Ma. km olan istasyonun vaziyeti de kar- _:'lnı ma ta ır. 1 Bir inkıllb için lAzım olan aflkt 

raftan tekrar almak için elini un• dam Satenin pansiyonunda yapıla- inakanşık olmuş, infilakın şiddeti, EGE TiYATROSU ve enfüsi bUtUn ıartlarm mevcudl-
tıyor. cak ve kıymetlerinin yüzde 75 şini trenyolundaki bir marşandizin va. -..:uri Gencdur ve arka- yeti, Fransız bU)1lk lnkıllbmm pat-

- Aleklalldr. bulmadıit takdirde ikinci arttırma- gonlanm pamuk çuvalı gibi metre· l:lşlan 14 Temmuz cu-I lamaamı ve bUyUk burjuvazlnln ta-

_Baba?. sının /temm ne tesa- erce ı erı ır tmıştır. ıinl inşirah bahcesJ: te gı e ş yapmaamı m m-24 uz/939 tarihi. 1 .1 . f la •ıa günn akşamı Şebre-ı dt•· d ği ikllği U 

- Bana torunumu cetır.. düf eden pazartesi günü aynı mahal Derhal kaza yerine koşuşanlar (Be.tel drın ölümiJ) kUn kılmıetır. 

• 

- Macar hikiJesİ - ve saatte yapılacağı ilAn olunur. korkunç ve tüyler ürpertici bir man· ~lurat Şamil varyetesi Saat Denit 

o le goncl 
d la penture (en mbıe 

temps la fenııre de la 
porte) 

14. t: the cellar door 
a the bolt of the door 

(the bar) 
b the padlock, 
c the hlnp 
d the hinge - atrap (allo 

the door - momıting) 

H. A: die KellertUr 
a der Ttlrriecel 
b daa VorhingeechloB 
e die TU.rangel 
d daa Ttlrbaııd (zuılelch 
TUrbac1ılag) 

15. MEltDt\'EN PENCERE· 
8t 

13. F: la fen~tre de l'eecaller 
15. l: tbe ıtaircase wlndow 
15. A: daa Treppenfenater 

16. HELA PEN CEBESi 
16. F : la fenetre du c bin t 
16. t: the water - closet (the 

lavatory) wlndow 
16. A: das KJosettfenıter -

1'7. ÇiÇEK SANDJQI (kasa-

sı) 

1'. F: la cals!ıe 1 fleura 
17. t: tbe wJndow - box 
17. A: der Blumenkaaten 

m 

18. ÇiÇEK iÇiN KnCVK 
PABMAKLIK [çubukla
n ~praz konmaı] 

18. F: la petite grille A. fleura 
(t. barreaux entrecrolaee] 

ıs. t: the fiower - pot guard 
( the wlndow - trelllB) 

18. A: daa Blumengitter 

19. AVLU KAPISI (arka ka. 
Pi) 

19. F: la porte de la cour (la 
porte de derrl~re) 

19. t: the back door (the yard· 
door) 

19. A: die HintertUr (Hoftllr, 
die hlntere Haustllr) 

20. FENER 
20. F: la lanterne 
20. t: the yard lamp 
20. A: die Hoflaterne 

21. ABABA ME'l'llALt 
21. F: l'entree f. dea voiturea 
21. t: the entrance (the carrl-

aıe entrance, the door
way) 

21. A: die Toreinfahrt (der 
Torbogen, die Einfahrt) 

22. ARAR.\ KAPISt 
2!. F: la porte coch~re 

ll 2!. l: the door (the entr, 
U door) 

22. A: daa Tor (Hoftor) 

23. KALDIBIM KENARI 
23. F: le bord du trottotr 
23. l: the side _ walk 

guard (of .iron to protect 
the edge) 

23. A: die Prellachtene 

24. YAYA KALDIRIMI 
H . F: le trottoir 
2 ı. l: the ıid • walk 
U. A: der Stelg 

25. s0GE TAŞI 
~- F: le borne 
25. l: the curb-stone or kerb

ıtone 

25. A: der Prellsteln 

28. MUTFAK BALKONU 
a çiçek kaauı (sudıiı) 

26. F: le balcon de cui11ine 
a la cais8e a fleurs 

26. t: the kltchen balcony 
a the nower - box 

26. A: der Kilchenauıtrltt (ein 
Balkon) 
a der Ba1konkuten (cin 

B1umenkuten) . 
tı. BtrtştK EV (komp ev, 

\'Uldakl ev) 
27. F: la mall!On voisine (la 

maiaon d'l c&t~ ou adja-

iV 

cente) 
n. l: the next - door house 

(the n9ighbourlng house, 
the adjoining houee) 

27. A: d11 NachbarhaUI (Ne
benhaus, daa anatoSende, 
angebaute Haus) 

28. AVLU DUVARI 

28. F: le mur de la eour 
28. l: the wall of the yard 
28. A: dte Hofmauer 

29. L\TARNACI 

28. F: le joueur d'orgue de 
Barbarie 

29. l: the barrel _ orpn pla
yer 

29. A: der Drehorıelspieler 
(Leienıwm) 

30. LATARNA 
SO. F: l'orgue de Barbarle 
SO. ı: the barrel - orpa 
SO. A: dle Drehorgel (Leier) 

31. TAHTA BACAK 

St. F: la ~be de bota 
sı. t: the wooden leg 
Sl. A: du Stelıbetn 

32. KtlçCK MA YllUN 
32. F: le petlt Binge 
32. f: the llttle monkey 
32. A: du .Affchcn 

tsl 

4 Devlet ve IhtillJ '15 
5 Sosyalizm '15 
6 J. Rasin külliyatı J 75 
7 lşçi sınıfı ihtillli 60 
8 Ruhi hayatta lAtuur 60 
9 Isfahana .doğru 100 

10 J. Rasin kUlliyab n 75 

795 
Bu serlDiıı fiyatı 795 kuruş 

.ur. Hepsini alanlara % 2C 
slrcat.o 7•pdu. 136 kunışı 
'leşin alındıktan sonra kahu 
t lirası ayda birer lira ödeD 

1 ıek Uz.ere 4art taksite bafla
nr. 

'/eni Nqnyat 

Be~ merakla zabıta 
hiki.yeai 

Dünyanın f'n çok okunan zabıta 

muharrirleri tarafından yazılan ,.e 
mubarririmiz Hikmet Munlr tarafın
dan ınzel bir türkC'e ile tercilme edi· 
len beş zabtıa lıikiı·esi dun satışa tı
kanlmıştır. 

Korku ıeces.1, LAstik ı·ıızm adam, 
Kuru kaanarın esrarı, Ölümle pazar
lık, Dördüncil mahktım i!'iimlerlni ı&. 
şıyon bu kitaplar icerlerindeki entri
kalı vakaların çot allkabahş olma
sından başka bir de ( 15) kuru, ıibt 
ehven bir fiyatla satılmak itibariyle 
bütün okuyucularımızın alıp istifa
de edecekleri eserlerdir. 

TORK REYO 
-~ OPERETİ 

Bu akşam Bııit1ar
bafı Hale bahtesi 
Bir oöniil ouunu 
Operet 3 perde 

ı tablo. 

NAŞIT ÖZCAN 
Krtuırul Sadi Tek 

birlıkte bu ıece Ge
dikpap A:ıak babçe
inde (Silrpik - Haçık 

Kör). Okuyucu: A11stl 

ŞEHZADP.:BAŞI TURAN SiNEMASI 
Buıün ve bu 11ece (2) bUyuk film 
1 - Afklan daha kuuudll, 
j - lla.hll hll11d11tlara karıı. 

Dün , ve yarın 
tercüme külliyatı 

7 nci ..-icl• 
61-67.7 kitap 

61 Vikontun 61Gmil so 
62 Leneit II. ı. 

63 Uza ı. 

64 Evlilik 20 
85 Gizli Pamuk harın 50 
66 Bizans tarihi ı. 
67 Senyolbeoı Avrupa 60 
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BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU) 

BUGON 
KUM6AllASINA 
PAll4ATAN 
KOÇOK EL 

-
-----------e ____ -f 
.... ---

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMElİDİR 
··~· 
T. C. 

ZiRAAT BANKASI 

IUM~)~ liiiiiiiiıiilii jılJ 
14 .. 7 - 939 Cuma 
b 19,15: Türk mUziği (Fasıl 

eyeti.) 20: Memleket saat aya. 
~~· ajans ve meteoroloji haberle· 
1
• 20,15: Konuşma (Haftalık 

~Por servisi.) 20.30: Türk müzi· 
gı (Saz eserleri ve muhtelif şar
kılar.) 1 - Mahmut Celalettin ra 
~a - HUzzam şarkı: Kerem eyle 

Muhayyer şarkı: Titrer yüreğim. 
10 - Dede • Gülizar şarkı: Bive· 
fa biçeşmi bidat. 20,50: Temsil. 
22: Haftalık posta kutusu (ecne· 
bt dillerde) 22,30: Müzik (Ope • 
ret seleksyon Iarı - Pi.) 23: Son 
ajans haberleri, ziraat, esham, 
tahvilat, kambiyo • nukut borsa
sı (fiat.) 23,20: Müzik (Cazband 
Pl.) 23.55 • 24: Yarınki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçii.miş Parçalar 

sinde senfonik orkestra. 
12. Prnğ: Çek musikisi. 

ODA MUSIKISt VE KONSERLEI\ 
7. 

7.30 
7.30 
7.30 

Yarşova: Pi)•ano (Fransız mu. 
sikisi). 
Beromünster: ŞarkL 
Kolonya: Triyolar. 
Derlin (Uzun D.): aŞrkı, pi. 
yono. 

10.30 Bcromünsler: Çift piyano. 
10.30 Londra {R.): Org. 
l l.30 J.onclrn (N.): Keman, piyano. 
t 1.30 Stuttgnrt: Kunrtet. 
11.30 Viyana: İspanyol musikisi. 
HAFİF MUS1K1 VE OPERh1LEH ?nesta Program Türkiye saati ü:erinl' vı 

ne. 2 - Lemi - Suzinak G 40 Budnpe .. te: Çigan orkestrası § k ;leden ıonraki saat olarak vtril· · v 
ar ı: Yeter hicranlı aözl•r. 3 - 7. IIaınlıurg: Operet partalnrı. Le ., " 'lıişli r: 
ını • Hicazkftr §arkı: Son a§kı· orım \LAR \'E SE~FO~I 8.40 Bratıslava: Halk musikisi. 

mı canlıuıdıran. 4 _ Lemi • Ras: KO~SERt.ERl 9.15 \'iyıınn, 10. Nııpoli grupu: o. 
aarıtı: Yok mu caaa &tıka hi<: 9. Dükreş: ::'ronsız besleUırları. pera parçaları. 
lnürvetin. 5 - Mehmet Nasıb nın eserleri. 10. Kolon)'A: Senfonik raks ha. 
lıast şarkı: Oyle yaktın ki benı 9. Jstokholm: Brahms'ın 2 incı vaları. 
2 ııenfonisi. 11.10 Bükreş: Fransız musikisi. 
~10: Konuşma. 21,25: Neteli 9.15 Uerlln n:zun D.): Çayko,·ııki 11.30 Leipzig ves.: Ham musiki ,., 

p._klar • R. 21,30: MUzik (Rad • ı.oıo. hnlk lıavnları. 
Yo Orkestrası. Şef: Praeturius.) 9.15 I.elpzlg: Mozart. 'DANS MUSlKISt 
~. - Haydn: Senfoni sol majör, 9.30 Paris (PTT): Orkestra, koro. 11.15 Napoli grupu; 11.30 Bres. 
'"r. 100. 2 _ Adam _ ''Sij,etais 10.30 Roma grupu: Beethoven, Yas lav; 12 Parls (PIT), Radio Paris; 
~· ner. 12.5 Londra (N.); 12.10 Londra (it), 

YA{llN 
CEK OEFTEQ.INE 

IMZA,ATAH 
r>OYOK EL 

OLAÇAKTIJl 

T0RK(YE 
rs 

e>ANKASI 

, .. .---.. KIRALIK ODALAR..-.--

1 Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane, Atelye. 
Muayenehane yapılmaga elverişli kirahk ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 1 
J ı,, operasından uvertür. 3 - 11 Budapeşte: Dohnanyi idare- 12.15 Torino grupu. 

~~h. Strauss: Kayzer valsi. 22,30 ·---------------:-:~~-~~-:-===--~~~~~~~~~~~~~;;,_---~--~~--~-:----------
S ll&ik (Opera aryaları • Pl.) 23: 
h on ajans haberleri, ziraat, es-
~rrı, tahvilat, kambiyo - nukut 
b rııası (fiat> 23,20 Müzik (Caz 

P
and • Pl.) 23.55 • 24: Yarınkı 
rograın l . 
5 · 7 .. 939 Cumartesi 

""U~3.:lO: Program. 13,35: Türk 
•• , 21~· . Sc v· gı . ı - ...... · ı:.. hnaz peşre 
l"'ıt 2 - Dellaizadc - Şehnaz şnrk 
e~t~edin bir 18.hza ihya. 3 - Şem 
al tın Ziya • Şehnaz şarkı: Hen: 
dtndım hem aldattım. 4 -Lemı 

5 liicaı p.rkı: Netem emelim 
it - Salahattin Pınar . Hicaz şar· 
ı: YUzüm gülse de kızlar. 6 -

~·· .. Saz semaisi. 14: Memleket 
h at lyan, ajans ve meteorolojı 
(:ıı:rlerl. 14,10 • 15,30: Müzik 
r fif mUzlk • Pl.) 18,30: Prog 

1~· 18,35: MUztk (Kabare - Pi. 
e ·•5: Müzik KUçUk Orkestra . 
'J{~f: Necib Aşkın.) 1 - Will) 

8t~ter - Hind ninnisi. 2 - J 
er auss • Bahar sesleri. 3 - Zıe}ı 
tn • Aşık (Romans 4 - Hıpp 
tı~nn - Seyahat ~arkıları (fıınte 
fa, 19,15: Tilrk müziği (İnce saz 
a. atı.) 20: Memleket ea:ıt Ayarı . 
2~ana \•e meteoroloji' haberlerı 
1"~10: Neşeli pllklar • R. 21,15 

1 rk ınüziği <MU§terek ve solr 

1 ~l'annf.) ı - ...... Şehnaz Puse
tı tıe~revi. 2 - Lemi • Şehn.:ı· 
~lıaelik şarkı: Narı firkat şule 
"lş. 3 - Sedat Oztonrak • ~eh 
\ lı PUselık şarkı: Gu edip gö 
~Şı. 4 - Denızoğlu - Şehnaz pl 

.\:t~k §arkı: Yolun bulamam. 5 -
ı~t Bey - Hicazkar şarkı: Gön
tn U bir tıflı dilbaz. 7 - Mah • 
ta.U.t Celllettin paşa - Karcığar 
tıe"ltı: Vah meyusu. 8 - Rahmi 
rı.or · Bayati araban prkı: Bana 

du defigti. 9 - Suphi Ziya - • 
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ka ümidi olmıyan insandan da
ha yalnız kinse olamaz. 

Gece zifiri karanlıktı. Şimdi 

ne yap:nahydı ?. 
Düşündü, geri dönüp parayı 

aramak, neticesi fiipheli bir i§C 
başlamak, arabalardan bütün 
bütün uzak kalıp onlara bir da· 
ha yetişmemek demekti. 

Bunun için parayı kayboldu
ğu yerde bırakarak yoluna de· 
vama karar verdi, koşmağa baş
ladı. 

Yarım mil kadar gider git· 
mez, parayı kaybettiğini anladı
ğı zaman duyduğu teesslirle 
muvakkaten unuttuğu açılık, bi· 
raz ko~unca gene ken.dini gös

terdi. 
Açlık ile beraber daimi arka· 

daşı yorgunluk ta vilcudunu 
sarmıştı. Büyük bir kuvvet sarf. 
ederek tekrar arabaıara yeti~ti .. 

Fakat artık bir adım ileriye 
gidebil•ceğini ümit etmiyordu. 

Çünkü arabalar hayvanları 

değiştirmek ıçın durdukları 
yerden hemen hareket ettikleri 
için Jilber hiç dinlenmemiş ve 
son derece yorulmuştu. 

Maamafih gene büyük bir 
gayretle yürümeğe başladı. Gün 
düz olmuş, güneş bütün parlak· 
hğiyle ufukta görlinmüştü. 

Mayısın en sıcak günlerinden 
biri olacafı anlaııhyordu. 

Jilber öğle sıcağına nasıl da .. 
yanacağını düşünüyordu . 

Zavallı delikanlı gururunu 
okşıyarak bir fikre kapıldı, 

Kendine galebe etmek için her. 
şeyin aleyhine ittifak etmiş ol· 
tluğunu ve fakat gene bunların 

hepsine galebe edeceğini düJÜ
nüyor, ilerlemek :1ususunda her 
dakika gayret sarfetmekten 
geri durmuyordu. Bir aralık Jil· 
her artık tahammül edemiye • 
ceğini anladı. 

Maamafih gene bir gayret ile 
ileri atılarak arabalara yetişti· 

Fakat gözleri kan çanağına 

dönmüx, dimağı faaliyette:n 
mahrum bir hale gelmiş. saçları 
sırsıklam olmuı. Adeta cansız ve 
hissiz hareket eden bir makine. 
ye dönmüştü. 

Dündcnberi yirmi iki mil yol 
almıştı. Biraz daha gayret et
mek istedi. Fak:ıt gözleri artık 
görmez, kulakları işitmez, diz· 
leri tutmaz olmı·;tu. 

Bağırmak istedi, sesi boğazın· 
dan çıkmadı, yere dü!Jeccğbi 

hissederek ker.dini zapta çalıştı. 
Kollariyle bir deli gibi çırpındı. 
Ve nihayet Faris tarafına dö • 
nerek gayz ve kin ile baktıktan 
ve kendi kendine iki üç defa 
fırıldak gibi döndükten M>nra 
yolun üzerine duttU. 

Zavallı delikanlı, kendinden 
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ratle çektiği arabaya hemen ye
tişmek derecelerine geldiği hal· 
de durup dinlenmesi atlar yol 
alırken yine yetişeceğinden e · 
min olarak oturması hakikaten 
görülecek bir manzaraydı. O 
gün, Jilberi görenlerin ona hay· 
ret ve takdir ile bakacaktan §Üp 
hesizdi. Hatta maf rur ve ken -
dini beğenmiş, baron bile onu 
böyle koşarken görmüş olsa ar
tık tenbel diyemez, maharet ve 
iktidarını talCdir ederlerdi. 

Birinci gün bu suretle geçti. 
baron bir saat kadar Bar-lö-Dük 
kasabasında durmuştu. Deli -
kanlı bundan istifade ederek a
rabaya yetişmiş. hatta ileri bil~ 
geçmişti. Arabanın arkadan gel 
mekte olduğunu görünce yolun 
kenarındaki ağaçların arasına 

girip gizlendi. Araba geçtikten 
sonra yine takibe başladı. 
Akşam üzeri baron prensesin 

arabalarına yetişti. C esna.da a
lay Briyon köyü civarında idi. 
Kö l'iler tepenin üzerine toplan 
mıJ. yaşa diye bağırıyor, ıe · 
vinçl .. rini ilan ediyorlardı. 

Jilber "Taverney" den çıkar
ken aldığı bir parça ekmeği ye
miş ve yolda rastgeldiği bir .de· 
reiden bol bol su içmişti. 

Bu derenin temiz ve buz gibi 
suyu, etrafındaki çimenleri, ke· 
narındaki ağaçlarla çiçeklerin 
güzelliği Andrenin hoıuna git· 

mi§, arabayı durdurarak aşağıya 
inmi§ ve kendi eliyle bir baıidak 
su doldurup içmi§ti. Jilber yo· 
lun kenarındaki bir ağacın arka
sına saklanarak matmazelin de· 
reden su içtiğini görmüştü. 

Ayni nokt~ya geldi. Andrenin 
bastığı taşrn Uzerine basarak su
yu aldığı eliyle suyu alıp içti, 
hararetini 6Öndürerek yoluna 
devam etti. 

Jilberi tlüşündüren şey, 

prensesin yolda yatıp yatmıya • 
cağı meselesiydi. Eğer prenses 
yoluna devam etmeyip gece bir 
yerde konaklarsa Jilber selame· 
te ermiş olacaktı. 

Bu konaklamanın Sen • Dizi
ye kasabasında olacagı umulu· 
yordu. 

Bu eımada artık ileri gitnıİ· 

yen ayaklarını dinlendirmek, b 
caklarına kuvvet vermek için iki 
saat kadar dinlenmek, ıdelikan· 
lı için kafi idi. Herkes uyur
ken yoluna devam ctmet:, ara
balardan beş altı mil ileriye 
gidebilmek pek kolaydı. 

Bu halde akşam oldu. Etra ı 

yavaş yavaş saran karnnhl: :::ı 
arabalar görünmüyor, yalnız ı.· 

zaktan fenerleri, birer ejderha 
gözü gibi görülüyordu. 

On iki mil yol aldıktan sonra 
Kombi kasabasında biraz dur • 
dular. 

Jilber bundan roemnun oldu. 
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·~~lstanbul Be1ed ı.·ves• ••~ ı."'9 ~ ar1 
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Senelik 
lik teminat Kira muhammeni 

2,25 

11.25 

30,00 Büyükdere Maltız sokak 219 N. lu \'e 225 metre 
murabbaı arsa. 

150,00 Haseki cadde sinde 61 N'. lu Bayrampaşa mektebi. 

Senclık kira muhammenleri ile teminat miktarları yukarıda yazılı 
cmlftk ayn ayn kiraya verilmek üzere açık arttırmcıya konulmu~tur. 
lhalc 21-7-39 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacak
tır. Şartnameler zabıt \'c muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
Taliplerin hizalarında yaııh teminat makbuz veya me.1ttup1arı ile ihale 
~linü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (1939) 

·'~ "'~ • ı r I• •!C.J': .. •'rı .. ı • ••. • • , .~·,},.at~ 
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1939 

Radyo sanayıının şaheseridir 

Tenzilatlı yeni fiat T. L. 22~ 
(Peşin için ayrıca tenzilat yapılır) 

~::; EL OS 1rESlIS 1 
Istanbul, Galata 

Telefon 44616 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

~andığımız borçlularından Hüsamettin mirasçılarına 938/1166 No. 
ra ile \'e gazetemizin 2-7-939 tarihli nüShac:mın 11 inci sayfasınrn 

on sütununda çıkan son ihbamame ilanından müddeti bir ay olduğu 
halde ay yaıılmamı5tlr. Tashih olu nur. 

P. K. 1400 

lllllll1!ll~~l.qjill\IB\lillllffillllllll\11llm-111~11l100l_ll_!IIDf 

VAK 1 T 
NCl. Yazan ve Tfirkçeye çeTlrenfn adı 
1 Kader (Vollerden) Asım Us 
2 Olimpiyad oyunları Vildan A~lr 
3 Kılerans Tcrrns csran (Galopfn'den) G. V. 

\'usoslnvya seyahat notları Asım Us 4 
5 
6 
7 

Şark Ekspresinde cinayet (Christie'den) V. G. 
Etrüsk Vazosu (Prosper .Meirme'den) Jlaydnr Rlfat 
Her memlekette birkaç gün (Muhtelif müelliflerden) 

Sıyıra K.-.. 
208 15 
120 10 
30.( 20 
112 10 
360 20 
6• 20 

Ahmet Ekrem 352 20 
20 
10 
20 
10 

8 
9 

10 
1 J 

Son korsan (Fon Lüknerde'den) Fethi Kardeş 376 
K:ıfkııJ hikayeleri {Kıızbek'ten) Niyazi Ahmet 120 
Son Ehlisalip muh:ırebelerl· ( Kollins'ten) Ahmet Ekrem 276 
Fıılbol knidelcri Nüzhet Abba5 .CO r---·---.. 

....... 

~~sesteK'ai ·setanaaain Pfnann 
ve .Ba_yan Melek. ToJ!göz 

tarafmdan okun:ın en son ~arkısı 

17573 Kalbimi ayağrna 
Yüzüm gülse de kızlar 

Bestekar SADETTiN KA YNAC' ın ve bayan MEFHARET 
tarafından okunan 

17571 Adına aod içerim 
Seni ay dJl ağyare 

COLUMBIA Plaklarmı arayınız 

' '• • - -- - - - - -- • -- - - - ıtf!' 

19~9~RESi ~ Li AX~TA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiycnin yegane rakipsiz gazetesidir 

1 
BA KER Mağaıalannın 

~attığı kostüm ,.e pardesüler, ı 
emsalsiz bir biçimdir. 

Sağlam 1 iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLOGONDEN 1 
Sık 

Ucuz 
Halihazırda piyasamızın en 

zengin çeşitleri, her yerden u 
cuz fiyat ve müsait şartlarlr 

satılmaktadır. 

-..--

Dr. Necaettin Atasagun 
S:ıh:ılılorı 8.30 n kadar; nkş:ıro.

l:ırı 17 den sonra I.fıleli Tayyan· 
!\p. D:ıire 2: No. 17 de hnstalarını 
ı,:ıtıuı eder. (Telef on: 23953) 

·iil!BlS'.I! .............. . 

Cinsi 

Tütün tozu çuvalı 
Sıcak su kontcru 

Miktarı 

' 
6000 adet 

3 .. 

Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme 
Lira Kuruş Lira Kuruş şekli sa:ıtı 

1605- 120 37 Açık Ek. 14 
450- 33 75 Pazarlık 15 

1 - Şartnamesi mucibince 12-VI-939 tarihinde ihale edilemiyen (6000) adet tütün tozu çu\•ah ve 
gene şartnamesi mucibince (3) adet sıcak su kontörü satın alınacaktır. 

1 I- Muhammen bedelleri, mu\'akkat teminatları, ek .. iltme şekli ve saatleri hizalarında yaz11ıdır. 
IH - Eksiltme 17-VII-939 pazartesi günü Kabata;ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo· 

nunda yapılacaktır. 
IV Şartnameler hergün sözü Rcçcn şubeden parasız alınabilir. 
V - istekliler % 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayjn edilen gün ve saatlerde yukarda 

adı geçen komisyona gelmeleri. (4664) 

150 JOZEF BAI..SAMO JOZEF BALSAMO 

· Devlet Oemiryoi1arı ve Limanlar 
· · işletme Umum idaresi ilanları 

l\luhammen bedeli 975 lira olan 100 adet portatif elektrik Jaıf 
20-7·939 perşembe günü saat 10.30 on buçukta Haydarpa~da si 
nası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulü ile sn 
lmacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 73 lira 13 kunışluk muvakkat teıı' 
ve kanunun tayin ettiği yesaiklc birlikte eksiltme günü saatine ~ 
komisyona müracaallan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyo ıdan parasız olarak dağıtıl~ 
dır. (-1901). 

*** 
r-. tuhammen bedeli 23,500 lira olan muhtelif ölçü aletleri 29-S· 

sah günü saat 15,30 da kapalı zarf u~ulü" ile Ankarada idare bine; 
satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin (1762,50) liralık muvakkat teminli 
kanunun tayin etliği ,-esikalan ve tcldiOcrini <wnı gün saat 14·· 
kadar komisyon reisliğine \'crmcle:-i Wzımdır. 

Şartnameler parasız olarak An..lcarada l\lalzcme dairesinden, H 
darpaşada tesellüm ve sevk şefifüinden dağıtılacaktır. (.5132) 

Denizci amatörlere 
müjde 

Acele ch\'en fiyatla yanşlarda da
ima birinci gelen 2 çi:t küreklerilr 
satılık ~ık bir fıta: 

Görn::.."'k i::tiyen: Kadıköy Sürey -
ya Sineması Köçckoğlu hamamı ya
nında 22 ~e,rzcmin sokak. Pazalık 
için: Ilaydarpa~a lbrahimağa so -
kak Ko~uyolu Fuatbey sokak N'o. 6 
::\. B. llozkurt. 

(K. t. 176) 

J51 

~narına-gen 
i a Uzel 

İngiliz Kanzuk eczanesi "J 
Andren:-.ı sesini işitmek için ka
ranlıktan istifade ederek araba
nın yanına kadar yaklaştı. ve 
bir kaı:ı '-ralığına saklandı. F;
neılerin ışığı altında matmazeli 
görüyo!', yakın olduğu için sesi
.ıi c1e işidiyordu. 

Artık delikanlıda yorgunluk· 
tnn eser kalmadı. Şimdi araba
ya binmesi teklif edilse kabul 
l.tınczdi. 

Ji!berin gözleri önünde kral· 
)arın, ~silzadclerin §t hri olan 
parlal: Versay ve onun öte tara· 
fır Ja karanlık Faris canlanı

y rclu. 
Delikanlıya bu anda bütün 

bı.ı hayallerine mukabil dünya · 
nın ::ıltınJarı verilse kabul et
mezdi. 

jilber hayran ve düşünceli 

bir halde kcr.dinden geçmiş, ha
yalfita dalmış, arabaların hare
ketinden cıkan gürültüden u
yn-ıdı. Saklandığı yerden he
men uı~arıya fırlayarak yol Ü· 

ba ına şiddetle çarptı. Mi.desi 
cı.: artık kcnı:iini hissettiriyordu. 
• trindc !:almış olan bir yük ara· 
A ctn yüksek sesle lıağrıyordu. 

I c ·ı1t başlamıştı. 

Jilbcr kendi kenı.line: 
- Çol: sükür param var, zen

ginim. dedi. 
Delıkanlınrn nltı frangr oldu

. • okuyucularımızın hatırmda
J t. 

Gece yansına ka'dar yolculuk 
ldevam etti, saat on ikide Sen • 
Diziye kasabasına gelindi. 

Jilber orada yatılacağını ümit 
ediyordu. On iki saattir koşarak 
on altı mil yol almıştı.. Yolun 
kenarına cturarak biraz dinlen
di. Fakat arabalar kasaba.da yal
.:U7. hayvan değiştirerek hareket 
ettiler. Jilber bunu seslerinden 
anladı. 

Delikanlı bütün kuvvet ve 
cesaretine muhtaç idi. On daki
ka evvel bir adım bile ileri git
mek istemiyen bacakları şim

di kuvvetlenmişti Oturduğu 

yerden fevkaliide bir gayret ve 
sür'atle kalktı. 

Kendi kendine: 
- Gidiniz, gidiniz! Ben de 

şimdi kasabada bir parça ekmek 
\le pastırma alıp bir kadeh şarap 
içerim, sonra da sizden ziyade 
kuvvetlenirim. diye söylendi. 

Jilber dediği gibi kasabaya 
girdi. Arabalar geçip gitmi~. 

clükkan ve evlerin kapı ve pen
cereleri kapanmıya başlamıştı .. 

Jilber, hizmetçileri süslü, he
nüz kapıları açık bir lokantanın 
önünde durdu. Büyük tabaklar 
ic;inde tavuk ve kuş kızartmaları 
iştaha açan yemekler görülü
yordu. 

jilebr lokantaya girdi. Artık 

lokanta kapanm:ık Uıereydi . 
Lokantacı kadın garsonlara e-

mirler veriyor, hasılatı hesap e
ldiyordu. 

Jilber: 
- Affedersiniz madam, dedi. 

Bana biraz ekmek ile jambon 
veriniz. 

- Dostum bizde jambon kal· 
madı, tavuk ister misiniz? • 

- Hayır ma.dam ! Canım jam
bon istiyor. Tavuk sevmem. 

- Maalesef tavuktan başka 

bir şey kalmadı. Fakat tavuk 
jambondan pahalı değildir .. Şim
di size bir franga bütün bir ta
nık verebilirim. Bu sizin yarın 
için de yiyeceğin!zi temin eder: 
Biz prenses burada kalır da ma
lımızı satarız zannediyorduk .. 
Fakat, durmadı, geçti .. Hazırla· 
dığımız şeylerin büyük bir kıs
mı ziyan olacak .. 

- Teşekkür ederim, madam, 
fakat ben ne bir prens ve ne de 
onların uşağıyım.. Binaenaleyh, 
bu kadar masraf yapamam. 

- Öyle ise dostum sana be
davL. bir tavuk vereyim. Yolu
nuza .devam ediniz. 

- Bir l:lilenci de değilim, sa
tın alır ve aldığım şeyin parası
nı veririm .. 

Jilber sözünü isbat i5in he
men elini cebine soktu. Fakat 
altı frangın sarılı olduğu ka~ıt 

parça~ını b:>Ş olarak çıkardığın· 

dan rengi soldu. 
Çünkü para sanlı olduğu ka-

ğıttan çıkmış, eski cebinin dibi 
delinerek düşmüş ve kaybolmuş 
tu. 

Delikanlının servetini teşkil e
den para yol=la. belki derenin 
kenarında idi. Biçare Jilber, Di
yojen gibi eliyle içtiği suyu tam 
altı franga satın almış oluyor
du . 

Hiç olmazsa Diyojen, kase 
ve tas gibi şeylere lüzum olma· 
dığını söylediği zaman ne deli 
nccek cebi, ve ne de kaybolacak 
parası var<lt. 

Delikanlının yüzünün bir
denbire sclması, utancın:dan tit
remesi, lokantacı kadını müte
essir etmi~ti. Merhametle: 

- Haydi , oğlum, burada ye
mek, ye. yat uyu da, yarın yolu
na gidersin .. 

- Gideceğim, yarın değil, 

şimdi gi.dcccğim ... 
Lokantacının kadının israr -

!arına ehemmiyet vermiyerek 
lıohc;asını aldı, karanlıkta, utan
cını ve kederini gizlemek için 
sür'atle çıktı. 

Kasabada dükkanlar kapan • 
mış. ışıklar söndürülmüş, gü:ı·. 

düzden yorulmuş olan kö. 
pekler de arlık bagırmaktan vaz 
gec;mişti. 

Jilber <lünyada yalnız. yapa • 
yalnız k:ılmış idi. Çünkü parası

nı kaybeden ve lıu paradan baş· 

müstahzaratından "ı 

tı 

Krem Balsanı ti 
b 

KANZUK 
ile 

Eksir Balsamit 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, biitün dünY' 
en mükemmel güzellik müstab 
:arıd:r. ötedenberi memleketi 
kibar aleminin takdirine ınıı1 

olmuştur. 

Krem Balsamin Kanıo 
Ka.dm güzelliğinin sihrini te 

binde saklıyan en ciddı ve §il~ 
itimat markadır. Genç ve iht1' 

bi.tün kadınlar için zaruri bil' 

tiyaçtır. Cildin letafet ve tarB 
tini arttırır. Yağlı, yağsız ve 
'-ıadem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin KanzO~ 
Cildin daimi yumuşakhğırıı 

1 
:nin eder. Yüzdeki çil ve Je1'C 
al r. Sivilceleri tamamen izale 
!er. Traştan sonra cilde latH 
ıcrinlik verir. . 
~NGtLtz KANZUK eezarıesl 
BEYOGLU - iSTANBl11' 


