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Karadeniz 
s 'lhillerinde 
Samsun ve 
Ayancıkta 

Facialara ve büyük 
zararlara sebep oldu 
Sams Jn köylerinde kırk kişinin 
boğulm uş olduğu bildiriliyor 

Ayancıkta memur evlerı yıkı l dı , dekovil hattı bozuldu, 
S.vasta da üç kişı boğuldu 

Anadolunuıı nıuhtelif taraflarında, ha\·aıar bu m<:\'simde pek gö
riilmcmi. .,eldh.le gapitabii gidiyor. 

lla rnların bu 'aziyctf bilhassa Samsunda çok şiddetli fırtına \ "e 

sa ~uııal< ı.alindc l nj;'murlara ebcb olmuş \ 'C büyük bir feliketle octL 
cclcnmiştir. 

Samsun, 18 - Dun öğleden son
ra burada şiddetli yağmurlar yağ. 

mış, Tekke ve Hamzalı köylerile 
civarlarını seller hasmı tır. Birçok 
köy evleri su altında kalmış, de
mir~ olu bozulmu. tur. 

Hat tamir cdıımckte olduğundan 
Çaı amba mıntakası treni işUyc.. 
mcmi tir. 

lki köy arasında sellere kapıla
rak boğulmak suretile ölenlerin 
mi.kdarı 40 kişiyi bulduğu hakkın. 

da haberler alınmıştır. Maamafih 
yapılan tahkikat ve araştırmalar 

bitmediğinden insan zayiatının kat'i 
ve hakiki sayısı belli değildir. Sel
ler Ayvalık nahiyesi istikametinden 

IDcı•amı i ıinrli 

Şarlatan kim? 
Alman gazeteleri 
ne yapacaklarını 

şaşırdılar 
l(Uslah bir Alman 
sıtatlann ı vakur 

ma etmeğo 

mecmuası, kendi 
Türk milletine 
yelteniyor 

Z c I C u ad f ,1 ı b e r : )!~orJtt>ei 3aŞre1t nocf), metne 
~1errf d)af ten, tvar id} ein 2Bra , tine Sanuntrgtftalt 
Jt~t wrrbc idJ J~ncn er~öl)kn, tl)a3 bitf e 2JtrnnbHunn 
bttı.ı irft qo t '' 
2 imnıc a ı bcm $ubfHum: ,,2Bdcqe llttiinhttung~ ! 

(a l 

Alman mrcm11nsmm 11eşrct1i&i ket .: ·~: rrsimv. 
(l'a:ısı 5 iııcicle), 
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· Cellat k1pti Arif, hazırladığı yağlı ipin ilmrğitıi katilin boynu 
n ... geçirmeğe hazırlamyor. Kati/Ali, asıldıktatı soma. 

Katil Ali sabaha 
asıldı karşı 

Kal ilin bo yııuna yaf lası asılıyor 

Binlerce lstanbullunun gözü 
önünde idam sahnesi nasıl oldu? 

t 

,, Yaka mahallinde yeni bir eşı yapı acak! ,, Diye ayrı 
bir höcreye konulan mahkOma, hüküm nasll tebliğ edildi1 

İstanbul, idam cezasının infa- ı sından itibaren Bayezit meyda. 
zına pek ender şahit olur. Yedi sc- nını doldurmağa başlamıştı. 

kiz sene evvel asılan baba katilin- Ancak, son dakikaya kadar si
den sonra, dün gecede Sultanah. yaset meyldanı olarak Bayezidi 
met meydanı böyle bir idama sah- münasip i\ören İstanbul adliyesi, 

ne oldu ve müthiş bir kin yüzün- idam heyetinin on sekiz kişiyi 
den iki adam öldüren bir cani, geçmesi ve halkın fevçfcvç Bayezi 

adalet sehpasında cezasını buldu. de akını yüzün.den birdenbire ka· 
İdam, sabaha karşı saat 3,15· rarını değiştirmiş ve sehpayı Sul

de yapılacaktı. Bir caninin dün tanahmede kurmuş bulunuyordu. 

gece idam edileceğini (Haber) de (Haber) muharriri, dün geceki 
okuyan binlerce halk, gece yarı- idamın safhalarını şöyle tesbit 

duyan bir ~ok kimseler, feci cina
yetinin kefaretini hayatı ile öde
yecek olan azılr katilin akibctini 
görmek mcrakiyle Sultanahmct 
meydanının etrafını kuşatmakta 

gecikmemişlerdi. 

İntizamın temini için, idam 
h ü k m Ü n Ü n infaz edile
ceği saha sıkı bir polis ve jandar· 
ma kordonu ile kuşatılmıştı. 

------------------------- ediyor: 

Saat iki bu_çuk sıralannda, ölüm 
mahkumunun !>ulunduğu tevkif
hancnjn . kapı;sıpdan giıidik, Loı 

( Dtwamı 4 iinciidt), 

lngiliz anavatan filosu 
bir zırhlı ile 

takviye edildi 
Danziğde nazı şefleri Hitlerin emrile 

bir toplanll yaptılar 

... • - 1ııi. .. 

/nf!illercde silfı!ı allına alman gençler askn1 ma1u~ıelerini altlıktan 
soma l:ışlalarma seı:kedilirlerken .. 

(Yazısı 4 iincüde). 

"Karardaki ldeğişikliği çabuk 

ÇERÇEVE 

coce ati lakı 
Pazar günldi (Cumhuriyet) te Peyami S\(a'.nın ~ok güzel bir fık

rasını okudum. (Muharrir dedikodusu) isın ni laJ!JjW bu yazı, benim 
bir ;;ün cnelkl (Kiillük Akaılcmyası ) ba.,lıklı fıkr:unla.><tanı bir kan 
kardc~llğl yaşatıyor. Bili~ n bildiriş tarzma sahih, haysi)'el ilnde 

eden bir kalemle ayni tc~his altında bul~'nıu~ ~lml\ktan ze\ k clu) ılu~ 

ğumu söylemeli) im. 
Bir kuş ne\ 'l düşünün ki kanatlannı tclleUp pullabp torbaya 50-

kuyor \'C sümüklüböceklerle yerde sürünme yarı;ma !kalkıyor. Bu 
kuıf nev'inin sümükliihöcckten ılaha idi olıluğnnu kabul etnıez miod. 

• 1 
niz':' Demek ki bu ku5 nc,·indc kanat, hanl harıl 1ktldar lllcı aranan 
bazı uzt~\ far gibi, \'aadetti''i ihti~amh faaliyetin 8adf'Ce yala.nrı ~a-

hltll,'inl )&pmıya memur. • 
Peyami Safi\, işte bu kuş nc\ine ben:ılyen bazı fikir ve sanat cü. 

celcrinln, yazı yazmak \e ~er \'ermek yerine kahu·hanc \"t. lokanta 
kii~lerindC', kafa ye' ruh fatihlerine ağız doluşu k.Urre '1rl,mC'5indeld 

ı:irkhıllği ne ele güzel belirtiyor., 
1 

Biz kimsi' ye, ~lıretlerin aleyhinde bulurunayın; Jnrlallerfnld, öf
lu~leriniı.i, ihtiraslarmızı, iddialannızı içinizde uptedln demlyonı~~ Ta
nınmiyle aksine! Iluyrun, meydan aı:ık? Ortaya ı:ıkm, )'&7.1 yum, ta. 
nıd ı ğınız n tnııımadığınıı. herke"c hltab f'din n eliııizdcj·ıı,., lna.nma
dığıııız !}ahsiyctlcrl lııtal edin! Bundan en ı;ok memnun ol:u~ak hnld. 
ki sahsİ)'<"tlrrdir; zira kıymet 11.!leler yere ı;ökerltr, tğer kı~ırır.tleTl 

\arsa o zaman da basa çökerler. 
Uunu tt>uübe t>tmek hakkı o katlar umumi \'e bt~<'riıllr ki, m~· 

la herhangi bir ııehlhan "ben omuzlarımla Sült'ymaniycyl de,irtrim,, 
diye bir iddia ı;ahilıi olabilir. Pakat iddiasınr ağ-1.mdan k8('1Tdı~t .-a

niyede omuzlarını Sülcymaniyc du,·arlann:ı ''r.rm~k T'eyn. 1dd1:ıı.mı hı. 

ııat, :rahut Sült'pnaniyenin tabuthıj;unda kl'ndi<1ln" !f'r aramak hor
cundadır. Yok"a kahH'lıane masalarında, :tıN:huliin '~ ~bfn yardı. 
mile i .. kıunbll kağıllarıoılırn Sülr~ mani) r.lc-r ~·apıp n-nlan ı'lf'\1~. 

liıgat kftalılan a~ağılık nsrı bulnıakf:ın :\C'lnllr. 

/..·erip Fazıi KISAKOREK 
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Ankara 18 - I Iariciye daire şef
lerinden ortaelçi Sedat Bağdat elçi
liğine ve Brüksel orta elçisi Cema! 
Hüsnü de Varşova büyük elçiliğine 
terfian tayin edilmişlerdir. Bu iki 

tayin yüksek tasdika iktıran etmiş- / 
ti~ I 

İspanyadaki mümessilimiz Saba- S 
haddir.in hariciye protokol dairec;i ') 
şefliğine getirilmesi kararlaşmıştır. 

Vali muavinleri arasında tayinler 
İt.san Kfilıyaoğlu, nüfus işleri u· l 
mum müdürlüğü üçüncü şube mü-ı 
dürlüğüne Kula kaymakamı Nec
mettin Selen mahalli idareler umum 
müdürlüğü bele~yeler muamelat 
şubesi müdürlüğüne Çorlu kayma
kamı Necmettin Erçin tayin edil
mişlerdir. 

Katil Ali, a~nlmazd&n birkaç dakika önce lıaldandakl idam kararmı cllolerken ve sehpa önünde ••• 

Ankara, 18 - Seyhan valiliğine 
Niğde valisi Faik Üstünün, Niğde 
valiliğine sabık valilerden Sümer
bank idare meclisi reisi Ismail Safa 
Apaydırun tayinleri yüksek tasd:.:~t
iktıran etmiştir. 

Açık bulunan lımir vali muavinli 
ğine Balıkesir vali muavini Emin 
Kiriş, Balıkesir vali muavinliğine 
Diyarbakır vali muavini Abdülka- Muhasebe 
dir Keskin, Diyarbakır vali mua· arasında 

memurları 

Karaköy - Sütlüce 
sahil yolu 

vinliğine Beykoz kaymakamı Ihsan .nkara, 18 - Hariciye muhase- Karaköyden Sütlüceye kadar 
yapılacak olan sahil yolunun pro. 
)esi tasdikten gelmi§tir • Şimdi 
tafsilat pliı.nı hazırlanmaktadır. 

Yemişten Eyübe kadar olan sa • 
lıil yolunun da güzerg8.hının tes. 
bitine başlanmıştır. Ancak bu 
yol üzerinde surlar mevcut oldu. 
ğundan bunların hangi kısmmm 
kaldmlıp kaldırılmryacı bir ko • 
misyon tarafından tayin olunduk. 
tan .sonra plan hazırlanacakttt. " 

Korta, Beykoz kaymakamlığına U- be müdürlüğüne posta telgraf ida
zunköprü kaymakamı Sadettin Eı- rc~i muhasebe müdürü Sait Kıyak, 
tan, Uzunköprilye Refahiye kayma· Nafia muhasebe müdürlüğüne hari
kamı llyas Bilgin, Kşın kayma· ciye muhasebe müdürü lbrahim 
kamhğma Pertek kaymakamı Sabri Seberman, posta telgraf muhasebe 
Berkmen, memurlar sicil ve muame müdürlüğüne gümrükler tetkik mü
lat umum müdürlüğü birinci şube dür ı :.ıa.vini Reşat tayin edilmişler
müdürlüğüne Nazilli kayrna1~..ı dir. 

Hataya gidecek: 
Mebuslar Heyeti 

:Ankara, 17 '(Hususi)' - Hataya 
gidecek heyete Meclis reis vekille-

rinden Şehsettin Günalçay riyaset e
decektir. Heyete mehuslardan Halit 

Hatay valisi vazifesi
ne hareket etti 

Ankara. 17 (A. A.) - Hatay va
lisi Şükrü SökınensUe.r bu akşam 

Hataya hareket et:miş ve istasyon
da dahiliye vekili Faile Öztrak ile 
yeni emniyet umum mUdUrli, An _ 

Bayrak. Bekir I~aleli, Parti umumi kara emniyet müdürü ve em.niyet 
idare heyeti namına Hamdi Yal· umum mfidUrlUğU yüksek memurla 
man ile Zihni Ulgen bulunacaktır. n tarafmdan uğurlanmışttr. 

VAKİT 
Asım Uı: "Ucuıı bira, ucu:ı şarap,, 

lıa.5tıklı yazısında, Ankara bira fııb
riknsının inhisarlar eline geçmesi
nin maksadını, bira fiyatlarını ucuz· 
)atmak için olduğunu söyledikten 
sonra şunları ilave etmektedir: 
"Şimdiye kadar Yeşilay Kurumu 

umumiyetle içki aleyhinde çok ça
lıştı; Yeşilayıu bu faaliyeti takdirle
re Hiyıktır. Ancak şunu da işaret et
mek l;izınıdır ki bu faaliyetler arzu 
edilen semereli bir netice vermenıiş· 
tir. Bu defa bu işi yeni bir metodla 
inhisar idaresi kendi üzerine almış 
oluyor. 

Fikrimizce bu noktada Yeşilay ar
tık inhisarlar idaresine karşı harp 
:vaziyetine nihayet verip sulh aktet
meli dir; rakı satışını tahdit ederek 
}ıira satışının revacını arttırmak is· 
tiyen bu idareye yardım etmelidir. 

Dilimizde "Çiyi çiviyi söker,. diye 
,bir darbımesel var. lnsanlar arasın
da asırlardanlıcri yerleşmiş olan ic· 
ld itiyadını bütün bütün kaldırmak 
mümkün olmayın<'a tehlikeli olan 
bir iptiliı yerine daha az zararlı bir 
iptilii.yı telkin ve teşvik-etmek llaha 
nıakul olmaz mı? 

Dir de nnJıyoruz ki senelerce ra· 
kıyı metheden inhisar idaresi şimdi 
;yüksek dereceli içkiler aleyhine mü· 
cndele açmakla eski günahlarını af
fettirmek isliyor. Şüphesiz bu tedbir 
geç kalmış olsa bile gene memleket 
için büyük bir kazançtır. Yalnız bu 
mücadelenin dnha ziyade müessir 
olması için alman tedbiri tamamla· 
mak: Yani "ucuz bira formülüne,, 
"ucuz şarap formulünü,, de ilave et· 
mek Hizımdır. ,. 

mayfşe lüzum hissedilmese bile ci
han biliyor ki bugün yeni İngiliz or~ 
dusu şimdJden hesaba katılması 1:1· 
tım müthiş bir kuvvet haline gelmiş· 
Ur ve İnglliz donanması her zamao 
sulbü müdafaaya hazırdır. Ayni za· 
manda, Fransanm ·arzettiği birlik w 
nzmü metanet manzarası ötedenberJ 
Avrupanın en mUterakki ve en de· 
ğerli ordusu olmakla maruf Fransa 
kuvvetlerinin gittikçe arın n knbili· 
)'eli hakkında canlı bir şnhitlir. Sulh 
cephesinin gittikçe tamamlanan ha· 
zırlığı karşısında bu tezayüt ile mel.ı
sut bir suretle dilnya üzerindeki ihti
lafların da şiddeti geçiyor.Kimbilir, 
belki bir müzakere masası başına o
turmak ihtimalleri daha bugünden 
urukta teressüm etmiştir denilebilir., 

CUMHUR1YET 

Yunus Nadi harp ve sulh ccphe!erı 
arasında başlıklı bugünkü makale· 
inde, Danzigin bir harp doğurup do 
ğurmıyacağını araştırmakta ve buna 
"evet,, demesinin sebcblcrini yalnız 
Dıınzig işinde bulmaktadır. 

(Yalnız Dnnzig meselesinden dola· 
.rı sözü, hal ve vaziyeti izaha küfi 
dejiildir. Danzig işi bütün Avrupayı 
ve giderek belki bütün dünyayı biri· 
birlne katacak olan gerginliğiıı sa· 
dece bir mehenk taşından ibarettir. 

Danzigden dolayı harp çıkabilir 
demek, harp ve sulh cepheleri ara
sındaki tezadın sulhan halline çar(' 
l.ıulunımuyor demektir. Dnnzig lıu 
tezatlar içinde sadece küçük bir cüz
den başka bir şey değildir. Müphem 
\"e umumi şeklinde dava Danıige 
münhasır olmaktan çok uzak ,.e on:ı 
nislıetle yüz kere, bin kere daha bü 

YEN1 SADAII .} ük görünüyor. Bu vaziyeti Çeko· 
Hüseyin C:ıhit Yalçın lngillereniıı S!ovak ve Arnavutluk işgnlleriJc on· 

screrberlii'.ıi başlıklı yazısında eğeı lan takiben ileri sürülen (h:ıyat 110• 

fir felakete uğram:ıdıksa bunu tlün· hası) iddiaları doğurmu~ oldu. 
~a kuv~·etlcrinin muvazenesinde ara Dedikten sonra makalesinin so-
mak llizımgclcliğini söyledikten son· nunda şöyle demektedir: 
ra lngillcrcnin sercrbcrlik süslcdşi- "lştc vaziyetin bu Y!izuh ve sara
nin lrn muvazenede büyük bir mev hallen mahrumiyetidir ki ufukları 
kii olduğunu, Fransanmın bu sene harp bulutlarilc yüklü E{Östermeklc 
1 ı temmuzu daha başka bir hava ı- devııın ·ediyor ve birtakım milletleri 
çiıııle ve yekvücut olarak karşıla· kemdi varlıkların1n korunması heı;n· 
nıaJarının do bunda, ı:;cnc büyük bir f>ına sulhun müdafııaııı fikrin"~ hcr
~·cri olduğunu işaret ettikten sonra gün rlaha ziyade kuvvetlendiriyor. 
uiyor ki: Bununla bcraer vazielin şimdiki 

"İsle lııgiliz kuvvetlcl'inin ağustos "Sekli bir sinir mücadele ve ınüsafı.1· 
ayı lptil:ırıncla bütün teşkiJıltlar·ıc kası halinde siirüklcnip gitmcktedır. 
ıullıü müdafaaya hazır Lir hole sele· Hııklnnndan emin olan millcllerin 
ceJ,Ieri havadisini okurken, bu ha· her ilmilae karşı h:mrlanmakla be
Jterin meTsuJclyetl derecesini tııvin e- rnber yarını sükôn ve itidalle heklc 
dememekle beraber, duyduğumuz in melcri gidilecek en muvafık yoldur.,, 
fü>a bundatl fbarettlr. Böyle bir nü· J (DerJamı 3 i1nci1de) 

Diğer taraftan Dolmabahçe -
Bebek arasmdaki yolun açılması 
için de nafia belediyeye maddi 
yardım vaadetmiştir. !ki buçuk 
milyon tutan açrlma parasına 
nafianm ne m.ikdarmı üurine a... 
lacağı sonılmuştur. 

Dahiliyede yeni tayinler 
olacak 

Ankara 17 (Hususi) - Açık bu
lunan İzmir V. muavtnllğlne Ba
:rkeslr vali muavini Emin Kiriş, 
Balıkesir valt muavinliğine Di-

. rbakrr vali L~avini AbdUika
dir Keskin, Beykoz kaymakam
lığına Uzunköprtı kaymakamı 

ndcttin Ertur, UzunköprU kay
makamlığına Refahiye kayma~ 

nmr llyas Bilgin, Keşan kay
uakamlığına Pertek kaymaka· 

• Sabri Berkmen, memurlar si
cil ve muamelat umum müdür. 

~ü birinci şube mUdUrlUğUne 
Nazilli kaymakamı İhsan KAh-

0..,lunun, nüfus işleri umum 
ıu~ .düğü üçilncU şUbe mU
.ı rlUğUne Kula. kaymakanıı 

' _ ,:ı :din Selen. mah~lli fda 
ek : umum mUd.ürlUğtı. beledı

.:ıler muamelAt şubesi müdür 
. - iine Çorlu kaymakamı Nec 
.addin Ercin'ia tayinleri takr.ı. 

rür etmi;;tir. 

Yeni mühasebe 
müdürleri 

Anlrnra, 17 (Hususi) - Hari. 
i ye \ " vka.leti muhasebe mUdUr
lUğUne posta ve telgraf Jdarcs' 

. uhasebe r r,i Sadi Kıyalr 
ut.: • .ı muhasebe mUdUrlUğUIJE 

nrici: ~ muhasebe miidUrU tb 
·:ıhlm, posta \'C telgraf muhnse 
'le ınüdürltiğünc gUmrUkler te• 
'ik mticllir muavini Reşat ta 
•in vJilmiştir. 

f ngiliz gazetesinin 
verdiği haber 
doğru değil 

Ankara, 17 (A. A.) - Deyll 
Tclegraph gazetesinden naklen bir 
kısun İstanbul gazetelerinde çıkan 
ve baş öğretmen S:ıbiha Gökçenin 
idaresinde olarak bayan pilotlardan 
mürekkep bir Türkkuşu filosunun 
!ngiltere}'i ziyaret edeceğine dair 
olan haberi tekzibe .Anadolu ajans? j 
mezundur, 

Polis Enstitüsü Çekirge akını 
Çatalca ve Silivride ehem
miyetle mucadele başladı mezunlarına dün 

diplomaları dağıtıldı 
Son günlerde ~hrimı~ ve civa 

.1a sürülerle çekirge yağmaktadıt 

3i1hassa Bakıd~~1'. Yeşi!köy ve Yc
likule tarafları çekirge istfülöı11.: 

uğramrştır. Şehirde de caddelerdE 
; ekirgelere te artüf edilmektedir. 

Vekili nutkunda Dahiliye 

mezunları 

Verilen ııa··,erlere p:o ·e, Çataıc: 

ve Silivri k.:ıalannda çekirge mr · 
cadelesine giri~ilmiş ;e muhteJi · 
suretle rn~::.im mıktarda çeki-"' 

Ankara, 18 (Hususi) - Dün 
polis enstitüsün.de diploma tevzii 
merasimi yapılnuştxr. ·Merasimde 
Dahiliye Vekili Faik öztrak, adli
ye vekili Fethi Okyar, Maarif Ve· 
kili Hasan Ali Yücel, Sıhhat ve 
içtiınai Muavenet Vekili HulQsi 
Alataş ve Dahiliye Vekaleti ileri 
gelenleri hazır bulunmuştur. 

Saat 14 de enstitü talebeled 
motörlü ve süvari kıtalariyle 

birlikte önlerirılde muzika olduğu 
halde önce Ulus meydanına gele
rek anıda ve müteala"ben Eitlrliyet 
Abidesine giderek ~bideye me
rasimle çelenk koYmuşlaf.dır. ' Sa
at 16.30 da Dahiliye Vekili Faik 
öztrak aJClğıdaki nutkunu müte
akip merunlara diplomalarını tev
zi etmiıtir: 

••- Bugiln bu kıymetli mües• 
ıeseden ldiplomalarmı alan arka
datlar, tizleri tebrik ederim. Şim. 
di aal.Shiyetli bir arkada!Jxrnızın ağ. 
zın~ i!ittik, hepiniz bilaistisna 
muvaffak oldunuz. Denıek ki tah· 
sil esnasında sizden beklediğimiz 
gayreti göstermiş oluyorsunuz. 

Ben mes'ul mevkie geldiğim an
dan itibaren bu yuvaya gerek biz. 
zat ve gerek bilavasıta yaptığım 

ziyaretlerde sizin muvaffakıyeti
nize bizzat §ahit oldum. Hocaları
nızdan da bunu dinledim ve ifti. 
har duydum. 

Sizleri tahsil hayatınida gayele· 
rine irişmiş muvaffak arkadaşlar 

sıfatiyle tekrar tebrik ederim. ve 
bu tebrikten büyük zevk duya
rım. Mensup olduğunuz mesleğin 
son mesuliyet mevkiirı.de bulun -
mak srfatiyle sizlere şunu söy
lemek isterim ki sizin muvaffakı

yetiniz benim muvaffakıyetimdir. 
Arkadaşlar, vazifeleriniz ka

nunla ve onları izah eden nizamna 
melerle gösterilmiştir. Hocalarınız 
bunlan size izah etti. Ben size hlJ 
tasa olarak şunları söylemek iste
rim: Bu meseleğin size tevdi etti
ği vazife yurd içinde nizamı t~

min etmek, onu korumak ve bozu 
Junca tekrar temin etmektir. 

tebrik etti 
Arkadaşları mesleğiniz zah · 

metli, hatta tohlikel~dir. Günün 
hangi saatinde, hangi ağır vazife. 
nin sizi beklediğini bilmezsiniz. 
Uyanık ve basiretkat olacaksınız. 
Bu itibarladır ki müşkül bir vazi. 

öldürülmü~~ :.; .. 

!stanbula düşen ~ekirgelerin S 
livri ve Çatalcadaki imha rnücad~" ' 
:;inden kurtularak ka~a~ilen çekir 
~eler olduğu sanılmaktadır. 

fe deruhte ediyorsunuz. Fakat Sümerbank için 
yurd.da emniyetin temini vazife- gelen bir mütehassıs 
sini ifa edebilmiş olmanın verdi-
ği zevk de çok büyüktür. Bu Bu sabahki Semplon ekspn:sile 

fabrika makineleri mütehassısı Norzevk fedakarlığa katkat değer • 
. . . .. veçli M. Lundi şehrimize gelmi§tir. 

Sızı datnla bu fedakar zumre a. M L d" · s·· banka ·t f h 
d .. k b' . büyük . un mm umer aı a , 

rasm a gorme uun en . ·ı.~ıarda t tkik t w hal:e· ' li . d ift....... ,.. ,ı;t,,.... e a yapacagı eme mız ve me an uı.anmı... • al t 
d mmış ır. 
ır. 

i\rkaaaşlar, bu güzel milesse
seyi idare eden arkadatlamnuJdan 
şimdi dinlediğimiz gibi hakikaten 
bu memlekette her mesleği ilim· 
den istüa!de ettirmek nimeti an
cak cumhuriyete nasip olabilmi!J, 
bu münasebetle aziz cumhuriyeti
mizin büyük koruyucusunu, onun 
he:: esehi karşısında olduğu gibi 
burc~da da hürmetle, tazimJe an • 
mak borcumuzdur. 

Onun kıymetli eserini bugün 
büyük bir dirayet ve salahiyetle 
muhafaza ve ila etmekte olan 
Milli Şefimiz İnönünün isim]eri
ni huzurunuz.da hürmetle anmak 
isterim. 

Hepinizin millet hizmetinde da 
ima muvaffakıyetler temenni ede
rim . ., 

Yeni mexunJann isimleri 

EnstitUden 108 talebe mezun ol
muştur. Mt ... .m olanl.:ı: şunlardır: 

Naci Kardeş,Halil Mutlu.Şahap 
Alkan,tzzet Oğus,Cemal Köksal. Ha 
san Basri. Hamdi GUney, Şev
ket Cnkin, Ömer Vardarlı, Mev
lud Erdoğuş, Muzaffer Batan 
Salim Akdoğan, Hakkı Akta~ 

Kemal Artuç, Necati Akman 
Halil Ertoy, Emin Nacı. Ahme' 
Kemal, Hamdi Erol, Abdullal 
Karaglıtle, Halil KAmll_. Mita 
Aksin, Şa ap Alkan, Salt ErgUl 
Emin aBşaran,Sait Yalçın.Nüzhet 
E:cmen,Nazım Çetiner ,Adnan Kir
man, Sirn Sungutay, Yakup ö 

zer, Niyazi Onaydrn, Şevki Er
soy. Muhittin Orcan, Salih Yal • 
çın. Yusuf Kaymak, Abdullah 
Ertekin, Hazım Doğan, Yaşar 

Akbar, Suad AkğUn, Muhsin Er
~an, Mehmet Daloğlu. Tevfik 
Sezen, KA.mll Tuna, KA.zım GUn
san, Nevzat GUcel, Sıtkr Erdo
ğan, Hüseyin Onat, CeHl.1 Alpte
kin, Mehmet özsavaş, Hasan 
Berksan, Zeki Oğuz, Cemal Öz· 
tUrk, Hüseyin Travasteli, İbra
him Berk, Mehmet Yılmaz, Ah
met Yaşar, Behçet Oztek, Ah
met Öngil, Hallm Akm, Meh
met Yaman, Abdullah Akça, 
Sıtkı Ergül, Hakkı Vardar, Şe
rif Sağad, İshak ÖzUdüz, Hasan 
Tahsin, Adnan Kirman, Suphi 
Çetin, Ahmet Dövene!, Haydar 
Alkan, CelA.I Örtaç, Vahit Altın, 
Nihat Altıner, All Polat, Kemal 
06nmez, Şetlk Dündar, Sabri Ö
nal, Rıza Kaya, Osman Atalay, 
Ali Aybam, Seyit Ali, HUsnU 
Yıldınm, Rasih öztekln, İbra

him Baysal, ŞUkrU Baysal, Meh
met Tuğrul, eZynel Karaduman 
Celı\l Önal, Sami Sayin, Ziya 
YatUrcr, Hasan Kaya. CelAl 
I'1rğay, Rahmi Yılmaz. Sellmt 
";arsılmaz, tsman Tllkenci. Meh
met Alğ1c, Haltt Erdoğan, Alt 
'!Julkan, Mehmet Yalçıntuna, 

Hüseyin Alnayrl, Enver Gezer, 

Hiç şüphe etmem ki hayatınız
da daima bu düsturlara dikkat 
edecek ve muvaffak olacaksınız .. 
Biz sizin muvaffakxyctinizden da
ima zevk duyarız. 

--~~~~~...;._~~~~~~ 

uoını-tron amca 
·ınnn otomobllt 

emaJ Vardarh, Maruf Turan, 
"'Jtlzhet ErtUmen, Nazif Ersa
yin, Kemal Tanyolaç, Nihat E
ı en, Cevdet Bayoğlu, Vns1r Raı;
-:ıoğlu, Nazmi Ac~r. Nazım Te-
1·incr, Sadettln Atnalt, İhsan 

hm an. 



18 TEMMUZ - 1939 

. . 

l ·inabe'I 
AKŞAM POSTASI 
Salıilli .,. Neirivtrt Mit.tim 

. Hasan Rasim U• 
i DARE EV}: lstaııhl A-1•1 CllNlsi 
·~ hl'ltl; liılnhl ıre. ,.,..., ..... : ldıtlıııl llAIU 

Yuı i;leri. fefefonu 1 23872 
ld•re • , 24370 
ilin • • : 20335 

;····················; • ABONE $ARTLARI 
1 • ttra.,. (-

1 8n•lllı H.00 ltP. 11.09 l f\ il 
• • . ,.... 7.50 • 14.• • 
t • •rıııı . 4 .IMI ,. ı.oo • J 
!_. • ph.IL 1.50 • .... .iL --------··---·· 

Yerli mallar 
sergisinde son 

hazırhklar · 
Belediyenin ''yarınki 
lstanbul,, pavyonu 

tamamlandı 
Cumartesi günü açılma merasimi 

Yapılacak olan 11 inci yerli mallar 
t:~::-gisinde Sümeı:;aök, Etibank, in· 
hisa.: ..... , belediyenin "yarınki ls· 
tanbul,, paviyonları ikmal edilmiş· 
tir. Belediyenin yaptığı · ''yarınki 

1.tanbul,, paviyonu ç.:ı:: dikkate d.!· 
ller bir şekilde hazırlanmıştır. 
Burada İstanbul semtlerinin hava
dan alınmış büyük resimleri ve bu
r:ı\arırun imar işlerinden sonra ala· 
ca~ı manzaralar büyük tablolar ha· 
li" :~ gösterilecektir. S~--· .:e yap:!.· 
rnasına başlan~n Hatay paviyonu 
ikmal ecıilmek üzeredir. Yalnız Ha
tay mallan henüz gelmemiştir. 
Diğer bütün -~ergi ye iştirak eder.· 

lcr de paviyonlarım inşaya başla

rn15lardır. Cuma günü akşamına 
kadar bütün hazırlıklar tamamlan· 
mış olacak ve sergi açıldıktan son
ra ufak tef ek de olsa inşaata mü sa· 
ade edilmiyecektir. 

---o•---
Muallimlerin 

kıdem zamları 
Mesele ile vali ·meşgul 

oluyor 

HABER - Akpm Postuı a 

Azapkapıda açılacak 
büyük meydan 

Gen iş caddelerle Karaköye ve Beyoğluna bağlana
cak, Azapkapı - Karaköy arasında rıhtım yap ılacak 

~aatı bitmek üzere olan tun vücuda getirilecek ve bunların 
Atatürk Köprüsünün iki ta- Karaköydeki methaliyle Aza.pkapı 

rafmda açılacak meydaıilann ha· arasındaki geniş yol bir cadde ha-
rer park haline sokulacaktır. Ha.. 
vuzlar bin~mm bulunduğu kı · -
sim şimdilik olduğu gibi kalacak, 

Havuzlarm. arka tarafmdaki ilk
mekteb bina.J11nın yanından yeni bir 
yol açılacaktır. Bu yol Pcrapala.s 
arkasından geçen. ıuıfalt yola bağ -
lanacaktır. Bundan başka Karaköy
le Az~pkapı arasında. güzel bir rıh. 

linc getirilecektir. 

Evvela meydanın tanziminden işe 

başalnacak, rıhtnnlar ve yollar da-

ha sonra yapılacaktır. Bu işler L 
~in bü- ınaket hazırlanmıştır. Ya -

kıııda Avrupadan gelect'k olan mil

te?lıassıs Prost bu maketi tetkik c
•kccktir. 

iki kişi öldüren katil 
· Kağıthane 

cıvarında yakalandı 
- ·· hafta kadar evvel Kağıthane 

de ,:.,ir koyun ağılına hayvan kon· 
ma3r y::zünden Şaban isminde biri 
Ta'1ir ve ~7iyazi adlannda iki kiBiY~ 

·Adliyenin yaz 
tatili 

Nöbetçi. kalacak mahke· 
me!er tesbit edildi 

la.;anca ile vurmuş ve kaçmıştı. 1 · 
· yaralı kaldırıldıkları hastanede i

ki gün sonra ölmüşlerdir. Bunun ü

zcriae katil Şaban jandarma ve po
. s tarafından şiddetle takibe başlan 
mış ve nihayet dün Kağ[thane civa· 

ında bir <lere içinde yakalanmıştrr. 
.J ıamandanberi dağlarda dolaşan 

.-;-1;'Li.1Jli üzerinde katil aleti olan 
tabanca da bulunmuştur. Şaban 

müddeiumumiliğe teslim edilerek 

müddeiumumi muavini Ali Kemal 
t:ı-afından sorguya çekilmiştir. Yal 

nız suçlunun tabancasında bulunan 
atılmış fişek kovanlanmn bulunma 

sı için Kağıthanede 

yapılacaktır. 

araştırmalar . 

Divrikli 75 ızcı 
şehrimizde 

......................................................................... ~-;;··········ı 

lstanbulu yağmurlardan başka 
birşey yıkamıyacak mı 1 ... 

Yazan: M .. DALKILIÇ 

1 ST.L.'\"BULUN a...,falt J aıula.eak caddeleri faJ in edildi. 
PHin hazırlandı. Zannederiz, ııara.ı.ı da. ayrıldı. 

llatlii. ga,ıctclerdc okutluğumuza. göro da.yanıklı a'>falt yn
ıulma.Ja da karar \erildi. Bunların hepsi ala, hf"psi Dle!tikfır' him
metler. 

Biz asfalt edebiyatı yaparak asfaltın faziletlcrl~de?n bir de_ 
fa. daha bahsetmiştik. A~falttır kJ, İstanbulu ayni zamanda bir 
çok müzmin tlerd YC ayıblarından kurtaracak. l'ani, ~chir fo
nıizliği teknJğine asfalt mutlaka dahil bulunan \C ihmali imkan-
sız olan bir unsurdur. . 

. 
~ 
! 
: : 
i • 

lstanbulda. eadclclcr a.&fali olunea !(Öp, to:ı:, ııh.llk, çamur ol- • 
maz. Yani, ancak o \'akit olmamak imkanı elde edilıİıiş olur. 

Otobüs J alnız btanbultladrr kJ bir cehennem aleti mertebe_ 
sine dü}ÜYermiştir. Caddeler asfalt olunca otobüs birdenbire 
nakil ,·asıta1anrun birinci pli'ı.nma ge?çecek 'e en iJ; nakil , a.sıtası 
olacaktır. 

ller şehirde halkın en kesif olarak kayn:ı5tığı sokaklar Jıiç 
şüphesiz birinci derece caddelcrc1ir. 

' Bu caddeler n.sialt Ye binaenaleJ·lı tertemiz' olunca sabalı-

ta.u geceya.nsma. kadar İstanbul halkı mikrob <l<'nizlnde J·üzmek
ten ebediyyen kurtulmuş olacaktır. 

Nihayet, Mfalt yollardır ki İstanbulu bir Ortaçağ şehri man
: z::ı.rasmda.n birdenbire modern bir şehir manzarıısına geçlrivere. 

cektir. Y&lnız, biz bir noktayı tekrar hatırlatmak btiyoruz: 
Ha.zır caddeler asfalt yapılırken p;ecelcri muntazaman ve 

şakır !)akır yıkanabilmesi için niçin a~·ni zama.ntla tertibat yapıl
mamakta.dır? Yoksa. İstanbul halkı b:ı.yramdan bayrama yıkan
dığı gibl ı~tanbnl caddeleri <le yine yağmurdan yağmura mı yı
kanacak?.. ! 

Düşündü ğüm gibi: --- ---
Gürültü i 
Yazan : .SUAD DERVıŞ 
Bir zamanlar duyuldu ki İstan

bul belediyesi gürültü ile müca-
1 dele edecek, seyyar satıcıların 

sckakta bağı!'ması yasak olacak, 
yaylı a r a b a 1 a r ı n teker_ 
!eklerine lastik takılacak, otomo
biller klakson çalmryacak velhasıl 
buna mümasil bir sürü tedbirler 
alınarak İstanbul hemşehrisinin, 
gürültüden bizar olmamasr te
min edilecek .. 

Bu sözlerin çıktığı ilk günde, 
bu tedbirlere nisbetcn riayet edil
diği görüldü. Seyyar satıcı saat 
sekizden evvel malını satmak için 
feryadı basmadı, otomobiller 
klakson kullanmadı, arabaların 
da bir kısnu tekerleklerine 'la:;tik 
taktılar. 

Fakat halk araıoında 
zihniyet vardxr: 

kötü bir 

''Devlet yasağı üç gün.dür,. He
le belcıdiye yasağı 1 

Belediye yasağı devlet yasağı 

ka•dar da sürmedi. İkinci günden 
itib~ren ihmale başlanıldı. 

Bugtin bütün İstanbul sokak. 
larmda cehennemi bir gürültü 
hüküm sürüyor. Sabat erkepden, 
seyyar satıcıların sesi horozlarla 
beraber uyanıyor. 

İşinden gc-lip gece yorgun argın 
yatmış olan biçare İstanbulluya 

sabah uykusunu haram ediyor. ................................................................................................... 
Tekerlekleri lastiksiz arabala

Antal ya kanalı yarın rm sabah saat beşte bir katar ha-Fınnlar kontrol 
ediliyor 

Ekmekleri çeşniye aykırı 
olanlar tecziye edilecek 

l · linde sokaklar<lan geçerek uyan· 

Vali ve Belediye R eisi Lutfi 
Kırdar ekmek meselesi etrafında
ki şikayetleri çok ehemmiyetli bu· 
larak bWlların tahkiki için beledi-

ye reisi muavini Lfitfi A ksoyla 
Sıhhat müdürü Osman Saidi me-

açı ıyor ıdırmış olduğu biçareler, bu ı;ü-
Ankara, 17 (A.A.) - Va . ,rültü ardı sıra sütçünün, ekm:k

kıflar eliyle meydana getirilen çinin, sebzevatçrnın konserkriy· 
Kırkgöz menbalarındaki suyu le bizar oluyorlar. 
Antalya ovastna indiren 28 ki-

Otomobillere gelince bazı lı 11 . 

lometre uzunluğundaki büyük susi plakalı otomobiller ise bclc Jı 
A n talya kanalı önümüzdek i yenin bu yasağmın farkında d: 

çarşamba günü törenle açıla • ğiller galiba .. Klaksonlarının sc 
caktır. Bu merasimde bulunmak siyle istanbulu velveleye verir. 

üzere Basvekil namına Ziraat duruyorlar. 

Yirmi temmuzdan beş eylwe ka· 
::iar devam edecek adliye tatili ha· 
zırlıkları t:ımanönmı~tır. Nö!>ctçi 
kalacak mahkemelere vaziyet dün 
bir tamimle bildirilmiştir. Hazırla· 
nan listeye göre, ac;liye birinci v.: 
i:.inci ceza ile ikinci hukuk, ikinci 
ticaret, meş!ıut suç işlerine bakmak 
üzere dördüncü ceza ve kaçakçılık 
işlerine bakmak için de b::~ ·...,,.; ·c 
za nöbetçidir. Ağır cezada müstace
len görülen davalara tatilde ikinci 
ceza 'bakacaktır. 

Üsküdarda dır hukuk hfildmi İr
fan müstacel ceza ve hukuk işleri 
nöbetçisidir. 

Sulh ceza mahkemelerinden Sul· 

Divrikten şehrimize yetmiş be~ mur etmiştir. LUtfi Aksoy ve Os
izcidcn m ürekkep bir kafile gelmiş· man Said bugün fırınları ani . su
tir. Bwılar D ivrik Gök orta rnekteb: rette gözl:len geçirerek sıkı bir 
• · ·.~Teridir. B u mektep müteahhit teftişe girişmişlerdir. 

Vekili M~hlis Erkmenin Tiya • Acaba belediye için gürü1tii :· 

setinde Vakiflar Umum Müdü. mücadele etmek çok mu mü~k~.l 
rü Fahri Kiper ve muavin i Va. dür?. 

k fl ·d ı · · d İstanbul halkını bu hayhuydan 
ı ar ı are mec ısı azasın an ,. . . 

b. tt ·· kk h t b halas etmek, bele<lıyenın isi.an-
ır za an mure ep ,eye u. _ 
.. . • bulluya yapacagı en büyük iyilik. 

g.un Antalyaya hareket ctmış • lerdc-n biri olacaktır. 
tır. Suat DERV1Ş 

Nuri Demirağ tarafından yapılmı~ Her · fırından ekmelt nümunesi 
Hususi idare bütçesinin darlığı tanahmet, birinci ve üçüncü, Beyoğ ve sonra maarife devredilmiştir. alınarak muayeneye sevkedilecek, 

,1-·üzünden şimdiye kadar kıd~m zarr lu birinci ve ikinci, Bakırköy, I:yüp. · . izciler buradan Edirne, Bur çeşniye ay km ekmekl~ri çıkaran· 
-0---

lan kendilerine verilmiyen .Hkmek Fatih, Beşiktaş, Sarıyeri, Beykoz . :! Ankaraya gideceklerdir. lzci- lar şiddtle cezalandırılacaklardır. 
tep mualıı·mıerinin bu vazivetleri Üsküdar, Kadıköy, Kartal ve Ada· b Yeni çıkarılan 

J \eri u şehirleri gezmeğe davet e-
etraf mda bizzat ,·ali Ltitfi Kırdar lar mahkemeleri nöbetçidir. den Nuri Demirağdır. --o- posta pulları 
tetkikler yapmaktadır. Maarif mü· · -o- T ı • · dil II , d D .~·m"rik·a bu' le~ı·k dev'letlerını· · ..... 150 

ae.: •• er n -a:ı·oarpaşa an evlet k"ın "ın'ı in' hı'sar- . " ~ ,., dUrlüğü muallimlerin hakkı olan Tu"' rkkuşu motörlerle Beşiktaşa geçmişler ve inci yıldönümü münasebetile pos· (Ba;f(arafı 2 incide) 
kıdem zamlannm senelere göre mik lar VaSıtasile Satılacak TAN 

. h 1. d Demirağın tayyare fabrikasını geze ta telgraf ve telefon :..:aresi 6 çe· M z k . B.. "k d dannı tesbit ederek bır liste a ın- k ı . . . . .. . . e erıya uyu ramın son pcr a m p arın a rek :::ıc yemeğini orada yemişler- Ankara, 17 (A. A.) - Türkiye şıtten ıbaret bır sen pul tedavule desi hazırlanıyor başlıklı yazısında 
de valiye vermiştir. d" Kızılay cemiyetinden· çıkarmıştır. tola ı i~er devletlerin harp hazırlıkl:ı-

Habcr verildiğine göre, otomatik 9627 UÇUŞ yapıldı ır. --o-- Kızılay cemı·yctinm: inhi"sarmda Bu pullardan 3 ve 8 kuruşluk o- rı_ndan bahsetmektedir. Denıckle<.lir zam §ekli kaldmlacak ve terfi va~ k 
ti gc1m muallimler yüksek dcrt'cedr A nkara, .J 7 ( A.A.) - Aldı. Şehrimizde Amerikalı bulunan kinin satışlarının inhisar - !anların üzerinde İnönü ile Ruzvel· ·ı;'Almanya, yeni bir :\lünih konfc· 
ınünhal varsa zam alabil.eccklerdir. ğımız malumata göre, Türk.ku. b' . k lar idaresine devredildiği ve devir tin, 7, ve 12,5 ku:· .• ~..ıklann üstün rnnsı hazırlatacağını ümit ederek 
Bu sene münhal açılıncaya kadar şu kamplarında on temmuzdan lr asarıatı a ve teslim muamelesine başlanmış de \':.)r.gton ile Atatürkün, 6 v~ kendisini harbe Iı:ızır ı;rüstmliği bir 
bckliycccklerdir. beri, ta m mevcu tlarla çalı~ma • mütehaSSISI olduğu yolunda bazı lstanbul gaze- 2,5 ::uruşlukların üstünde de Türk anuar, kıonCcrans .~·er!. nı c .sulh cephesi 

1 b 1 · t telerinde verilen havadisler dog-ru . . arn tar arının sungu enle karşıl:ış:ı-
ara aş anmış ır. Filadelfiya m üzesi mütehassısla- değildir. Ye Amerıkan bayraklarının resım· caktır. Fakat Almanya böyle bir ıeh· ---,o---

Şehit polisler 
abidesi 

Yarın öğleden sonra 
açılıyor 

Polis mektebi ellinci devre mezurı 
l:ı.n yarın saat 13 de Cum!mriyeı 

abidesine çelenk koyacaklardır. tn· 
· · :. ·~en polis mektebi içinde!.;· 

şehit polisler amdı da saat 16 d« 
merasimle açılacaktır. 

---o·---
lnhisarlar Vekili-

tetkikleri 
. 

nın 

Bugün Üsküdar tütün 
depolarım gezecek 

Şehrim.izde bulunan gümrük ve 
tnhisarlar vekili Raif Karadeniz, 
dür. öğle üzeri Sirkecideki inhisar_ 
tar tefti§ §ubesini gezmiş, öğleden 

sonra da Cibali fabrikasında tet
kikat yapmıştır. Vekil bugün üskü 
dar tütün depolarını gezecek ve öğ
leden sonra Maltepe tütün ıslah 

istasyonuna gid~rek tetkiltler yapa
caktır. Vekil cumartesi günü tet -
kiklerine devam için lzmire gidecek 
Ur. 

Etimesuttaki motö rlü tayya • rından M. Kliford ve zevcesi Tür· leri \Cl.rdır. likcye de hazırlanmış sörünrnektc-
k d b ·· k d ı· 2767 numaralı kanunla sıtma v: re ampm a ugune a ar ı. ki, ·c müzeleri hakkında tetkikot dir. On1:ır bir yıl<lınrn Jı:ırlıi Iı:ızır· 

seli amatöt tayyar eci talebele r J frengi ilaçlarının memleketimize lamışlardır. Ilarp en ~·ok üç :ıy için· 
3262 uçuş, lnönündeki liseli ·apmak üzere bu sab~.'.tld Semplon hariçten ithal ve dahilde imal ve de bitecektir. Daha Iıaşlnr h:ı şl :ııııaz 

k ·ı hnm· ·ıze gelm"ışt"tr t · · · · · h" ltın kası vasıtasile sattırılmakta olan totaliter kuvvetleri l>ir ii lı"ıııı rı··ı7.g ·~ rı amatör talebeler ise 6365 talim C Sp:CSl e ŞC • Sa IŞI Cemıyetımız:n ın ısarI a - " 
l\I Kl ' f d A ·k ı ı Türl· dadır. devlet kininlerinin son defaki çı - halinde Avrupayı s:ıraeak, clcınok Uçuşu yap· mışlardır. . ı or , men ·a ı arın ·' 

- - - k 3631 1 k 1 · t rasiler kendilerini lrnrlamı:ıy:ı im· 
l 9627 h. b" ·· l · k h · t rd"g1i Ancak sıhhat ve içtimai muave- an numara ı anun a zıraa Yapı an uçuşta ıç ır muze erme ço e emmıye ve 1 • kan bulamıy:ıc:ıkl:ınlır kana:ıliııi t:ı· 

·arıza vukubulmadığım Anado- ni, bu hu.:>u:-.ta esaslı ilmi a~aştır- net vekaleti tarafından toz halinde bankası ilerine inhisarlar umum mü ~ım:ıklnclırlar. F:ıkal höyle ıııi ola· 
lu Ajansı m e mnuniyetle kayde malarla meşgul olacağım bir mu- cemiyetimizden satınalınarak kom_ dürlüğü tarafından sattırılacağr cak? Harp bir yıldırım lı:ırbi misok 
der. · ~ -ririmize söylemiştir. prime yaptınimakta ve ziraat ban tavzih olunur. sa bir yıııranma harlıi mi olncnk? 

Taarruzlarm en garibi ! 

DAHA neler i~iteceğiz, bu olur iş mi: · 
Ödemı,te Ba<lemiye köyünde Ha

tice isminde 15 yaşında bir lm:cağız tutiL ' 
ne gidiyormuş. 

Yolda birdenbire önüne liç senedenbe
ri nişanlı~ı bulunan Abdullah ~ıkmış ve 
kızeağmn cebren ırzına taa.rruz etmiş t.. 

Taarnız e den nişanlısı! ••• 
Allah aJJah, demek yakında şöyle ha· 

herler de duya.cağız: 
Geçen gün filin köyde fllan bayanın 

önüne birdenbire kocası çıkım~ ve ınma 
• taarruz ehniştir! ..• 

* • • 

halyada l<örlert. .• 

ROMADAN bildirilen garlb bir haberi 
okudunuz maf 

• Uomada askeri makamla.rın ittihaz et
mi'! oldukJa.rT mukarrerata nazaran körler 
tayyareye ka.r~ı müdafa.a. ı,ıerinde istih· 

dam edil ec<'klermlş ! .. hitme knnetleri 
fevkalade inkişaf eden körlerin sesle mev
ki tayin etme a letlerfnl kullanmak busu_ 
sunda is tihdam edilebilecekleri anlaşılmış. 

Yakında İtalyan mebuslar meclisine 
bu hususa. ait bir kanun liyiha.sı da \•eri
liyormu11 •.• 

İtalyada körlerin tayyare müdafaasın
da. lstihda.mlan Ye ta.yyare l5ltme a letlerini 
kullanmalan kat'iyyen hayret edilecek bir 
şey değildir. 

Zlr11. ahyaJin gidişine bakılırsa bizzat 
İtalyayı idare eden de galiba. bunlar ! ... 

* * * • 
Olmayanları birşey değil? .. 

B tR muhabir gazet.csine Gaziant-ebin 
5 mühim \'C Jüznmlu ihtiyacmı bil· 

diriyor n şöyle ya.ıryor: 

- Eğer her giin biraz daha inkişaf 

cimi~ olan bu )Chirde hükümet konağı, hıı.... 
J>bho.ne, şarab fnbl'ika.<ı1, li<;e, pazar J'l.'rİ 

~·a.pıldığı takdirde sehir tam' tekamülünü 
bulacaktır ! ..• 

Gaıib şey: 

1':ğer bunlar yoksa S<!lıirde ne Yar an
lıyamadık l. .. 

* * * 
lstanbula gelsin de bak .. J. •• 

BİR gazete yazıyor: 
Amcrll<ada Tenessee cyaletimle 

Menphis şehrimle .Tanıes Tayfor lc;minde 
bir ~if~iye ait bir k i)pck 30 yaşma bastığı 
ha.lde bir kerecik olsun lıavlamamıs! .. 

Haha... Bu köpek İ'ltanbulda bir 
trann aya, yahut ,·aııurıı. binsin ele bak. 

·'iM·lamak ~öyle dursun, ulur! ! ••• 

' Mim 

Bu da ayrı bir ıncsclc<lir, Ye diğer 

lıir yazımızın ıncvzuuııu teşkil ede· 
ccklir.,, 

!KD.Ut . 

Ali Kaci Kar3can Suy::ı sabuna do
kunnı:ıcl:ın sütununda bir c:ınkurt:ı· 
ran arabasının çarpnrak yere serdi-
ği kaburga kcın ikleri ııclerı h:ı11l:ınıı1 

kırdığı hemşiresinin ıniic~~if k:ı7.asııı 

<lan bahsederek soruyor: 
"für Jıaslıı.y1 bir ualdk:ı cl:ılı:ı C\'H:I 

h:ıstaııcyc ycli5tirecei;:im ıli~·c ~olıl:ııı 
!(eçcn binlerce kişiJıin lı:ıy:ıtrnı lc·h· 
likey~ koym:ık lııı1'kı bu ar:ıh:ılar.ı, 

hu şoförlere, hatltı onl:ırı icl:ırr ed<'ıı 
bclrıliyeve kimin tar:ı fı ııcl:ın Yer· ı 
mişlir? Sormak aııl:ını:ık istiyorum ... 

ZAYİ 

2-6136 No: lu konşünentoya ait 
D. D. yolları emtia anb:ır müdürlu
ğünden alman ordinoyu zayi dliın . 
Yenisini alacağımdan esk.lsi.ıUa hiik· 
mil yo'ktu'l'. 

•Galata. Kut-O llaıı 

IU.S.\ S 
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Satge meselesi 
tahkikatı bitirildi 
Muhakemenin gelecek hafta Ağırceza 
mahkemesinde başlaması bekleniyor 
Satye tahkikatı bitmiş ve dör. 

düncü sorgu Mkimliği tekemmlil 
eden dosyayı dün akşam mUddeiu
mumtliğe vermiştir. MUddeiumumt_ 
lik miltaleası ile birlikte dosyayı 

mahkemeye verecektir. Gelecek haf 
ta başında davaya başlanacağı sa
JU}maktadır. 

Tahkikatın son günü olan dün, 
Milll Reasstirans şirketi ikinci mü. 
dUrü :Malik Kevkeble, şirketin hu
kuk müşaviri avukat Atıf Ödül tev 
kifhaneden adliyeye getirilmişler 

ve sorgu hikimliği tarafından ayrı 

ayn tekrar dinlenilmişlerdir. Bu 
son sorguya 4000 liralık hakkı sü_ 
küt iddiasının sebeb olduğu anla -
ştlmaktadır. 

Diğer taraftan Denizbank eski 
umum müdUrü Yusuf Ziya. Ön.işin 
avukatı Sadi Rizn sorgu hakimliği_ 
ne bir istida vererek müekkilinin 
serbest brrakılmasmı istemiş, fakat 
hakim Sami bu teldüi reddetmiştir. 
Yusuf Ziya Önişin bütün bu red ka 
rarma itiraz edeceği anla.şılmakta.
dır. Bu itirazı da İstanbul asliye 
dördUncü ceza mahkemesi tetkik e
decektir. 

Karadeniz sahillerinde 
seı f ela.keti 

(Baştarafı 1 incidej 

ıron derece şiddetle, adet! coşkun 
veıaıe gürültüleriyle korkunç bir 
şekilde gelmektedir. 
~un lld tara.fmdaki xrma.L 

1ıı.r da. taşmış, Kurtun Il'Dlağı üze
. rindeki bet.on köprü yıkılmıştır. 

Şimdiye kadar mn.aklardan üç 
ceset çıkarılmıştır. 

Sel mmtakalarma kurtarma. kol. 
lan çtkarılmiştır. Vali Mdise;i çok 
ehemmiyetle ta.kip ederek felakete 
uğnyanlara yardnn edilmesi ve ö
lenlerin muhakkak meydana çıka -
rılmasx için enür vermiştir. 

Ayancıkta 
Ayancık, 18 - Bir~ gündenbe

ri yağmakta olan yağmurlar evvel. 
ki gece yarısmdan sonra bir tufan 
halini almış ve her tarafta bUyillı: 
ta.hriba.ta sebeb olmuştur. Hemen 
biltün yollar baştan başa bozulmu§, 
ormanlarda ağaçlar devrilerek tah
ribat meydana gelıni§tir. 
Yapılan tahmini he.sab1~ göre 

zarar milcdan 200 bin lira kadar _ 

mu ile yıkılmıştır. Tahribat mikda.. 
rınm gittikçe arttığı anlaşılmakta

dır. 

Sivasta 
Sivas, - Son yağan yağmurlar 

bu havalide meznıata. birçok zarar_ 
lar vermiş ve bazı facialara sebeb 
olmuştur. 

Hafike bağlı Silleymaniye, De -
mirci, Eldiveş, Kızılviran köyleri 
zarar gören mmtakalar arasındadır. 
Kayadibi nahiyesinin Söğütçillük 

köyünde milhlm bir arazi parçası 

seller altında kaldığından mahsu -
lat ha.ra.b olmu§tur. 

Celilli nahiyesinin Tepeköyüne 
yağmur yağdığı esnada dere ke -
narında oynıya.n sekiz ya.şmda !s • 
mail ile 15 yaşında Esmayı sel gö. 
tü.rmüştür. 

Bundan başka Kayadibi nahiyesi
nin Kızılova köyünde evlenmeye 
hazırlanan bir ~anlr kız da selle. 
re kapılarak boğulmuştur. 

Bu son hadisenin tafsilatı şöyle
dir: 

dır. İnsanca .zayiat olup olmadığı . Yaz gelince btitün köylUler kış_ 

belli değildir. Çünkü şiddetli yağ - hk ot biçmeğe giderler. Molla Ali-
murlar göz açtırma.maktadır. Ha. • 
riçten haberler gelmemektedir. 
Hallt evlerinden dlşan çıkamıyor. 

Vilft.yet felaketzedelere yardnna 
hazn-lanıyor. Son dakikada alınan 
haberlere göre, Zingal şirketine ait 
olan bütün memur evleri tamamen 
yıkılmJştır. Deko"il. hatlarmı da. su
lar sökUp götürmUştur. Civar köy. 
!erdeki tarlalar tamamen harnb ol
muş birçok köpriller sularm hilcu-

nin çocuklan da bu arada ot biçme. 
ğe gitmişlerdir. O gün hava birden
bire kararmış, arkasından şiddetli 

bir yağmur başlayınca, Molla AIL 
nin nişanlı kızı Sultan karde~erini 
merak ederek aramaya çıkmış, d~ 
re kenarından giderken kabaran 
sellere kapılarak boğulmuştur. 

Sultanın cesedi bir müddet sonra 
başında altmlarile dere kenarında 
bulunmuştur. 

lngiliz Anavatan 
fil osunu takviy e 

Paris 17 (A.A.) - Londradan 
Ekselsiyor gazetesine yanhyor: 

Danzigden dün akşam gelen emin 
haberlere göre Danzig senatosu re
isi Greiser geçen gece telefonla uzun 
müddet Hitlerle ve Danzigin nazi 
şefi Forsterle görüşmüş ve bu isti
şarelerden sonra nazi şeflerini bu
gün Danzig senato~unda bir içtimaa 
çağmnağa karar vermiştir. Grieser 
bu içtimada bir nutuk söyliyecektir. 

V<lcy)va, 17 (A.A.) - General 
1ronside tayyare ile buraya gelmiş 
ve tayyare mcydnnmda generalle; 
İngiltere sefareti müsteşarı ve bil 
askeri müfreze tarafından selamlan· 
mıştır. 

Londra, 18 (A.A.) - Anavatar 
filosu, yaz talimleri devresinde bi~ 
zrrhlr ile takviye edilecektir. Filva
ki amirallik dairesi. Ramillees hat· 
tı harp gen:ıisinin ağu"-tos maneYra 
lan için muvakkaten ana vatan filo· 
suna raptedilmiş olduğunu bildir
mektedir. Bu gemi. aym yirmisinde 

Biranın litresi 15 
kuruşa indirilecek 
Kuvvetli içkilere karşı şiddetli 

bir mücadeleey karar veren hükQ
metimiz bira fiyatlarınr indirmek 
için tetkikat yaptırmı§tr. Bu işle 
meşgul komisyon evvela biranın 
şişesini 20 kuruşa indirmeği tek
lif etmiş, fakat bu tenzilat kUi 
görülmediğinden nihayet biranın 
litresi 15 kuruşa in.dirilebileceği 

neticesine varılmıştır. 
Ancak iş ;,ir kanun meselesi 

addedildiğinden hazırlanan proje 
Büyük Millet Meclisinden geçiril
dikten sonra tatbikata geçileceği 
r;öyleniyor. 

Bu itibarla bu sıca1: günlerde 
de biranın ucuzlatılması müm-
kün olamıya:ak demektir. 

Adliye Vekili bu 
sabah geldi 

Katil Ali dün gece asıldı 
( Baştarafı 1 incide) 

koridorda telaşlı telaşlı dolaşan 

jandarma ve gardiyanların ayak 
seslerinden başka gürültü duyul
muyordu. 

Hükmün infazında hazır bulu
nacak heyet te tevkifhane müdü
rünün odasınlda toplanmıştı. 

Hüküm, mahkuma tebliğ 
edıldi 
Daha gündüzden "Vak'a ma. 

halline gidilerek yeni bir keşif ya
pılacak . ., diye ayrı bir hücreye a. 
hnan ölüm mahkumu bu sırada 

derin bir uykuda bulunuyordu . 
Biraz sonra, hapishane müdürü 

Baha, yanında tevkifhane imamı 

Mehmet Okumuş olduğu halde A
linin hücresine giderek kendisine 
hükmü tebliğ etti. Ve imama ıa_ 

zun gelen dini merasimi yaptır· 
dı. 

Saat tam üçte tevkifhane ka
pısına mahkumlara mahsus kır 

mızı boyalı otobüs getirildi. Hey
et kapının iç tarafındaki demir 
parmaklıklar önünde yer aldı ve 
elleri arkasında bağlı, beyaz göm
lek giydirilmiş, Ali, janldarmalar 
arasında dışarı çıkarılarak oto
büse bindirildL 

Bu sırada karşı tarafa toplanan 
yüzlerce meraklı, tevkifhane ka· 
pısmın soluk ışıkları altında, ka. 
tili görmek için biribirini iterek 
ileriye sokulmağa çalışıyordu. 

Beş dakika sonra heyet tram
vay _durak yerinin karşısında dar
ağacının kurulacağı meydana gel 
di. 

Evvelden hazırlanan sehpa sür· 
atle yerine yerleştirildikten sonra 
heyet gerifde bekliyen otobüsün 
yanına ıgitti ve Ali dışarıya çıka _ 
nlarak Ağırceza mahkemesi aza. 
sın.dan Salim, mahkeme karannı 
yüksek sesle okudu. 

Alinin işlediği suç 
Ali, 1936 senesi Temmuz ayının 

26 mcı günü, akşam üzeri köy yo
lunda pusu kurarak Ali oğlu Asım 
ve karısı Nefiseyi kasatura ile bir 
çok yerlerinden yaralayarak öl
dürmüştü. Cinayetin sebebi şuy. 

du: 
Alinin ağabeyisi Ahmet, Asım

la Nefisenin kızı Nuriye Zehrayı, 
ebeveyninin ve kızın arzusu hila
fına dağa kaldırıyor ve tecavüzde 
bulunuyor. Bir müddet sonra ha
l;lise mahkemeye intikal ediyor ve 
Ahmet bir buçuk sene hapis ceza. 
sı yiyor. 

Kardeşinin mahkUntiyeti, kü
çük Ali de Asrma ve Nefiseye 
karşı müthiş bir kin doğuruyor. 

Vahşiyane kararını tatbik için 
fırsat kollayan Ali, bir gün kar
deşinin sevgilisi Nuriye ile şoför 

Hasanın nikahlanmak üzere Ça
talcaya 'gittiklerini haber almış, 
ve tedarik ettiği bir tabanca ile 
kasatura}, yanına alıp, köy yolun 
da pusu kurmuştur. 

Çatalcada kızlan Nuriye ile 
Hasa_!lın nikahuu yaptırıp onlan 
kasabada bırakarak ak§am üzeri 
köye dönen Asım ve kansı Nefi. 
se, yolda Alinin saklandığı yer -
den geçerlerken birldenbire Ali 
önlerine çıkmış ve Asıma: 

- Kızını kar.de§ime niçin ver
medin ? Biz bunu senin yanına bı· 
rakmıyacağız. 

Diye bağırarak kavgaya tutuş

muştur. Asımın: 

ise cani Alinin elinden kurtulabil
mek için, bindiği eşeği sür'atle 
sürerek kaçmağa savaşmıştır. 

Fakat, gözleri kararan katil, k0-
şarak eşeği önlemiş ve Nefiseyi tek
me yumrukla, aşağı almış, kasatu
rasım vücuduna rastgele sokup 18 
yerinden yaralamış, onu da öldür
müştür. 

Ali cinayeti müteakip kaçmamış 

ve kanlı kasaturası elinde olduğu 

halde köy karakoluna giderek tes· 
!im olmuş, cinayetini nasıl işlediğini 
bütün teferrüatile anlatmıştır. 

Bundan sonra cani, İstanbul ağır
ceza mahkemesine getirilerek yapı· 
lan muhakemede 20 sene 9 ay hap
se mahkum edilmiştir. Fakat Tem· 
yiz mahkemesi bu karan nakzetti
ğinden Alinin yeniden muhakeme
si yapılmış ve bu defa cinayeti ta
ammüden işlediği neticesine varıra 
rak idamına karar verilmiştir. 

Mahkumun son sözü 
İdam mahkOmu katil, şa~kın ba· 

k1~1 a. :a etraftakileri süzerek, biraz 
sonra hakkında tatbik edilecek ö· 
lüm kararım dinlerken, so!uk du
daldan titriyor, ara sıra bir şeyle 
mırıldanıyordu. 

Otuz bir yaşında olmasma rağ· 
men kırk yaşından fazla gözüken 

den sarkan ve hafif hafif sallaıı.m mik külcesi halinde, hafif hafif s 
yağlı ipe ve önünde son nefeslerini \anıyordu. 
alan beyaz gömlekli hayata dikil· Hükmün infazında haırr bulur 
mişti. ağır ceza azası Salim, müddeiurı 

Olürnle kucaklaşan Alinin, şuur
suz bir itaatle sessizce uzanan ı:,oy
nuna yağlı ilmek geçirildi. Kıpti çe
vik bir hareketle yere sıçradr ve ma · 
sayı çekti. 

Uevrilen masa takırtılannı hafh 
L>ir gıctrtı takip elh. Cemıyetin ha 
.t<H hakkından mahrum ettiğı kur 
~unç katil artık. cansız bir et ve kt"' 

mi muavini Sabri. Fehmi, ilin 
dairesi şefi Fethi Sezai, hapishı 
'>aştabibi İbrahim Zati. jandar 
bölük kumandam ve emniyet iki 
şube müdür muavini Tevfikten · 
teşekkil heyet ayrılırken, sabır1 
hkla beldiyen halJc darağacmm 
rafmı çevirm:-~;. Ceset sabah s 
sekize kadar asılt kalmış ve bunc 
sonra indirilmiştir. 

Gıda maddelerinin çok olmaması yUzUnden 

Almanyada kilo ile 
satış fiilen 

kalkmış bulunuyor! 
Almanyadan dönen yolcular 

gördüklerine dair dikkata değe 
malumat veriyorlar 

Ali işlediği cinayetirı safhaları an- Bu sabah Avrupa Konvansiyo Uraz etmişler, bunu bir nevi 
latılrrk~n, poslu gözle~~ ~la· nel treniyle Berlinden gelen bazı dtl.katsızlık gibi gösterm~ is 
nan fecı sahr:~ karşısında urperıyor, talebe, di<'1-er yolcuların anlattık- mişlerdir. 
titriyor, sıska, çelimsiz gövdesi a- lanna gö;e, Almanya.da harb a- Kendilerine verilen ceva 
deta daha küçülüyord~. . " _ . leyhtarlığı artmaktadır. aml sadakatmılığı, memleke · 
Kararın okurunası bıttı; J\linın Son vaziyet hakkında aldığı· ze göz diken dü§ınanlarımW& 

bu cinayeti taammüden işledi~ nıız malllnıatı aşağıya kaydedi· leşmek suretiyle Almanlar 
mahkemece sab~t ?l~u~dan ida- yoruz: fmdan yapıldığı bildirilince 
mına. karar _verı~mıştır.,'. "Almanyada gıda tedarikinde- kabele edecek söz bulamaımtl 
Salım: katıle hitaI? ~t~: ki güçlükler tahammül edilmez dır. 
.- ı?Iı h~nd~ o~~ kar~m bir hale gelmiştir. Uzun zaman- Bu vaziyete ya.kından ali.k 

dinledın. Hükum şımdi ınfaz edıle danberi harb hazırlıkları dolayı· olan Almanyadaki elçiliğimlııe 
cek. _Son :m~ nedir? . siyle büyük bir stok halinde bu. !ebeler çağınlarak bir fikayet 

. AI_ı, den~ b~r ~y~udan uyanır gı- lundurulan pata.tes ve domuz su· olup olmadığı sorulmuştur. 
bı bır~enbıre ı~kild~~ ~IŞ saldı.· cuğundan başka gıda maddeleri Halk, bilhassa eski muhari 
lan dikenlenmış, gozlen yuvaların- az mikdar da bile kolaylıkla bulu- şiddetli harb aleyhtarıdır. 
dan fırlamış bir halde biran düşün- namamaktadır. . Buraya gelen talebelerimi 
dükten :ıonra~ halinden umulnu· Hele tavuk, taze et, bir çok seb ayrılırken: 
yacak bır soğukkanlılıkla homur- ze ve meyveler lüks sa.yılıyor. ve -Aman dua edin de harb 
dandı: .• .. . , . . bulunabildiği zamanlar da ancak masın, demişlerdir. 

-._Oldurdum, ~ısını de vurdum, zenginlerin istüadesi mUmkün o Bunlar, ttalyanlan hiç BeVl 

ve hükfunete ~~lım oldum: El~~te la.biliyor. Tere yağ ve margarin diklerini, İtalyan dostluğu 
c:zamı çekecegım, başka dıyecegım vesikaya tabi tutuluyor. Yumur- yalnız Nazilere ait olduğunu 
bır şey yoktur . ., ta, hazan hariçten geldiği zaman lüyorlar. Evvelce Almanya 

Sokak baş~anm do~.duran meJ~?a- Iar bulunuyor, Adam başına iki- Ialannda.ki ekinleri kaldırm 
n~ ~u~:an bı~erce~ go~, -~yaz g~m- den fazla verilmiyor. çin Polonyadan işçi getirilirdi 
~egı~ ıçınde~ agır a!,'lr olu~e dogru Kahve ve çukolata. ekseriya hi~ lonya ile Almanyanın aralan 
ılerlıyen. so~anlx cantyı adım a- bulunmuyor. Gazeteler halkı kah dığı zamandanberi bu amel 
dnn takip ediyordu. veden soğutmak için mUtemadi- gelmesi durmuştur. HR.Mdı 
Sehpanın etrafını kuşatan kala· yen bunun za.rarlan hakkında an evvel temin etmek, harb 

balık arasından bir ses yükseldi: makaleler neşrediyorlar v~ pata· sında ekinlerin ayak altında. 
- Arif! haydi.. tesin faydalarını ileri sürüyorlar. maması ve mahvolma.mut i 
Olüm mahkOmunun boynuna il· Sebze ve meyve dükkanlan· Üniversitelerin kız talebeleri 

meği geçirmek işini üzerine alan 17 nın boşluğu göze çarpıyor. Zen. tarlalara sevkedilml§lerdir. 
yaşındaki kıpti Arif kalabalık ara- g-inler bile bu yerlerden istedik- manyada bir taraftan bUh 
smdan sıyrıldı. Darağacının altına teri kadar mal alamıyor ve dük şark hududlanna asker sev 
yerleştirilen masaya çıkıp, ipin il· kincıların itiraziyle karşılanarak tı yapılırken, diğer taraftan 
meğini bir defa daha yokladı. ''Daha sonra gelecek müşterHe- ce hayatı devam ediyor. Hiç 

- Tamam! re mal ayırmak lazım!" ceva.biy se harb çıkacağına ihtimal v 
Göğsüne ölüm yaftası asılan Ali, le atlatılıyorlar. Az satı§ dolayı· yor. Mağazalarda çalı§an işç 

gardiyanların yardımile cellat ı.\ri· siyle Almanyada kilo ortadan !arın mühim bir kısmı fa. 
fin bulunduğu masaya çıkarıldı. kalkmış gibidir. DUkk8.nlard& yal !ara gönderilmişlerdir. 

Bu işi ilk defa ve üç lira mukabi nız yarım kilo fiatlan yazılıdır. Avrupa trenleri Çekoslova 
!inde yaptığı söylenen Arif Aliyj Hele Avusturyada bu mikdar çe'· dan geçerken yolcuların 
kucaklayıp masanın ortasındal<i ~ek kiloya inmiştir. • le temasına katiyen müsaade 
c::andalyeye çıkardı. Taze ekmek çok yenir diye fı- tniyor; Çek amelesinin 

Bütün gözler darağacının tepesin- rınlarda bir giln bekletildikten ı nın muhtelif taraflarına. 

-------------'- sonra satı§a çıkarılıyor. dilmesine ve yerlerine Al 

Karabük 
fabrikası 

Zamanında alelade bir kiraz 51} mele konulm~ına devam 
kuruştan aşağı alınamıyor. Avus yor .. 
turya halkı Almanyaya ilhak e- Kağıdın asıl maddesi ola 
dildikleıi için sevinmişlerdi. Fa- lülozdan elbiseler Almanya 
kat, şimdi bu sıkıiıtıJı vaziyet do· mumlleşmiştir. Samimi Naz 

Ag'"' ustosun birinde aç ıh vor Iayısiyle Nazilere aleyhtar bir va. miyanlar buna pek shrlrlen 
J ziyet takınmışlardır. lar. Radyolarla ecnebt ista 

- Ne yapsanız, ne etseniz fay- Zonguldak, 18 - Karabük demir Almanyada zenginlerin para· lar dinlemek şiddetle yasak 
lannm bir kısmı bankalardan çe- miş ve buna karşı çok ağır dasız. Ben artık kızımı başkasına ve çelik fabrikaları, ağustosun bL 

verdim. Avucunuzu yalayın! . rinden itibaren tam teşkilB.Ua faali-
Demesi Alinin hiddetini büsbü- yete g~ecektir. Ağustosta bilytik 

t:ün arttrrmış ve tabancasını çekip merasim yapılacaktır. Fabrikalan 
tei.~ basmıştır. Fakat silah ateş bizzat başvekil Refik Saydamın aı;.;. 

almamı§tır. Ali tetiğe bir kaç de- ması muhtemeldir. 
fa daha dokunmu~. tabanca gene 13 temmuzdan itibaren Karabüke 
patlamamıştır. her gün 500 ton kömilr gönderil -

Bu aileden kat'i surette kanlı nıeğe başlanmıştır. Bu mikdar ayın 
bir intikam almağı kuran Ali bu 20 sinde günde 800 tonu ve 1 ağu11. 
defa kasaturasına sarılmış ve A- tosta 1000 tonu bulacaktır. 
sımın üzerine '!!!Y::lırarak, bir kaç Karabüke kömür sevkiyatı arttı-

kilerek hUktimetin ihtiyaçları i· lar konulmuştur. 
çin kullanılıyor ve sahiblerine sa Geçen pazar günkü nU 
dece: "Servetinizin yUzde 20sini da da, Alma.nyadan gelen 
tebeITu ettiğiniz için teşekkür o talebelerle yapılan bir görll 
lunur!" şeklinde bir tezkere gön yazmıştık. Bu yazıya, iki 
deriliyor. nin isimleri bir tahrir yan 

Spilheada g:?lecektir. Adliye Vekili Fethi Okyar bu j d~rh_e ile kanlar içinde yere ser- ğından kömür i.stilısalinin ('Oğal • 
tılma!I için tedbirler alınmaımıa ke. 

Yahudilere karşı tazyik arttı· olarak kan3m1ştır. Kendi 
nlmıştlr. Ne kahvelere, ne de ban lann<ı. hiç bir gaıeteciye ~ 
yolara gidebilirler. Parklar da ya 

1 

veremiyeceklerini, bu huau 
hudilere mahsus san sıralar ya- la.hiyet 'ııa.hibi olmadıklannı 
pılmı§tır. Alınanlar, Tü:rk-tngiliz liyen bu talebenin mii§kfl b 
uıl13.Şmas1 etrafında talebeleri. ziyete düşmelerini iqtemedi 
mme yaptıkları münakaşalarda için bu noktayı işaret ve iz 
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Çankmda zira: kalk•nma 
çal şmalan iyi semereler verdi 

Bll!UESrd@L~tRf!l§llR 
ransız askeri 

öy Aallıınmannın ba,lıca temelleri olan oa.ı· 
talar köyliiy• ,,.,.Udi. T< luımlar temizlendi. A
kala cinai pmrt"•ı. ··,..!ı,tiriliyor. Kaılınnak ltao-

heyetiyle te11ıaslar 
zaaı mlak bir ltale ge~;,.·1-1;. · 

Ba~vekiL 
Orhangazide 
Dun halkm di~eklerini 

dinledı 

Çankm, (Hususi) - Villyetır . 
:iraat işlerinde son ıamanlarr D 

:anlı •. areketler ~örQlmekted' Bü 
i'ük bir ziraat memleketi olmak ka 
fi',, t.ni ta~ıyan Çankınnm ~ 
erinde. köy kalkınm nm ba .. 
~0lleri olan vasrtalarm kö'· 
emini zirai mahsuliln randıman 
tı a tt acaktır. Koylüye taksıt 

'erilecek olan pulluklar gelmi~t 
lilAyetin beş mmtakasrnda MP 
~. llgaz, {.erk~. 5 ban6rli ve 
akazada yap ;,ı..;..ık olan tohum tr 
nizleme evlerinin pr ı 1 apı• 

-oış tahsisatı aynlmıştır. 

Kmlırmak havzasım sulak bır 
ale getinnek için lrmaktan ist .a· 

:le çareleri arasında Santnfuş ma· Yalova, 17 (A.A.) - Bura. 
:inesi getirilerek suyun rrm:ıktan da kaplıcada istirahat etmekte 
1ortumla çekilmesi temın edilece.1<· bulunan Sqvekil Dr. Refik 
tir. Saydam, bugün Orhangaziyc 

Bu vıl için, kır yoncası. böğıi°!kr:, gitmis, orada memurin ve halk 
•yj cir. sultani mercim ~. aspir, ile temasta bulunaıak dilekler' 
.?ker pancan. lraVtD'l gibi tohıunlar nı dinlemİ§tİr. 
öylü~ dalıtılımştJr. Vıllyet dahi· --&--

inde 49 eğitmene c1e çeşitli tohuml Bu.gar Meclisi 
aşı levazımı verilmi,tir. 

Köylüyil iki tekerlekli kalmlar Re si Londrada 
.an kurtarmak için de çalı~ 1maktc 

Kızılırmak havzasındaki pamuk -.-e dört tekerlridi arabalardan geti· Londra, 17 (A. A.) - Bulgar 
ahalan tetkik edilmiştir. Bu er Herek bankanın kefaletiyle ve u· meclia reisi Kup.not diln ak§am 

~de pamuk ıiraatinin ısı.,ı, ve i• un vadeli taksitlerle verilmektfdi Londraya gelmJttir. Bir hafta ka -
i~aft ve daha çok randıman alır çal .-.. 1 r .... ı,_ ·raı k ı dar burada kalarak bazı parlAmen-
ıası irin ted .. ) ler cın,onOldüiil l 'u ı~ ..... ar. '-""1"'&uı. 1 Zl. 3 

ır· mmasmda bQyük Qmı"tler vem""' to azam ve nazırlarla -rilfecek-
i ilk olarak pamuk ekme mak;- •v 
nelen 2 adet ~elm;~ir. Bu · ··- .... 

·dir. tir. . 

kala cinsi pamuk ekimi yapılma!~ ~la yerinde Ziraat vektlet1 t: Bulgar mahfilleri, bu ~rllpnele-
1 ıfmdan bir orman fidanblı vOa· rin bllhaaaa lktıaadt sahada 1nıt -

ıdır. . getin1--tektedir. Tarhlarıı 11vrtl' llz - Bulgar mUnaııebetlerf meaele-
Bundan başka gene bu havz" '-ak ekilm mevvesiz alaçlar bQyt: sini tetkik& imkln verecefi kanaa-

ıyli miktarda "suc:am., "yer fıs "ıefe baş'ammır. Jnl pt.ermektedirler. 
~ .. yetiştirilmek için tohum dafı· Meve1din ve arazinin ~ müsa; llal6mdm ki, bu hu1m1ta ild ay 
mıştır. Bunların r""ıl eı..;ı .. " "' >h1111 bu fidanlrlm kısa bir zamayı kadar &u:e Scı(pda BaJpr nasır. 
lS\lSunda da ziraat muattimltti da inkişaf edecıelini gl'lstemıekted!r larlyle S1r l'redriclda betk•01ılm-

da BIUEnle ~ heyet aza -

lzmir müzesi eski eserlerle 
a]zma kadar doldu 

~ehrin aıtenda 42 yerae · \)lfy1lk "del1tizfer 
bulundu ve bunlardan ikıei temiztenerek aç,ldı 

smdan blr1 arumcla stSrllfmeler ce

reyan et.mittir· 

Şilide tevkifler 
Şlli Santlyagoeu, 17 (A. A.) -

Santiyagoda tevkifler de\'&m et -
~· T .... tehJdhttu ıqa
ra vali beJanatta balllDarak "mu. 
hafuülr gaçBit" badini bir f~ 
1at hareketine bptn"dilw., 1:ıUdlr. 

lzmır (Hususi) - Dört ~ St ~· rin 42 yerinde büyflk deb•iReı oldu mittir'· 
!enberi devam eden eski lzmir hat J-"Jnu &astermittfr. 
Y&tınctan, fimdiye kadar aıınan Simdiki halde, w dehliz temizıcn Pragda Almanların 
eticeler çok kıymetli görülmekte- :~~şt~ çıka emler restoce cezalandırdığı gazete 
ir. °'!ndan l.... .. ı,.. •-:- mn-.; ..a... Prq, lT CA. A.) -Pollıl Narocl. 
Bugünkil ,ebrin ahında miUlttarı ~-- ......,.. llllW" - \S' nl T ._... .. --.. - .... _ 

. ' ..._,_ Mub•-1=f mahalle- .__w galeı.cmu.a ..,, gUn ~ ka-
r iki asır evvel \'eya bir iki :ım ıyıce ~u_ştur'· &aı • • patm11tır. Bunun sebebi, psetenbı 
ıtıraya, lyonyen devrine ait oldu· l~ ge~n_Jen eserler, ~n ıs- "Çekçe konuplmı,, bqlıklt ve "Bl
.ı anlaplan çok nadide eserler bu· tıap haddim ~. ....unlann z1 ktlçOlten elmanca konqmak JtL 

U§, eski Namazglh mahal1e· içerisinde Afrodisyaa harabelerin· yadından vugeçellm,, c8mleaini ih
eki hafriyatta, yekdiierine mu den ve Belevi IDOllOlesinden getiri· Uva eden bir yazı netretmeeidir. 
iki uzun dehliz açılmıştır. Har- len, muhtelif ıdltunlar, komi3ler sil· 

esnasmc1a ilk defa bulunar tun ha§lıklan ve bu arada. ı.so met Londrada bomball bir 
e §imdiye kadar hiç bir eski ve ye· re boyunda. içinde iki iskelet çıka~ 

lli nıimaride eşine rastgelinmiyer ir küp vardır. suikast 
bir kemer, fevkalMe dikkati çek· lmıir llriİZle.'d, bugOnldl hali ile Londra, 17 (A. A.) - Bu l&bah 
%tir. Bu kemere (Bel ·-ılı:l· ııevcudu, ilini bir au dairesinM Volverbampton garmda bir yangın 
kenıer) denilmektedir. Fakat mi· tasnif edllmft olarak de"-1. '>ir depo bombası patlamq ve binalar km -
l!ıarinm kim oldulu ıneçhQldOr. • .. ,.' ... ide mubafua da bile gOçhiJ· men harab oimuetur. Yaralı yok -

Bundan şonraki kazılar, ayni o~· "'ekmektedir. Maamafi, &10mOlıdek: tur. Bunun lrlanda ctlmhurlyet or
IQl>da birçqk kr meri meydana çı· "l' '• Fuar .. ,,,. ... a yeni ve • 1,il' duau ua.sı tarafından Japddıfı san 

k1rrnış ve yapılan 90Ddajlarda eeh· ::r m~ i~:-n& ba§lnacaktır. nedilmektedlr. 

8u yıl oukua gelen clnizaltı fod
oıa"""°" ilki, Amıriiıtm filosuna 
"'"9şup Slralüsüıa batquhr. I çbtdı 
86 C~t Mdıman fmU tldn lturltnr 
~lf'. Son bir """1İ1' 4t. ıiır 
titkrin kopman """"'1m bfr ntti· 
ce fltnlınn~tir. 811 nıtnaatı 1csım, 
o ... ,.., .. ,.,,. 

Ecnebi menbalarrndan verilen haberlere göre 

Mevcut anlaşma 
ameli bir mukavele ile 

takviye edilecek 
Aııkara, 18 (Huaust) - Şehrimi-

zc gelmiş olan orgeneral Hutzinger, 
dıln öğleden evel Genel K. Bqka. 
ıı mareşal Fevzi Çakmak'ı, genel 
kurmay ikinci relai orgeneral Alım 
GUndilz'ü, ve milli müdafaa vekili 
Naci Tmaz'ı ve hariciye veklletl u-

mumi kltibi Numan Menemencloğ
lu'yu ziyaret etmiş, ve vilAyete gi
derek kart bıralmu§tır. Misafirle. 

rimil 6gle yemeğini Ankarapalasta 
kendilerine tahala edilen salonda 
husual olarak yemiflerdir. 
Fransız heyeti Ankarapt.las'da 
aynlan hususi dairelere misafir 
edilmlolerdir. 

ya mllzeaine giderek Ebed! Şef A
atUrt'Un muvakkat kabriDI ziyret 
ylemle ve bir çelenk koymuetur. 
Bu meraaimde polJa mUdllrll ŞL 

naat Tugay da bulunm111 ve bir po
lis mllfrezesi rasimei ihtiramı ifa 
eylemiftir. 

Parla, 17 - Londradan Jour -
Echo de Parla gueteıalne yuılı-

yar: 

Londra slyast mahfillerinde. 
tngtllz - Leh askeri istişareleri-
nln Fransız ve TUrk eksperleri 
arasında mümasil mtızakereler
le aynı zamana teaadtıfll bllhas. 
sa k1J.ydedllmektedlr. ll'tlhakf. 
ka dUL fıtanbula varan General 

Orgeneral Hutzinger malyetiy- Hutzlnger heyetinin vulfeai son 
e birlikte saat 10.30 da Çanka- TUrk - Fransız anlaşmalarını 
yadaki Riyaseti Cumhur köşkU- tamamen ameli bir mukavelr 
ne giderek defteri mahsusu im- ile tamamlamak olacaktır. Bu 
za etmfftlr. suretle garantiler Blateml reS&· 

Orgeneral Hutzfnger saat 115 te ııet bulmaktadır. 

Fransız bOyilt elçfııi lılaafgll ile JlukaTemet cephesi JlllleUer 
birlikte refakatinde heyetin dffer Ceml7eU glbl veclbe&lz ve secrl 
azalariyle Fransız bllyllt elçiliği a- tedblnls basit bir manevi kod 
tqemlliteri oldulu halde etnograf- olml)'&Caktır. 

~~ 
fÇERDE: 

* Belediye daire mlldllrtl Abdur
nhman tekaüde ınkedilmlf, ~ıae 

tatişleri memurl3rından Sadettha ta• 
yin edilmiştir. 
* Şehrin muhtelif semtelrinde acı· 

lan il.kmektep bmplannıa tetuttne 
. un den itibaren başlanmıftır. 
* )fuallimlerin tehir ıezintilerlne 

hm baflanmıştır. Bir srup Kqılha· 
ıcye giderek oradaki fabrfkalan ,... 
ıniştlr • 

• Muallimler bundan sonra lllefra 
ııazeret Te mücbir aebeblerle kua
ıarda kaynıakamlardaa Te vill)'el)el: 
c.le de valilerden en fula seki& IOa 
l!D alabileceklerdir. 
* Dolmabahçede fDfa edilecek 

stadyum dolayulle Gazhanenin l>lr 
ısmı istimlak edilecektir. 
* Belediye tarafından park hali· 

.ıe sokulmakta olan ÇubukludUi Hf· 
• .uv köşkil koruluğu on Silne kadat 
.• alu açılacaktır, 

* Vali muavıni Muzaffer Calalca
' a giderek burada yapılacak elektrik 
.esısatı itile meMUI olmUf\UI'. 

* .Motödü nakil TaaıtalarlDlD •nl 
..ılarak sık ıık leflif eclUmeai karar-
• .ışınıştır. 

* .Belediye ekmek meselesinde ve· 
yyyreceti karan ehemmiyetine bina 
en bir gun seri bıralulmıftır. Biazat 
o1elediye reisi allkadarlardaa izahat 
.ı.lıııaAa bql&mlflır. 

• Belediıe fen heıeU Karalt6yden 
Jilllilceye kadar açılacak sahil yolu· 
nun pllnlarını hıwrlaımla baf)a 
mıştır. 

* Nafia TekAleli Dolmabeboe • I~ 
ı.lek yolunun pllnlannı tasdik elm 
tir. Bu yolun açılması ~ mllyu 

Şarlatan kı·m 9. ;:,:,E~~t:...~--=::~ 
bet sual aormuttar. BberiU ayı , 
sefer lflerine ait o1aD hu saalleı .. 

Alman gazeteleri --·;:.;;.~;~,. 
ne yapacaklarını ı-ın.~~~~ır ...... 

d 
1 ya nalbl hllktmeti ı-- Pal • 

şaşır ııar ::=~l)'Cm~== 
etmJtler ve dt1k ve Öll9 Eeat t.-

K Ustah bir Alman mecmuası, kendi ~= ~~:'!:10:1:.ı )'e-

sıfatlarını vakur Türk milletine ::=:.:9!ar:=tecm::-:ı~ 
maletmeğe yelteniyor : :=~ eem:;: 

Beyollu caddesinin kitap, gazete Ahmet. Tilrk milletini tem$1 etmek· Ierdlr. 
vesaire satan tütüncü düklinları· te ve "şarlatan., diye tawif edilmek -nın önlerine asılmış gazete ve mec· tedir. Etrafına toplanan ppkalı ve 
mualar arasında, Das lllustrierte Avrupalı halka hitap etmett.edir: Üsküdar Sulh lmtuk hltimffllr 
Blatt adında bir meanua 1ıaI' ki. - Bayanlar baylar daha iki sene den: 
900 15 temmuz 1939 tarihini ta~ı- evvel ben bir harabe halindeıy9Clim. 

· .ıüshasi!e asıldığı yerlerden ~:!" Bir değişiklik oldu. Sile ba delişik- Altuni zade Rauf p11a tap.ilnda 
lip :;;~ Türk halkmın yüzUhe: liğin nasıl oldulunu anlatarqım .. 4 numarada 618 Sflle1man ftdlıl: 
"Sarlatan.. diye ~tıdır. Doktor Ahnwtin bu hitabm& kala· Fatma 
~~ ımıkaınlarm ga.one ~ık, bir alm'an, cevap verilmekte Ayni adreste: CeWettiJI. 

-arpmaması yQıOnden kirli bir ça· dır: . . . ? A~ adreste: SaJ~ 
hal. , • ı~- asılı ..,,.-ı.-ı~ - Hangı delitildik. Aynı adreste: Şemsed<lin. 

1~ m:.e ıp uuıı:: • &v•u"'6u Görülüyor ki latanın temsil et· F'-'--=-= -=-=-1 d:"- hi--:.ıı-_ 
uz bu mecmuanm Tfirk•""' top- . • . §ar auwıuD ~ue 15g, ~ 

. . . . • ... bakk tiği millet bu paçavraya göre dün !ar Davian ve mQetereken mata.ani 
.. ma gınp gırmemesı ın· b .. · 

karar vermek mevki'nde buJ neyse ugun gene odur ve ortada, olduklamm Altuni zade ma1m11nln 
_.,.,,._.., .. ,, da ı..adi . . 

1 
t ~~ Türkiyede, Türklerde hiçbir deği- de klin Rauf pap kll§kO ile arazi· 

u.&J'Vli>GA U4 seyı ışare ewuıı:- "kl'k b 1 d "''ld" . •1 • 1..ı •• ıc.- r....1_,_:_ şı ı mevzuu a ıs egı ır. O gene sinin izalei §UymJ davasmm caıt ma 
UD V3%l eDllS O u.ugu.uU muunıu~ d" ün hasta daımdır . . un a . O hasta a- .:.kemesinde ikametg8hnm mecMI 
~ • lngılız: Türle • Fransu dam ki Ebc:ii Sefinin yaratıa kud· olduğundan illnen yapılan daveti,e 

1 aşmalarmdan ~nra ne yapacak- retinden "Führer., diye andıktan üzere mahkemeye aelmemia olda
trmı ~ıran totabter devletler em- diktatörleri ders aldılmr söylemek· lundan hakkmmfa gıyap taran v. 
n~ _paçav:!ıar aıma:ı ~ ten çekinmemiştir. O hasta adam ki :ilmi~ ve evvelce tapudan ae1eıı C!"' 

enru yum ar ve ~ cı sulh c p'ı.e inde yer alması üzerine vap gayrikAfi oltm bu bre mrROr 
Irullanmak~ h"' -a etrn"'1ıler. ken.:isine bugün ı latan demekten "".:lyrimenkuUerin kimlerin ubdelio

ffte Das lllustrierte Blatt . ~ hicap etmiyen meanuanm mensup •• mukayyet oldulu ve ne surette 
uası da son sayısile, kendısmut ~ emrinde bulunduğu miltearriz 'dmlere intikal ettılinbı tapu daire
' paçavralardan farksıs oldulumı kuvveti kıskıvrak bağlamış hareket sinden sonıJınasma ve 20 J(ln mild
ıi tehzile ~tenen bir karikatür edemez ve hakiki bir şarlatan ınev- detle ilAnen M.G. kararm teNiliDf 

·eıretınekle ısbata çalışmıştır. kiine indirmiştir. karar verilmesi üzıerine mnhÜ'ftnt 
3!ünlanmızda gördOiünOz bu Tü.:kiyenin ~"'a vaziyette olup oı 9-8·939 çarpmba gQni1 saat 10 na 

arikatüriln lejandı ~ur: madığına, orada d~§iklik bulWlup talikine karar verilmi~ olmakla ta· 
3ifa iksiri satan bir doktor Ah· bulunmadığına gelince, söyliyecek rihi il!ndan itibaren mnddeti mrz

v-ardrr. Fesli cübbeli, sakallı bir ııey bulamıyoruz. LOtkn sefirle..: l;Qre zarfında itiraz etınediğiniz eu
htiyar. Yanında, §alvarlı, yilzQ fon Papen cenapl rından SOl'SlJC· rette bir daha mahkemeye kabul ol-
1110, elindeki glfa iksfrlerini zil gi· tar. O, dünkO ve bugünkil Tilrldye- mıyacalmm G. taran tmbmm• 

bi tutup, kantoya ÇJJaı:q bir dudu yi mukayese edebilerek bir bilgi sa- kaim olmak an JJllm ..,.,. 
halinde tasvir edilen bnsL Doktor hibidlr. lunur. r -
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1940 Finlandiya 
büyük ümit 

olimpiyatlarına Fransızların 
olarak yollayacaklardır 

Ankara 

Demirsporu 
iki kız atlet var: Bugün de bir hazırlık 

maçı yapıyor 

Mogi Nikola ve Kaeton Buatel 
Pazar günU milli küme şampi

yonluğu için Galatasarayla karşı
laşmak ti.zere §ehrimize gelerek ça· 
lışmağa ba§hyan Ankaranın Demir 
spor taknnı bugün öğleden sonra 
lstanbul Demirspor takımı ile bir 
maç yapacaktır. Demirsporlular bu 1 
günkü oyundan sonra bir iki an. 
trenman daha yapacaklar ve sonra 
i'!ltirahate çekileceklerdir. 

Fransızların bütün dünya 
kadın atletleri arasında çok 
güzel dereceleriyle tanınmıt iki 
beynelmilel şöhreti Mogi Niko
la ve Kaelon Buatel ile bir rö. 
portaj yapan Fransanın meıhur 
spor muharriri Gaston Benak 
bu iki genç kızın bu şöhrete na
sıl ulaştıklannı şöyle anlatıyor: 

/ /". Nogi şampiyon .. Fakat nihayet r ~ bir kadın .. Söz modadan açılınca 

;Bir kız mektebi bahçesi .... Bütün 
kızlar kısa kilotlarla jimnastik 
kıyafetinde .. Fakat mahcup nazar
ları önlerine eğilmiş, çünkü ara.. 
larında bir erkek var: Müfettiş •• 
P da memnun gözükmüyor. Bu 
sıkılgan ve ldurgun genç kızla ara
ınnda canı sıkılmıştır. 

Dolaşarak bahçedeki manialar
klan birinin önüne gelince: 

- Bahsederim ki • diyor - içi
nizden ibir kişi bir metre yüksek 
liktcn atlayamaz. 

Jimnastik hocası gibi, bütün ta 
]ebelerde sıkılarak kunduralarnun 
;ucuna bakmakla iktifa ediyorlar. 

Müfettiş soruyor: 
- İçinizden birisi bile tecrübe 

etmek istemiyor mu?. 
O zaman, 14 yaşlarında genç 

bir kı% çocuğu sıralar arasından 

çıkarak müfettişe yaklaşıyor. Bu 
küçük Mogiidir. 

Sesinde hissedilir bir titreme 
ile söylüyor : 

- Ben bir tecrübe etsem?. 
Hemen dikilen iki süpürge so. 

pasma bağlanan iple bir metre yük 
seklik temin ediliyor. 

Küçük Mogi geriliyor. 

Mucize!.. İp aşılidı.. Jirnnastili 
hocası ve talebe gibi, müfettişin de 
yüzü gülµyor. Moginin omuzunu 
ok§ıyarak uzaklaşmağa hazırlanır

ken küçük atlet ilave ediyor: 

- Daha yüksek atlamama da 
müsaade eder misiniz?. 

Tekrar kurulan maniada küçük 
Mogi üstüste artan onar santimle 
tam 1 metre 45 santimden aşıyor. 

Bu parlak başlangıçtan sonra iş
~e 1936 senesi ..• Ye işte Bertin o. 
1'ipiyatlan. 

Magi Nikola kadın zarafetini muha 
faza etmesini bilen mükemmel bir 

atlettir. 

Bayraklarla oonatıltruş koca ' 
atadda, müthiş bir kalabalık şeref 

klit°eğine çekilen milletlerin bayrak 
lalmt sılgmca alkışlıyor. Biribiri 
ar~ direğe yükselen :Amerikan, 
~lman, İngiliz, İtalyan ibayrakları 
arasında Fransanınki yok mu?. 

Fakat işte kadın takımlar ara. 
sında bir genç kız müthiş bir ener
j! sarfiyle rakiplerile mücadele ha 
halinde .• Hepsini geçti. Fakat o
nu da geçtiler. Tekrar atlıyor. 

Tekrar müthiş bir çekişme ... Niha
yet netice: 

Küçük Mogi üçüncüdür .. Fran
sız bayrağını üçüncülük direğine 
çeken Mogi çılgınca alkışlanıyor. 

Mogiyi bunldan sonra kültür fi
zik ve ritmik danslar hocası gö
rüyoruz. 

Bizi, içinden sıhhat taşan bir te
bessüm içinde çalıştırdığı genç kız 
lar arasında kabul ediyor. 

- Kadın, diyor. Sıhhati ve gü
zelliği için muhakkak spor yapma
lıdır. Sıhhatte ve sağlam olan her 
vücud için spor da büyük şeyler 

yapmak kabildir. Biz: istisna deği
liz. 

Nogi dudak büküyor: 
- Öyle mi zannediyorsunuz? 

Kimi bize, sanki bir harıka imiş 

gibi bakar. Kimisi için bizler :ı· 

normafü:. Yardım beklediğimiz 

kimseler anUmüze aşılması güç 
miniler çılıcınrlır. Bütiin bunlar
dan sonra, mllsabakaya giren ar 
kcldaşlann kıskançlığı da insanı 

bir hayli yo::ar. 

lstanbul istişare 
heyeti 

Bugün toplanarak Güneş 
klübü binasmm satm 
ahnmasmı görüşecek 

1 tanbul istişare heyetı oı.. ıı be 

... inci içtiınamı aktediyor ve en mü· 
him bir meseleye karar vermek 

re bulunuyor. :: .: karar beden terbi 
ye,i lstanbul bölgesi için alınma~ 
· t .. jlcn Gi.ınes klübii binac:ı i 

Yalnız bu :.: anın alınmasın· t\ · 

velki içtirn:tl.1rda azalardan ckı;eri i 
f . atın çok pahalı O!U5UnU Ün (: F 

rc: .. k mu'. •.t rey f,ullanmı)ardı. 

!.te nihai karur b· •-; ·i 'crilecektir. 

neş'e ile atılıyor: 
- Biliyor musunuz?. Beyaz 

bana ne kadar yakışır. Çünkü es
rnerım.. Onun için beyazı çok se
vcrım .. 

Onu, bu zevkin tatlı düıünce· 
lcri arasında bırakıyoruz. 

YAZI MAKİNESİ BAŞINDA 

BİR GENÇ KIZ .. 
Olevilie belediye dairesinin bir 

odasınıdayız. 19 yaşlarında genç 
ve güzel bir kız .. Dosyalar üzeri
ne eğilmiş, çalışıyor. 

Eu Kaeton Buoteldir. Her 
gün sekiz saat süren yorucu meş
galesinden vakit bulunca kendini 
h c m e n koıu pistine atan 
bu sporcu gene;; kız, a~ık havaya, 
spcn aşık .. Fakat bu aıkı nipn -
lısını ihmal derecesine varmıyor. 

- Çok güzel anlaşıyoruz, diyor. 
Çünkü nişanlım da sporcu.. ilk 
defa ne zaman mi koıtum?. Bir 
aile toplantısırVda .. Dokuz on yaş
larında kadardım.. İçimizde 13 
yaşında çocuklar da vardı. Yüz 
metTClik bir koıu yapıldı. Bir köp 
rüdc nihayet bulan bu koıui:h, 

birinci gelince, içimde hep koı
mak arzusu yer etti. Seneler geç
tikçe arta~ bu arzuma büyükle
rim mani oldular : 

- Bir gün gelecek yüzünü gö· 
zünü yaralayacaksın .• Koşmak la 
karın doyursa bari ..... 

Fakat bugün bana cesaret ve· 
renlcrin en başında gene büyükle 
rim geliyor. 

Fransada yüz metrelik ve ma
nialı koşuların şampiyonu bu genç 
kız, mcs'ud bir gülümseme ile 
koşu ayakkabısının topuklarını 

geçirirken ·yarımdan uzaklaııyo
ruz. 

Antrenmanı bitince, duşu~n 
sonra o da her genç kız gibi man
tosuna bürünüp dudaklarını bc
yayacak ve el aynasına acele bir 
nazar attıktan sonra arkadaşları 

arasına karışacak .• 

---o----
lstanbul 

Demirspor 
Klübü denizcilik şubesi 

açtı 
lstanbul Demirspor klübU, futbo· 

le gösterdiği alakayı su sporlarına 
da teşmil etmiş ve bu maksatla 
Samatyada bir denizcilik §ubesi aç. 
mıştır. Bu §ube, büyük bir kalaba
lık önünde klüb reisinin bir nutku 
ile açılmış ve tesbit edilen müsa
bakalarla klübün denizcilik kısmı 
da dünden itibaren faaliyete geç· 
mi.ştir. İlk müsabakalar şu şekilde 
nihayctlenmi§tir: 

100 Serbest: (Füruzan) birinci, 
(Ferhad) ikinci, (Sabahaddin) iL 

çüncU. 
200 Kurbağalama: Ali birinci, 

Ferhad ilrlncl. 
100 Sırtüstü: Muzaffer birinci, 

Mazhar ikinci, Emin üçüncU. 
400 Serbest: Mehmet birinci, Ne

cati ikinci, Ali UçUncU. 
Tek çüte kürek: Hikmet birinci, 

Nedret ikinci, Necdet UçUncU. 
Şarpi yarış lan: Fiyak birinci, 

Melih ikinci. 
Milsabakalann sonunda İstanbul 

ııu sporlan ajanı Şazi Tezcan tara
fmdan mUsabak:ılarda derece .alan 
sporculara güzel hediyeler veril

miştir. 

Demirspor klübllne bp şubede dr 
muvaffakıyetler temenni ederiz. 

Benim görüıüme göre 

Türeyen bezirganlar 
Son günlerde bazı kimselerin klüb klüb dola.,arak ,.e parlak \·aid. 

lıcrlc kJUblerden kendi Jdüblerine oyuncu ayartrnağa yeltendikleri ku
laktan kulağa duyulmaktadır. 

Sporda gaye en başta gitmektir. Fa.kat bunun ,·ıuııta.ı+ı yetişml 

aporcu ayartmak değil, sporcu yctııtirmek suretlle başa geçmektir. 
~üblerln memleket !o!poruna temin edecekleri lfa.yda. da budur kanaa.. 
tiade;tim. Bu oyuncu alıp nrme hareketi ba.,ıadığı gibi dc,·am edecek 
olursa hiçbir klübün kendi ldilbilndeld gençleri yetiştirmeğc gayret 
tdceeklerl görülmlyccek, büttin faaliyet göze çarpıın oyunnları bul
mak \'C kendi klüblerine mal eblıeğe inhisar edecektir. Böyle bir fa· 
alJyetın de memleket sporuna fayda yerine \'ereceği zarar gözle görü. 

le<!ck bir ıJeldldedlr. 

Beden Terbiyesi Genel Dlrektörlüğüniln ktub değiştirmenin yal
nız Ağustos ayında yapılabileceği hakkında nnnı, olduğu karar ye. 
rinde olmakla beraber, biraz noksandır. Kanaatimce kJUb \'e bölge 
değiştirmek daha fazla tahdld cdllmelldlr. Bir oyuncu bölge dc-ğlş
tlrdlif zaman, hiç olmazsa bir sene beklemeli, \'fl klilb değiştirmek ay
ni ~hlr dahilinde olu1'5a beklenecek müddet Uç seneden aşağı olma.. 
malıdır. Bu bekleme klübünün muufakatl halinde lndlrlleblllr. Böy
le bir karar bclld bidayette &lddetll olacaktır. Fakat tetıblt ,.e te\·ıdkl. 
ne lmkio olmayan gizil muamelelerin ön il ne geçmek ,.e kJüblerde di
siplin teslıJ edebllmf'k için çıkar başka yol yoktur. 

Iliz gömlek dc-ğlştirir gibi klüb dtğl~tfren, menfaati için Rpor ya
plOI ,.e kazanlU.'ağı galebe için kllibUndt-n tuh be!dlyen sporcu lste
nıJyoruz. Beden Terbiyesi Geneli mütJlirlüğtl sporcu borsası değildir 

,.e nihayet Türk sporcusu arttıranm üııtunde kalan satılık bir meta 
dC'ğilılir. 

Bugün ba.,lıyan bu oyunca ayartmMı eier önüne g~llmlyecek 

olur..a, ~porda araoma.~ı l&zringf'len ıııed~·c-, ahlak, fazilet ,.e mertlik 
mdhuınlarmı yok ellen bir tchlikf' olacaktır. Ru harek.-tlerin önüne 
~~miye<'.ek olursak, tahtılllcrinl terketmek suretile ~poru bir ma.ltet 
n.sıta.~ı yapacak olanlan ıtörcceğlmlz gibi, en ha.Is bir menfaat için 
kllib ılr,iştlren gf'a~lerl de !:Ül'ff11ğlr ,.e b iki bir ,üa, bugün hara
r~tw aUı~o;laclıiım11 ııporC'uluın tı~ı!J~ .\<'!l1 .ları alkış mukabUlnde kl!UJ. 
lerlmkn L"tll'eceklcrt ta\:lz hemaitenk olM'Aktl'I'. 

Adil l'URDAKUL 

Bu ela bir nc\i spor. Ar'"ri1ra ,.e Anupa plajlannc1a bu stncn 
yeni moda.<iı. Fakat bu sporu yapabl imek i~ln insanın bulantı nedir 
mcmeııl lazımdır. 

Macaristan - Almany 
Vü.z 1'11 e 
MUsabakalarmda Almanlar başta gidiyor 

Macarlar su topunda 
2 - 1 galip geldiler 

Viyana, 17 (A. A.) - Macaristan yüzme ekipiyle burada. ka.rş 
§an Alman ekipi, ilk gün 11 puvana karşı 17 puvanla galip vaziyet 
dir. Neticeler şunlardır: 

4X200 metre serbest yüzme: 
1. - Almanya 9 dakika 18,2 s aniye. 
2 - Macaristan 9 dak. 27,8 saniye. 
200 metre kurbağalama: 
1. - Heina (Alman) 2 dakika 44 saniye. 
2. - Angyel (Macar) 2 dak. 46 saniye. 
Artistik atlama.: 
1. - Veiss (Alman) 162,13 puvanla. 
2. - Hidvegni (Macar) 134,46 puvanla. 
400 metre serbest: 
1. - Köninger, (Alman) • dak ika 59,6 sanlye. 
2 - Köröşi (Macar) 5 dakika 17,7 ııaniye. 
Sutopu maçtın Macarlar 2-1 ka zanmışlardır. 

BUyUkada sahasında 

Adahlar pazar günü 
yaptıkları iki 

maçı da kazandılar 

Büyükada A ta?,;nru 

Geçen pazar günü Büyükada 
sahasında bir çok spor hareketleri 
olmuştur. 

ilk maç Büyükada B ile Güney 
ı.por takımı arasında yapılmış ve 
Büyükadalılar üstün bir oyun· 
dan scnra 4 - 1 galip gelmişlerdir. 
Büyükada kalecisi Şükrü bu maç 
ta çok güzel oynamış ve bir çok 
muhakkak gollere mani olmuştur. 

Birinci takımlar arasındaki maç 
ta çok heyecanlı gc~mip ve netice
de ne Bı.iyükadahlar, Güneysporu 
3 - 2 yenmişlerdir. 

Büyükadalılar bu maça şu kad
ro ile çıkmışlart:iır: 

Şükrü - Necip, Apostolidi -
Necmi, Sudi, Muzaffer - Cemal, 
Kahraman, Suad, Kutpi. 

Bu oyunda en göze çarpan o
yuncu Kutpi olmuştur. 

At yarışları 
Bu Pazar 
başlıyor 

Yarış. yerinde yeni 
tertibat ahndı 

Altı hafta devam etmek üzere t 
tip edilen Veliefendi at k~ulan 
pazardan iti!laren başlayacaktır. 
tanbul yarışları namı altında ter 
edilen at yarışları için hususi ter 

bat alınını~. bilhassa yarış m:ıha 
ne kadar bozuk olan yol da müke 
mel bir surette tanzim edilmi~t 

Tribünler, pist kenarı gibi oturul 
cak yerler ayrılmış, bahsi mü~ter 
gişelerinin adedi ziyadeleştiriltr 
on ikiye iblağ edilmiştir. Yarış pr 
rammın haf ta içinde halka dafıt 
ması kararlaştırılmıştır. Her se 
:ittikçe büyüyen bir alaka ile tak 
~dilen at yarışlarının bu mevsiı 

'.laha cazip olacağı ümit edilmekt 
:lir. 

--o-

Misafir atletler 
Şerefine dün akşam 

Tarabyada bir ziyafet 
verildi 

16 temmuz atletizm müsabaka! 
rı dolayı ile şehrimize gelmiş bul 
nan 1'\1ı:sır, Yunan, \e Romanya 
atletler şerefine dün akşam Tara 
yada Atletizm Federasyonu tara 
f ından bir Zİ) afet verilmiştir. Zir 
f et pek neşeli geçmic:tir. Mi saf 
atletler, bugiin Büyükadarı 
ceklerdir. 

o 

Eyüp KlübünOn 
kongresi 

ı;yüb idman ı-u,·umd .. ı 

Yeni Cemiyetler kanunu rnuci 
bince nizamname tadil edileceğin 

den kayıtlı llyelerin 23-7-939 taril 
ve saat onda Yuva salonunda bu 
lunmaları ehemmiyetle kendilerin 
den rica edilir. 
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Danzig üzerin 
de Fırtına 

Lehistanın Baltık denizinde bir mahrece 

. ,. ----------·--...._·---
~~~ insanları arasında: 60 

YAZAN L.: Busch 36 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Sihirbaz artık kol ve bacak istemiyecek kadar 
hayatından bezmişti 

malik olması istiklali için şarttır - Cuala - Guala orada ya~amı:'.I ketimde kol ve bacak yaptırarak ge- Bizim memlekette insanlara kol ve 
Son derece mesudum llans! Artık Lirtmck isterim.! Senin gibi bir a· bacak yapılabilir! lnsan bu bacak
oraya gidebileceğiz! dam kolsuz ve bacaksız yaşamama· !arla gene isediği gibi yürüyebilir! 

Almanya 
Pomeranya 

üzerinde tarih 
ve ırk bakımın

dan hiç bir hak 
iddia edemez 

Pomeranya ovaları asırlardanber: 
iki kU\\Ctin çarpı%asına sahne ol· 
muştur. Bir taraftan ı.:ır ve mü-.ta· 
kil ya~amak arzusile çırpınan Lehli 
!er mi.ıtemadiyen Baltık denizi sa· 
hillerinc inerek kendilerine bir li 
man aramak için uğraşmışlar, diğer 
taraf tan Cermenler eski bir rüyavı 
tahakkuk ettirerek l'kranyanm ge· 
ni'i ve münbit ovalarına doğru ya· 
yılmak arzu unu benimsemişlerdir 
Tarih bu iki milletin bir çok def,> 
şicıdctle \ e kıya ıya çarpıştığını kay 
deder. Bugün Avrupa siyasi ufku 
nu karartan Almanlann Danzig ha~ 
kındaki tasa\'\ urlan, bu çetin mü· 
,,adelenin yeni bir safhasından ba: 
l\a bir ~ey değildir. 
~on c.ıy~ann !;iyasi hadiseleri bize 

top•. !darına sıJ:'lllak istemiyen Al· 
manyan•n mütemadiyen hudutla:ı 
nı gı..r işlt.ttiğini gösterdi. Bugün hiç 
l>ir ıreın!ekct yarın bir Alman taar· 
ru: , ııa uğramıyacağından emin de· 
ğıldir. Fakat ~imdilik Almanya bü· 
tün arzularını Lehistan Pomeran· 
yası üzerinde toplamış görünüycn 
Ancak. bu arzu henüz açıkça izhar 
edilmiş Cleğildir. Almanya yalnı~ 

Lehi tandan bir koridor istediğini 

oylemekle mahir bir siyaset propa· 
gandac:ı yapmış oluyor. 

Almanya herhalde eski bir Al 
man darbı me elini hatırlıror: "Kö· 
peğini boğmak istiyen, ha)'\'anın 

kudurdubrunu ileri sürer... Lehi tan 
üzerine yürüyecek. Buna bir vc:,ilt 
bulmak lazım. Oyle bir ,·esile k" 
kendi ini cihan efkarı umumiyec:i 
karsı ında haklı gö tersin. Vesilt 
hazırdır: Şarki Pru ya ile Almany~ 
vrı!rnıştır. Şarki Prusyanın ası 

Almanyaya bir koridor ile bağlı ol· 
ı.1a ı ~erektir. 

"Koridor .. tabiri fikirde c:erbet:tçc 
g~ilccck yer manasını uyandırır. E· 
~ •r Almanyanın istediği yalnız bt· 
<''muş olsaydı Lehic:tan hükumeti 
Almanyanın arzu:;unu yerine ~Pti:-· 

me', için fo':}. ... 1,:rlıkta hu1tınabilirclı. 
l"akat Almanya. "koridor., diye. 
\' cr,ay muahede ile Leh is· 

Damig serbest limanı 

Hans elini yüzüme doğru salladı lıdır! Arzu ediyorsan sana bunları yaptır 
,.e gülerek: Sabu·Havti bu s<>zlerimi sihirba· tıp getirtmeye bile hazmın! 

- Kaptan darılma ama, galiba, za nakle~tiği zaman yanın \'Ücutlu ltiraf ederim ki bu arzu ve niye-
'Ju ddişle biz öbür dünyaya kadar ihirbazın gözleri o kadar müthi~ timde son derece samimiydim. Bu 
gideceğiz, merak etme! .. dedi. bir surette parladı ki hayret ettim. adamın bana bu iyliğine böyle bir 

Han m latifesini dinlemeden der· Yanın adamın adeta yerinde birden mukabelede bulunmakta asla tcred
hal sihirbaza döndüm. Sabu · Ha,·· bire boyu uzamış gibiydi. Deh~tli düt etmezdim. 
ti va ıtasile: bir merakla: Fakat, kol ve bacak yapıldığını 

- Cuala - Guala! Sana bütün - Ne dedin? diye sordu. Sizin ilk işittiği zaman delicesine bir he-
lünyaC:a insanla namına tesek- memleketinizde kol ve bacak yapı· yecan göstermiş olan sihirbazın bir
kür ederim! eledim. Zira biz budala· lır mı· denbire adeta yiı.zü söndüğünü, göz 
ra sırf Bada·Badaları görmek için Sihirbazın bu heyecanına kar~ı !erinde yaşlar peyda olduğunu göf"' 
~ddik. Verdiğin malt'.lmattan dola· derin bir merhamet yüreğimi sız- düm. 
·ı 0 kadar minnettarlık duyuyorum lattı. Cuala • Guala başım yere eğdi. 

'd, eğer arzu edersen, sana mernle- - Evet, Cuala - Guala! dedim. s~smu~tu. Sonra mağaranın tavan· 
!arına ~özlerini çeYirdi. Gayet acı 
bir sesle: 

'calarak harap oldu!:ru .. en kuwetli den istifade edemez. Tabiat böyle - Bundan sonra .. Bundan sonra .. 
'Jir belagatle izah edilmiştir . milletler için bir anne değil, bir diye mırıldandı. 

Bu huı:.usta ileriye sürülen en kuv· cellattır... Son derece müteessir oldum. 
,·etli delil şarki Prusyanın Yahdeti· Tarih bunun böyle oldul:runu isbat - Ne diyorsun, Cuala - Guala! 
iir. Bu vahdet hem !'İyasi hem de eder. Yeryüzünde sahili olmıyan arzu ediyor musun? diye sordum. 

1 coğrafidir. Fakat bir toprak parça· memleket istiklalini muhafaza ede· Sihirbaz acı acı başını salladı. 
-;mm em·atandan ayrılmı~ olması memiştir. - Ha;•ır! dedi. Cinlerim bunu is-
muhakkak asıl vatana bir yol ile Hab~ii~tamn ltalyaya ilhakından temezler! 
bağlı olma.mı icap ettirmez. Bu sonra ı\frikada sahil.iz memleket - Ya? 
noktayı kabul edersek Birleşik A· kalmr.dı. Asyada yalnız Efganistar. - Evet.. Onlar müsaade etmezler. 
merika devletlerinin Alaskaya ulaş· var, cenubi Amerikada ise Bolivya Bu kadar zamandan sonra .. Artık 
mak için Kanadadan toprak iste- \'e PC'ra~vay. neye yarar? 

tana terkedilmiş bir \'ilfıyeti istiyor., Pomeranyada oturan Ka5ub Leh ır- rneğe hakkı olması lazımgelir. Diğeı AvrJpaııın denizsiz hükfımetleri. Anladım ki sihirbaz artık kol ve 
Bu vilayet ırk, tarih ,.e iktisat ba· kının bir dalı ' ·. Dilleri lchcedir. taraftan tarihi tetkikler ~arki Pnıc:· Avusturya, Çekot:lovakya, Macarb- bacak istemiyecek kadar hayatın· 
kımından tamamile Lehlidir. En müşkül zamanlarda bile Leh hü yanın bir çok zaman Lclıistana tab! tan, lsviçre ve Lüksemburgtur. A· dan bezmişti. 

Bu eyaletin Lehli olduğuna ene· j kumetine sadık kalını Jar ve hiçbir olarak ya~mış olduğunu gösteriyor. vı;c:tur:·~ ve Çekoslo\'akya Almanya Fakat kendisini bu kadar müte-
lemirde adı delalet eder. l'omerze ıaman Almanrnva hiz~et etmemiı...- Tarihi tetkikleri bir tarafa hıra· knr~1!-ında istiklallerini kaybettiler. ha~sis ettikten sonra sordum: 
Leh lisanında deniz kıyı ı memle· !erdir. Pomer~n}:a 1871 den 1918 ·e kıp asıl iktisadi noktadan düşünür- M~ca~i tan bugün nazariyatta mfü - Cuala - Guala! dedim. Bize 
ket demektir. Bu ismi viHlyete yal· kadar Alman işgali altında yaşar· sek sarki Prusya zannedildiği gibi takıklır. Fakat Alman ,.e ltalyar. bu tuzlu ormanlara girebilmemiz i· 
mz Lehliler verebilir. Çünkü Lehi!'· ken buradan Alman meclisine da· Al;anyadan tecrit edilmiş değildir, nüfı zu i\!<caristanda kendisini km çin yol göstermek büyüklüğünü de 
tanın bütün sahili bu eyaletten iba· ima Lehli mebuslar gönderilmi~. Versay muahedesinin 89 uncu mad vetle hissettiriyor. İsviçre ve Lük· \'apar mısın? 
rettir. Tarih, Lehistanın Baltık de- bütün tazyiklere rağmen tek bir Al· desi koridor üzerinde ... \.lmanyaya ·emburg ise küçük birer hükumettir. ( Dct.'<lmt ııar) 

nizi kıyılarında uzun zaman hüku · man mebus seçilmemi5tir. !;erbe-:t transit hakkı verıni~tir. Al· Bütün bu mi.italealar bir tek cüm ============= 
mat sürdüğüne şahadet ccl-Oı1. Yal- Demek oluyor ki Almanya, Pome manlar pasaport almadan ~e güm· iç ile hülasa edilebilir: Lehistanın 
mz Totonya şövalyeleri 14 üncü as ranya üzerinde tarih ve ırk bakı· rük muavcnesine tabi olmadan .ı\l- Baltık denizinde bir mahrecc malik 
rın baslangıcmda bir hücumla Ba!· mından hiç bir hak iddia edeme:t manyada-n kalkıp koridordan geçı>· olması istiklali için şarttır. Lehlil·.!r 
tık denizi kıyılarını Lehlilerden al· Yalnız bir noktayı ileri sürebilir. rek şarki Pru"raya gidebilirler. Di· gibi müstakil yaşamağa hakkı oldu· 
mı)ardır. Fakat bu istiltl. muva\·· Bu eyaletile şarki Prusya asıl AI· ğer taraftan Almanya deniz yoluy· ğunu isbat eden bir millet istiklale 
kattir. Zira bir asır sonra 1410 tu· manyadan ayrı!mı~ oluyor. Alman· ıa da şarki Prusyaya bağlıdır. Hlyıktır. Bundan başka Leh istikla'ı 
rihinde Tanenberg muharebesinci" ra, şarki Prusyanın ana vatandan Leh ını~letinin denizde bir mahreç .\\•rupa mu\-azcnesi için Hizımdır. 
feci bir mağlubiyete uğrıyarak Leh bu suretle a~Tılmış olmat:ını çok aramağa hakkı oldu~ru noktası im· Danzigin idari ve iktisadi 
topraklarından çekilmek mecburiye '>u\'\'etli bir propaganda yasıtası o· sus .. r.cia en ku\"vetli bcr delil olarak vaziyeti 
tinde kalırlar. Bu tarihten itibarı>r larak kullanmı~tır. Cihan efkarı u Alman gümrük ittihadı taraftarla· Bugiiu Avrııpa siyasctiniu c11 
Lchistanın ilk tak imi zamanı ola: rnumiyesini bu eyalette yasıyan za·ı rından meşhur iktisatçı Frederik miihim bir mel'zttunu teşkil e· 
1772 ye kadar Pomeranya bir Leh \'allı Almanların feci haline acın· List'in kitabından şu cümleler ileri den Dmızig lıakkında hcrgii11 
\'İlayeti olmuştur. 1918 Versay mu dırmak için hiçbir vasıta ihmal edil sürülebilir: "Sahili o1mıyan mern!e- gazetelerde birçok yazılar oku-
ahede"i Pomeranyayı tekrar veril('r mt!miştir. "İsla\' <lalgalarının istila· ket, kanatsız kuş, yüzgeçleri olmı· yomz. Fakat Dmızigin coğrafi 
!..ehistana kısmen ilhak etmiştir. 51 altında boğulmağa mahkum Al·ı yan balık gibidir. Deniz kıyısına i· ve idari ı.ıaziyctini, Lchistana vı: 

Irk noktai nazarından bakılır~ man adacığının Alınanyadan ayn nemiyen millet dünya nimetlcıin· .el/manyaya olan miinasebetini 
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pek iyi bilmezsek bunları kav· 
ramıık giiçtiir. 

Danzigi11 tarihini ve şimdiye 
l:a<?nr geçirdiği maceraların kı· 
sa bir hiilıisasmı evvelce karile· 
rin1izc rermiştik. Bugii11 bura
da l 1ıınzİ.f! meselesini daha iyi 
kavTamalarrna hizmet etmiş ol· 
1.ıak bakımından, ''serbest şe
lm .. iıı mttalıedc ile tesbit olu
nan idari ı·e iktisadi vaziyetini 
Jıiilasa etmeyi faydalı bulduk. 

Danzig serbest şehri Lehistan 
gümrük mıntaka. ına dahildir. Fa
kat bunu bir gümrük birliği ~klin
de telakki etm('mek lazımdır. Dan
zig, Lehistanın gümrük mıntakasr 
içinde bir parçadır. Ve Leh gümrük 
kanunlarına tabidir. 

Bununla beraber, Danzig serbest 
şehri Lehistan gümrük idaresinin 
umumi nezareti altmda Danzig me
mur~~rı tarafından idare c.'<iilen bir 
gümrük rnıntakası teşkil eder. Dan
zig gümr·i:• idaresi Lehistan gümrük 
teş..l\i!!itının bir parçasıdır Ye Dan· 
zigteki Leh gümrük müfettişlerinin 
ne7 areti altında çalışır. 
Danıig arazisinden geçen demir

yolln"t T.chistaııındır ve Leh dcmir
yolları idard tarafından idare cı:!i
lir. Yalnız, demiryolunun !ima.mı 
hizme! eden kısmı "liman \'C deniz
volları mcclisi,.nindir. fakat gene 
Leh:~tan demir-yollar idare i . tara
fından idare edilir ve yaridatı ona 
aittir. 

D, r zig ser be t ~hri dahilinde .Le
histanın, limanla Lehi ·tan Ye yaban 
cx memleketler arasındaki muhabe
ratı için ayrıca bir po ta, telefon 
\•e tel!;~"' te~kilatı rnrdır. Liman 
mıntakasında da Lehit:tan, kendi 
po ta nakliyatının dahil olduğu 

muntazam bir posta teşkilatı bulun 
clıırmaktadı:. 

Danzig liman ve denizyollan li
man meclisi tarafından idare edi· 
lir \•e bu meclisin azası yarı yanya 
Lehlilcrden \'e Danziglilerden mü
rekl:ep olacaktır. Fakat hugünkü 
halde mC'dil msnm yalım yi9de 
41 i Lehtir. 

Liman i~ileri arasında da ayni 
(ncı•amı 10 ırnrnthr), 
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Mecdi, dönerken düşman tayya-
releri de adaya yakınlaşmıştı 

Pervane arasından fırlıyan kurşunlar usta pL 
!otun ufak inhiraflarla tayynrenln istikametini tam 
hedef üzerine çevirdiği sırada topraktan yükselen 
toz izlerini kontrola vakit bulamadı. DUşmnn tU
feği ateşi kcsU, tayyareden atılan kurşunlar yer
dekl slUUım nlşancmmı ve diğer numara neferleri
ni yaralamış, bu Ul.fe~ de bertaraf etınlşti. 

Mecdi, muvaffak oldukça cüretinl arttırıyor, 

~elini arttırdıkça yeni muvaffakıyetler kazanı

yordu. 
6 bomba ve iki §eridle birkaç dakika içinde bir 

dlişman monitörilnli yaralam:ra, diğerine demir kes. 
tirmiş, iki dil~ maklnclitüfeğ:lnl de saf hnrfcl 
etmişti. Bu, değme tayyarecilerin kolayca elde cdc
miyeceği başarı, gözü pek Türk pilotunu hem de 
daha ilk müstakil uçuşunda alkışlara ulll.§ltrocak 
bir fcvkalfı.delik mahiyetindeydi. 

Tabur kumandanı, ikI ealdınşta iki makineli 
tilfeğinl tahrib, 6 neferini ifna eden tayyarenin 
kar§ısmda deliye dönın\iitll. 

BUtUn tabur efradını bir araya topladı, yerin_ 
de tepinerek tepelerinde dola§an tayyareyi i§aret 
etti: 

- Şu melün hedefe karoı atcu açılacak. Yük
sek nişan vaziyeti al! 

Bölük kumandanları bunu tekrara vakit bula
madılar, ne.ferler birdenbire çil yavrusu gibi da
ğılmış, herbiıi bir tarafa kO§mağa başlamış, pavL 
yonlarm kenarlarına, duvar diplerine, ağaç altlarL 
na snvuşmuabrdı. 

Mecdi birçok adamın bir araya toplandığını 

görllnce oraya hUcumda tercddüd etmeıni3, dııkl

kalardır tabunın UstUnde her hedefe ateş nçan, her 
hedefin hatrrmı soran Türk kartalı bu sefer de ef
rada doğnı dilmen tutmuştu. 

Tabur efradı daha blnbll.§ılarmm kumandası 
nihayet bulmtı.dan tayyarenin kendi llzcrlcriııe yıl
dırım hızıyla geldiğini, muntazaın bir süzUlUşle tU. 
feğinl kulJanacağmr, bomba atacağını dtlşllnmliş. 

ler, hava sllfilılarma karıP alman ilk tedbiri yap
mnğa, kendilerini tayynrenin gözUnden ve ate§in
den kurtaracak biricik tedbire başvurmağa, savua
mağa mecbur kalmışlnrdr. 

Binbll§l ortalıkta tek başına knldığmı görllnce: 
- Şeytan alasıca, Allah kahretsin bu belA.yı ! 
Diye bağrnxue, o da bir duvar kenarına knç. 

Dll§lL 

Mnamo.fih birer kaşeye sinen neferler boş dur_ 
madılar, i)ice alçalan tayyareye tUfeklcrini çe
virdiler, dam kenarlarmdan, ağaç nltlarmdan, giz
li noktalardan ateşe baeladılar. 

Mecdi bir anda §iddetli bir kurşun yağmuruna 
maruz kaldı. Etrafında ıslık çalan kurşunlar rUz
girm haykırı.smı ibastırdı.. Bu arada kuyruğa ve 
kanada iki de isabet oldu. 

Bu isabetler mUhim yaralar meydana getir. 
memekle beraber Türk kartalma daha ihtiyatlı ha.. 
reket lilzumunu hatırlattılar. Etrafa dağılan dUş
man piyadeleri durmadan çakmak çakıyor, kurşun 
yağdrrıyorlardt. 

Mcccll bir defa daha bunların Uzerlnde dl5ndU, 
atsnmcslyle de makinclitUfeğinl bütün şiddet ve a-

te§ kabilıyetiyle toprakta geZ<füdl, sonra geldiği 
istikamette yola çıkmağa hazırlandı. 

Ada balkı meydanlıklarda toplanmış, tek başı
na buraya kadar gelmekten, dil5man ateş kuvveL 
!erini bombalamaktan, piyade taburuna ateş aç_ 
maktan çekinmiyen, burnunun dibinde, Malta ve 
Tenadosdnki lld tayyare kara.rgfthmı hiçe sayarak 
muharebeye devam etmekte olan Tilrk kartalını 
hayret, heyecan ve korkuyla seyrediyorlar, yerli 
Türkler bu seyirle göğil.slerinl kabartıyor, adalı 

Rumlar kindar gözlerle ele avuca sığmıyan tay
yarenin hareketlerini takip ediyorlardı. 

Muzaffer Tilrk kartalının ada üzerindeki ceve
lanı, yaptığı tahribat demirini kopararak açılan M 
12 monitörll tarafından işaretle donanmaya blldi
rilm.Işti. Tcnados önlerinde duran Acean kruvazö. 
tU hemen yola çıktı. Ayni zamanda amlralm ver_ 
diği emirle Tenodas hava taburu karargahından 

havalanan 6 dU§man tayyare.si de bu cUretkar Türk 
tayyaresini bulmak, yakalamak, iyi bir kmtınşla 
yaptıklarınm hesabını verecek hale düşürmek U
zere göklere atılmrştr. 

Bunların farkında olmıyan Mecdi, artık bura
da yapacağı bir şey kalmadığı için yola çıkarken 
düşman zırhlısıyla 6 tayyare de adaya yakmlamış
tı. 

Oseanm prova sereni çanakhğmdald rasıdı bir 
denbire dürbününe çarpan TUrk tayyaresinin ha. 
yaliyle irkildi. Sonra avazı çıktığı kadar haykL 
rarak bunu sUvariye rapor etti: 

- DUşman tayyaresi var. Tek tayyare. Bir 
b~na uçuyor, adadan uzakla.~ıyor ... 

Süvari dilrbUnünü gökte gezdirdi. Süratle u
zakl11Dan tayyareyi gördU. Ve kumandaya girişti: 

- Topçu kumandanı, ufukta görünen tayya
reye ateş açılacak. Mesafeyi kestir Hemen ateşe 
bqla! 

To,pçu kumandanı blnbll.§ı Barkley baş gUvcr-
t~deki iki wyyare derı topuna hedefi g<SstcrdJ. 
Telemetreler faaliyete geçtiler. Mesafeyl tesblt et. 
tiler: 9800 metre! 

Barkleyln kumandası duyuldu: 
- Dilşma.n tayyaresine ateş açılacak. lki top 

birden. Mesafe 9800 •• 
Bir saniye sonra topların tekmil haberi duyul_ 

du: 
- Birinci top hazır! 
- lklncl top hazır! .. 
Arkasından Barkleyln !esi, toplardan evvel 

bir mermi infilakı gibi gürledi: 
- Ateş! .• 
Kulak yırtan bir patlayış, bunu takip eden di

ğer top sesleri ufukta noktalaşan Türk tayyare
sinin etrafrnda beyaz dumandan bir hale teşkil et· 
tiler. Tayyare, arka arkaya ateşlenen toplamı; 

etrafında meydana getirdiği beyaz bulutçuklarm 
arasından süzülilyor, denizde olanca hwyla kO§an 
İngiliz zırhlısının toplan durmadan ate§e devam e. 
diyordu. Kumandan Barkley dUrbilnünil gözlerine 
perçinlemiş, heyecandan titriyen ellerini nöbetleşe 
işaret için rasat A.letinden ayırıyor, arada bir ufa. 
cık sayhalar fırlatarak toplarını idareye uğraşı

yordu. (Devamı nr) 

- 'Z1 
- Bir dakika müsaade... Söyfe· yaptıkıan hünerl: = seyretrneğe • 

diklerini beni çok alakalandırdı. Gel jer misiniz? 
d:ğinizdenberi ikimiz kerli ile kö· - Latife etme rica ederim, şimdı 
pek gibiyiz. Ben çok sinirli, siz de ırası değil! 
çok müstehzisiniz. Sizin ilk zarnan- - G:tmiyorsamz ) azık! Çünki 
'arda sandığım gibi değersiniz bir ':>unlar polısler için en istifadeli şey 
1eveze olmadığınızı anlıyorum; ö- 'erd~n biridir. Gözünüzün önünd 
zür dilerim. Vazifelerimiz için ol- muhakkak, fakat meşru bir doland 
sun tabiatlerimizdeki zıddiyeti unu- ıcılık sahnesi cereyan eder. Siz pe 
tarak biribirimize itimat etmemi~ iin olarak her şeyi şüpheli görmel 
lazım ... Dü~ündüklerinizi öğrenmek taraftar. .ıızdır, bazan hilelerin b.., 

zılanm izah edersiniz, fakat en ba· isterim., 
Kompars dikkatle onu dinliyor- sitlerini izah etmekten aciz kahr-
d~. Mukabele etti: sınız. lşte merkr.z kumandanlığ1r:ı 

_ Hakkınız var. Sizi anlıy<r he;_ girişimde akhm:ı bu variyet 

rum ve cevap vermek isterim. F:ı· ~e.ır. 
k t b b. . s· h der Hayın omuz silkti. Ve kısa bir s~: 

a . ~ .zor ır tş. ız ep ma ; k\ittan sonra ecvap verdi: 
dehi ıstıyorsunuz. Pek' b · te sın· baz kim · 

B
. . . ın· ,,_. 1• • b - ı u ış ır sız 

. ~nncı. m ..u~~· e ının sa ~rsızf ce? 
bır ışaretile bu ıtırazı reddettı, u- T b·t F luk t k . 

• kara ~" d b .. - a ı ransıı casus eş ı 
mumı rguuın a amı unun ı1• 111 d k G 

· - - d 1 dtı ..• Bura a arşımıza papaz ay-
zenne sozune evam a: . . 

Pek
. ded. ş· d' _ 1. k yardın şahsında tecellı edıyor. 

- ı, ı. ım ı soy ıyece · H 1 . 
1 • ddi del'! . . t • aym a ay ettı: 
erım ma ı e ıstınat e mıyerı B - el fikr. tam ·ı ~ 

h. . bal d 'b kal - u guz ın amı e w. mü ım ıntı ar an ı aret a· ;,.l kt 
• • • •J ması ne yan ·. 

c:ı~tır. ~h~.ıy~t venp vermemeJ\ Ayağa kalktı. Bu sefer Kompa 
sızın bılecegınız ış.. onu alıkoydu. Sahte bir ciddiyetlr 

lki veya üç hafta evvel Alrnar. _ Belki de değil! dedi, bu göz 
askeri zam:tasma mensup bir ne· boyama oyunları tecrüeeTer ban· 

fer öldürülmüş, evrak çalmd:~ı şunu öğretti: Oyunların muhakkak 
anla51lmış, gizlice asker sev· olması ancak bir veya birkaç orta 
kedildiği meydana çıkanlznı~tı ğın yardımile mümkündür. Bu me\ 
Bu vaziyet dolayısile Sen Koren- zu üzerinde ciddi tetkiklerde bulun· 
tende geniş bir temizlik hareket!· dwn. -Size bunları hülasa etmemi 
ne girişilmi5ti. Bugün hiçbir şey ister misiniz? 
yapılmamış olmasına rağmen bi
zim, yalancı bir emniyet hav:t"I 
içinde, kendimizi rahata bırakaw· 
ğımız anlaşılıyor. 

Papaz Huppcnşlahtm ortaya 
vurduğu bu haleti ruhiyedir ki de
minki milnaka~amıza sebeb oldu. 
Ben i{cndimi memnun sayamıyo· -
rum. Bana öyle geliyor ki garip 
bir tali bize mütemadiyen oyun 
oynuyor, en inanılmaz şeyleri ma'l 
tık kuvvetlie kabul ettiriyor, mile 
rim oldukları muhakkak kiml~r: 

masum gösterteek deliller buluyor, • 
hepsi bir olan bu hadiseleri biribi· 
rinden ayırıp heyeti umwniyesini 
izah etmemize mani oluyor. 

Hayın heyecanlanrnı~tı. Sordu: 
- Peki, bu benim kabahatim mi? 
Kompars heceleri biribirinden a-

ym.:ak cevap .c:rdi: 
- Buna hiç şüphe yok. 
Kısa bir sükO.ttan sonra devam 

etti: 
- Fakat siz bunun için kusurlu 

~örülmezsi.lz; çünkü siz herkesir. 
fikrini ifade ediyorsunuz! 

Uzun müddet ciddi kalmasın!1 

imkan yokmuş gibi dudaklannd~ 

gene müstehzi bir tebessüm belir · 
mişti. Sordu: 

- Ara sıra Hintli sihirbazlan:ı 

Çeviren: Fethi U.RDEŞ 

Gülü~ttller. '· vrn: 
- Yazık. dedi, asıl mesleğiniz 

mu, bizzat siz ho1•1·"' 

malımı~c;ınız! 
- Bakın izah edeyim! Hokka'l)a2 

ek işlerinin evve'~ 1
• 1<kabzı müte 

n-;adiyen alkışhyarak onun etrafın 
·la sempati ve itimat havası U}'an 
iıran "böylece yapılan oyunlarır 

ıep hileli olduğu za"!1mda bulunar 
•.. susturan bi!avasıta ve fahri or 
·ak .. vardır. 

Bunlar o kadar inanmışa1rdır 1 
hokkabazı f"na vaziyette gö~c!e: 

bile :..Jnun bir yanlı~lık eseri ol" · 
tu kanaatile onun müşkül vazivet 
·en kurtulmasına yardun bile eder 

'er. 
- Bunların bizim hMic;~lerle al§ 

;:ası? 

Koı. _ .rs gülümsiye:ek devam et 

ti : 
- Danlmaym dostwn, bunlar 

ep ı~tife .•. Daaa sarih konu:m~r.r 
-rseniz l~tife biraz ağır olur. r.-ı 

at söylemek istej;klerimi anl<ı 
.;üm adan .ır hapısh 

girmesine ,.. · nıfi 
e mesela " mayıs sabahı bunda• 
• lade edip bir mevl~u.a hl uska· 

·ktup götürebilen kim-;e'crdi· 
ye öyle yüzüme hayıetle baki\"" 

~unuz? Evet. papaz Gayyar.da m!'l\ 
ıı götürülmüş olduğunu farkedi 

(Devamı var) 

• • "> ' ...... • 

- Sizinle büyük anneniz arasında her 
halde çok fark var. Büyük anneniz hare
ketten korkardı. Siz hareket etmeksizin 
duramazsınız. O halde sizin gibi hareketi 
sporu seven modem bir genç kızın büyük 
annenizin yaşadığı ı;erçeveden başka bir 
çerçeve içerisinde yaşaması çok tabiidir. 
lstikbalde çok mesut bir yuva kuracağız. 
Buna emin olunuz. Benimle yanyana ya
§arken size en çok yakışan bir muhit içe
risinde yaşıyacak, mesut olacaksınız. 

Behire nişanlısının sözlerine kani ol· 
muş gibiydi. Ç'.ehresinde hüzün silindi. 
Dudaklarından tebessümler uçtu ve: 

- Bundan zaten şüphe etmiyorum, Ni· 
hat .. 

Sonra şeytanca bir gülüş, iğneli cümle
lerine tekrar başladı: 

- Görüyorum ki evlendikten sonra ev 
işlerinde dahi çok yorulacak değilim. Her 
hususta fikirlerinizden istifade edeceğim. 
Kararınızı siz vereceksiniz ben de tatbik 
edeceğim. 

Nihat bu sözlerde acılığı ve istihzayı 

hissetmeden cevap verdi: 
- Herhalde böyle yaptığınız için de 
~rhs •. 

!!ehi~. başmI saltryamk 
tasdik tttı. Zira gayet emin 

. lisanla 981 ~yliyen Nihadın 

nişanlısını 

ve kati bir 
karşısında 

MASAL-ÇOCUKLARI 
AŞK VE HiS ROMANI: 33 

ESEN Nakleden: MUZAFFER 
ba~ka türlü düşündüğünü söylemeğe ce
saret edemiyor, nişanlısının bilgisinin 
ve kültürünün kendisinden üstün oldu· 
ğunu hissediyordu. 

Nihat istikbal hakkındaki tasavvurları· 
m ikna edici ateşli cümlelerle anlatırken, 
Behire tamamile ayni fikirde olmasa bi
le, öyle görünmeğe mecbur oluyordu. Bun 
dan başka ni~nlısmm hüsnü niyetine 
emniyeti vardı. Onun kendisine layık bir 
yuva yaratmak. kendisini bu yuvada ya· 
~tmcl< için çırpındığını da anlamı~tı. Da 
ha sonra her genç kız kalbinde her yeru 
olan şeye karşı derin bir meyil de Yardı. 

Derin ve hakiki olmaktan ziyade mu· 
vakkat ve sathi olan bir sevinçle genç kız 
nişanlısını çay masasına ç:ığırdı. t~ bilir 
bir ev kadını gibi ni~nhsınına hizmet et· 
ti. 

Nihat nişanlısının bu kibar hareketi 
karşısında içten gelen bir memnuniyet du 

yuyordu. Onun bu ihtimamı ho~una gidi· 
yor, gururunu arttırıyordu. Nihat şimdi 
kendisini çok kuvvetli sanıyor, nişanhsın 
dan çok üstün buluyordu. 

Behire çay içerken şaka yapmakta de
Yam etti: 

- Görüyorsunuz ya •. Ev kadınlığını da 
t~cerebiliyorum. 

- Görüyorum. Ev kadınlığı size çok 
yakışıyor. Hele tecrübeniz arttr!cça istida· 
dınız b!r kat daha inkişat edecek. 

- Demek beni biraz tecrübesiz bulu-
yorsunuı. 

- Hayır. Fakat herkesin yaşlandıkça 

tPc:iibesi artar tabii. 
\ 

- Şu halde, yanmn daima bugünden 
daha iyi Ye daha rahat olma8 lazım. 

- Şüphesiz. 

- Nihat.. Ben kanaatlerimde senin 
kadar musır değilim. Fakat kanaatlerinde 
ısrar eden inasnlan da çok severim .. Bu· 

günkü halin çok hoşuma gitti. Hatta hiç 
deği~iyeccği için .• Günün birinde ihti
yarlayacak ve fikrinde ısrar edemiyecek 
otursan sana olan sevgim çok azalır. 

l kisi de gülmeğe başladılar. Ve çar çok 
neşeli bitti. 

Behire kötü kalbli bir kız değildi. Ken· 
disi gibi dü5üruniyen. biraz fazla mağrur 
nişanlısını biraz iğneledikten sonra kal
binde kine tenzer hiçbir şey kalmıyor .. 
Tekrar uysal çocuk ruhu Behircnin kal
binde canlanıyordu. 

Genç mimar ni~nlısından müsaade ala· 
rak kalkıp gittiğı vakit genç kmn çehresi 
sakin \'e mütebessimdi. Tamamile sakinle 
şen düşüncesinde şimdi istikbale dair par 
lak renkli hayaller geziniyordu. 

Behire bu dakikada Nihadı çok sevdiği 
ne kanidi. Ni§antısile mesut ve orijinal 
bir istikoo·, l" doğacaktı. Vakia Nihat 
biraz mütehakkim ve biraz da iddiacıydı. 

Fa!\at ne zarar! 
Bununla beraber, Behire Nihadı sokak

kapısrna kadar u~rlayıp da odaya dön· 
düğü vakit, büfenin kenarında Necdetin 
hediye ettiği gümüş çekmeceyi gördü. Ve 
üzerine soğuk bir su dökülmüş gibi ür
perdi. 

Bir dakika içerisinde kaşları çatıldı ve 
çekmeceyi sert bir münekkid gözüyle 
tetkike koyuldu. 

Sonra düşüncelerini yüksek sesle söy
lendi: "Nihadın hakkı var. Bu çekmecede 
sanat namına hiçbir şey yok. lptidat bir 
insanın elinden çıktığı, basit aletlerle ya
pıldığı besbelli.. Acaba ille gördüğüm za
man neden bana bir sanat eseri gibi gö
ründü.,. 

Çekmeceyi elinde evirip çeviriyor .. Ta 
!ebesinin notunu kırmak istiym bir mu· 
allim titizliğile çekmecede kusur arıyordu 

''Nihadın hakkı var. Bu ~mecıe eski 
eserleri teşhir eden bir müzeye ~. 
Modern apartmıan eşyast delildir ... 

Behire birdenbire çekmeceyi masanm ü· 
zerine bıraktı ve düşünceye daldı. Birkaç 
dalgın dakikadan sonra oturdulu odaya 
dikkatle bakmağa başladı. Çok se\'diği ve 
bugüne kadar çok kıymetli olarak tanıdr 
~ e§yayı birer birer tetkik etti. 
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HABERiN TARiHi ROMANI: 52 Yazan: Muzaffer M lYI lh1 lttn n 

Bizans, Gregorius emrine 
kıta vermişti 

Hırsız kim? 
Nakleden : MUZAFFER ESEN 

Miray bir an hakikaten samimi vaziyeti haber verdi ve yıldırım sil. kilde baskm yapacağmı, Achilosun 
ııurettc mütees.sir oldu. Hatta bu ratiyle Bursa.ya gidip hlinkar Os- memuriyetini ve }..liraya tekliflerini 
biçare mahlfıkun hayatını bu sefer mana vaziyeti olduğu gibi bildir - hikaye etti. . 
de hakikaten kurtarmayı , düşündü. mesini emretti. Hünkar Kızılcayı hiçbir şey söy. 

Fakat bundan fazla. bir şey ya _ Kızılca Mustafa, Gregoriusun etmeden dinledi. Sonra o heybet ve 

- Şevket, Cicim bana beş lira di.. Giyindikten sonra Llmianm 
versene... yanına döndü .. 

Şevket yazdığı hikayeyi bıraka- * ı;: * 
rak başrm kağıtlarından kaldırıdı. Tenis elbisesini giy.mek sırası 

Ve oda kapısına baktı. Jaleye gelmişu. O da ayni köşede 

Paınazdı. Kendi vazifesi elbette ki planının öğrenilmiş olmasından son rici, kara yüzünde ve siyah sakal- Kapı aralığından karısı Nes- sc-yunuyor. • 
dah k dd · d in be b d' ı · · Nesrinin hatırına birdenbire a mu a esti. erece memnun bir halde yıldır~ ları Uzer de m eyaz ış erını rini gördü. Kumral, ince, zarif bir 

Miray Achilosun iyice mütehas- süratiyle Bunıaya hareket etti, parıl parıl gösteren gülüşü ile k d çantası geldi. Çantası nerede idi a ın... K . 
Sis ve minnettar olduğunu ve bun- Ondan sonra Afroditi:ı;i de ça - güldü. Bu kadar güzel bir kadın bir ocasırıaan aldığı beş lira da 
da lü h 1 gırv ttı O · B ı B 1 mecnun l ' t:antasmın içerisinde ... n sonra me nca azır anml§ O- • na. - re... un ar o mıya- şey istediği vakit hayır demek -
lan bu gizli baskrnın idaresi kendi - Yavrucağım! .. Bu sefer de !ar? .. dedi. mümkün değildir. Şirden bire hatırladı. Dem!.n 
eline g""tigını~· · dfrcıünerck de müs. hayatrmızı kurtarmaya sebeb ol _ Sonra Kara Halile döndU: sandallarını giyerken çantasını ~.. '" Şevket güzel karısına gül~r 
terih ol.muatu. dun! .. Sana teı-ekkilr ederim!.. _ Halil! Ne dersin? dive sor- ora.da sıranın üzerinde bırakmış· ~ " oı yüzle baktı : 

Achilos'a: Diyerek dudaklarmdan öptü. du. Andronikos buna cesaret ede _ · tı. Binaenalehy J alenin soyundu-- Galiba gene bır şeyler ala· 
- Yanız bir şartım var ... dedi. Ve ilk defa kendlı!inin haber ver. bilir mi? .. Bu Gregorius kafiri giL caksın?. ğu köşeye doğru yürüıdü. 
Ach.ilos elini Mirayııı omuzuna diği hazrrlıklann hakiki mah!yetin,i ya bizim de dostumuz geçiniyor?.. _ Hayır.. Bugün !stanbula Nesrin birdenbire irkildi. Çan-

~ d A bil ı d h B 1 · ? tası ]alenin elinde .. Jale her halde 
~ u: c os a cereyan e en mu ave - u nası 1§ •• inecek fdeğilim .. Lamialara davet· 
- Ayol, ne şı:.rtı? Emret! dedi. resini ve kararlarını Afrodiliye Kara Halil Gregirousun cUretine Nesrinin ayak seslerini işitmiş o-
- Benim seninle beraber oldurru- nakletti. son derece hiddetlenmişti= liyim .. Tenis oynayacağrz.. Ne o. lacak .. Çünkü birdenbire çanta· 

" lur, ne olmaz, yanımda biraz pa-
ll'ıu kimse bilmivecek, bilhassa Gre- Afroditi: - Hünkarım! Gelecekleri varsa yı kapadı. Sıranın üzerine koydu. " ra bulunsun diye istedim. 
gorius'un kat'iyyen malumatı olmı- - Peki! Kararın no yapmaktır? 1örecekleri de var. Ko gelsinler!.. ve sonra Nesrine dönerek çok sa 
Yacaktır! .. Yani gizli kılanın ben Diye sordu. dedi. Cümlesini keklik gibi avla - Şevket çantasını açtı, bir beş kin bir sesle: 
de hakikaten gizli bir yaveri ola _ Miray tereddüdsüzce: rız, olur biter!.. liralık çıkardı, karısına uzatırken: - Affedersiniz, güzelim, de-
cağını !.. Buna söz veriyor musun? - Tabii, gizli kıtanm tuzağına Hünkar ka..slarmı çatarak düşün- - - Al şekerim, dedi. Fakat dik- di. Kendi çantam sandım. Çantala 

_ Sent Jül, Sent Sofi; Sent karşı . tuzak kurmak! .. dedi. meye dalmLstı, gerek Kara Halil, kat et, sakın kaybedeyim deme. mnrz biribirine o kadar benziyor 

~Iarya üzerine yemin ederim!.. Gregoriusu diri ve definelerile gerek Kızılca Mustafa Osmanm dü- Bilirim çok unutkan bir kadınsın. ki 1 .. 
- Tamam!.. Şu halde ne günü beraber elimize geçirmeliyiz!.. şüncesini ihlal etmemek için sükliL Nesrin, yapmacık olduğu bes· Nesrin öfkelenmiş gibi yaptı: 

h:ıreket edeceğiz? - Hünkar Osmana haber verdin ederek beklediler. belli bir nezaketle: - Aman Şevket sen de, 
- Biz mi? Ayın on birinde!, mi?, Osman sonra başını kaldırdı: dedi. Her zaman böylesin zaten, .. 
- Ala!. .• Ben o gün hazır ola.. - Elbet!, Şüphesiz hakan mu - - Halil! .. dedi. Sen şu bizim KL b bek d v•l' tık K k Ben e egı ım ar .. os o -

r.ağııL.!.. kabil hazırlığı gizlice yapacaktır. zılca ile bu herifelrin hakkından 

- Zarar yok efendim, dedi. 
Fakat şimdi Nesrinin içerisine 

kurd düşmüştü. Bir şey kalbini 
kemiriyordu. Evvela bu şüpheyi 
zihnin.den kovmağa çalıştı. 

Achilos sevincinden tekrar Mira- Kızılca Mustafa da bu işin başında gelecek tedbir eyle! ... 
Ya sarılıp öptü: 

- Teşekkür ederim, kah~aman 
co.stum !. . dedi. Eğer sağ kalır bu 
i§i muvaffakıyetle ikmal edersek 
imparator benim rütbemi arttıra -
Caktır. O vakit birlikte vur patla.sın 
J'a§ar, bu zahmetimizin müka.Iatını 

bulunacak! .. 

• * * 
Kzılca Mwıtaİa Miraydan talima-

tı . aldıktan so~ra derhal Üsküdara 
geçmiş ve bir ata atlıyarak dört_ 
nala Bursa yolunu tutmuştu. 

Bursaya yıldırim süratile girdi 

Kara Halil gükredi: 

- Ferman! .. 
- Nice -eyliyeceksin, biliyor mu-

sun? Sen de köyliller hazırlat! Pa
zar yerini' kuşatsmlar!.. Herüleri 
bir anda kılıçtan geçiriverin !.. 

görürüz! ve hemen hünkar Osmana maruza.. 

- Elbette hünkarım! Bu işin ev
ıelallah biz hakkından geliriz!. 

Bunu söyliyerek §Üphesiz met- tı bulunduğunu haber verdi. - Peki, Kızılca Mustafa istira. -
rcslerinin yanında soluğu almak L 
Çin hemen fırladı, çıkıp gitti. 

Dairesine dönen Miray zehirli bir 
tU!üşle gülüyordu. 

Gregorius'un karanlıkta oynadığı 
oyundan, bütün hazırlıklarından 

\'<.ktiyle haberd~r olmuş bulunu)·or 
C:u. Bursadaki çarpışma· şüphesiz 

HUnkar Kızılca Mustafay1 hemen hat etsin, sonra senin emrinde oL 
kabul etmişti. Yanında yalnız Ka- sun! .. 
ra Halil vardı. Msutafa yer öperek derhal çıktı. 

- Gel bakalım Kızılca Mustafa!. Osman tekrar dilşlinceye dalmıştı. 
Yine ne haber var?.. Kara Halil tekrar si.ikfıt etti. Fa.-

Dedi. kat hünkarı düşünce almış olına.sı-
Kızılea yer öptü ve: . ,, hazmedemiyordu. Nihayet sah -
- Hünkarım!. Miray kulunuzun redernedi: 

Çetin olacaktı. r<'ake.t şimdilik mu • niyazları var ... - Hünkarım! .. Kerem et, ne diL 
başa şünilyorsun ?.. Bu kafirler için dil. "o.ifakıyetin anahtarları kendi eli- Diyerek hadiseyi 

ııc geçmiş bulunuyordu, anlattı. Bizans imparatorunun gay- 1ünülür mü? .. 
Miray Gregorius'un bütün planı- riresmi olarak gizli krta tanzim et- Dedi. 

nı öğrenmişti . .Melim adam gayet tiğini. Gregorius'un Bursa}•a ne ıııe- (Devamı nr) 

i;;i lıazırlanınıı:; bulunuyordu. Bur-
15:;,ya, Selçuk emirinin' ve Kızılca 

Mustafanm zannettikleri gibi, tek 
h:ı.sma gelecek değildi. Herif gizli 
bir oı·duyla geliyordu. 

PLANŞ 37 

caman kadın parasını kaybeder 
mi hiç!. 

Bir öpücük .. Sonra Nesrin gü. -Hayır .. Vakia Jaleıden her 
zel bir aşk hatırası gibi uzaklaştı, şey umulur .. Fakat her halde bu 
gitti. kadarına tenezzül etmez. 

Yarım saat sonra Nesrin La- Jale bu sefer hakikaten Nesri· 
mia1arın kapısında idi. Fener yo- nin çantasına çok. benziyen çan. 
lundaki güzel köşkün bahçesinde tası a)dı, Nesrin de çantasını nç
üç kadın gölgesi ellerinde raket. tı. ve içerisini araştırdıktan ·sonra 

leri Nesrini bekliyorlar. gayri ihtiyari: 

Nesrin, Lamianın kuzeni Şük- - Ay, diye haykırdı. 
11 • · k ·H .. •• k d Jale dönldü ve sordu• 

ranın e erını sı tı. u çuncu a ı- B' . • • h 
·· ·· N · · ld . - ır şey mı var .. Nesnn a-m gorunce esrının suratı ası ı: I 

"A b J 1 d' d" .. n!d.. mm?. man u a e, ıye uşu u.. 7'. • k k 1 d" 
B v k kı h' h . nesrın e ·e e ı: u sogu z ıç te oşuma gıt- . . 

· B'l LA · b . - Hayır hıc bır şey yok ... Aya-
mıyor.. ı mem amıa u sarı çı- v b' - d 

· d gım ır ~asa çarptı a .. 
yanın nesın en hoşlanıyor. ,, ş· d' N~ • · d' ~ d b' 

Neuinin bütün neş'esi kaçmış
tı .. Faka, nezaketini muhafaza et. 
ti. Jale ile selamlaştr .. Tenis elbi
s~sini ve sandallarını giymek içi •. 
bahçenin kuytu bir köşesine çekil-

IX 

ım ı. e~rının ımagın a ın 

bir düşünce dolaşıyordu: 

"Beş liram çantamda değil .. 
Bu da artık göz göre göre hırsız
lık.. Demek bu kadarına da · te
nezzül ediyor. Sakın ben parayı 

PLAN~ 37 

başka yere koymuş olmayayım.., 

Fakat imkansız .. Açıkça kendisin
den paramı istesem ne olur L. Çan 
tamı kanştırıyor.ken gözümle gör. 
düm. Bunu o da inkar edemez. 
Fakat ya inkar eder, beni bir de 
yalancı yerine korsa . ., 

Tenis yerind~n arkadaşları ae· 
leni yor: 

- Neredesin, Nesrin, seni bek· 
liyoruz. 

- Geliyorum .. 

..... 
Nesrinin kafasını kurdlar oyu. 

yor .. "Ne yapacağım.. Lamiaya 
söylesem.. imkan~ yok inanmu.. 
Fakat bir şey söylememek de doğ• 
ru değil.,, 

- Bugün sende bir tuhaflık: 

var .. Bütün pasları kaçırıyorsun, 

Nesrin.. Bu gidişle yenileceğiz '" 
Lamianm bu sözleri Nesrini 

dalgmb:..tan uyandırıyor • 
.Fakat kazanılan veya kaybcdi· 

le": puandan daha ehemmiyetli 
bir şey vardır .. Nesrinin beş lira. 
sı cahnmış .. Bu nasıl unutulur?. 

İkinci Sc<de Lainia, Nesrinin 
halinden endişe etmeğe başlıyor. 

- Anlaşılan siz bugün yor -
gunsunuz .. Nesrin hanım .. Artık 

yukarıya çıkalım. Hem dinleniriz, 
hem de birer çay içeriz. 

Şimdi yukarıya çıkmağa hazır-

1.ı.nıyorlar. Tenis elbiseleri çıkarı
lıyor, sandallar değiştiriliyor. 

Nesrinin gözü gene su-aya ilişti. 
Jale çantasınr .unutmuş, yukarıya 

çıkrnxş .• 
Nesrinin kalbi ince blUzunun 

içinde çırpmıyor: "Talihli imi
şim. İşte Jalenin çantası.. Tabii 
beş liram lda içerisinde. Eğer bu 
fırsatı kaçırır da paramı alamaz -
sam hakikaten budalalık etmiş o
lurum. ,, 
1 Nesrin elini uztzyor, Fakat der. 
hal geri çekiyor. Bu yaptığı iş a
lelade bir hırsızlık olacak .. Vakıa 
santa~an alacağı para öz malıdır. 
Fakat ]alenin çantasını açmağa 

(Lütfen sayfayı çeviriniz). 

VI 
~liray yalnız bir noktayı halleL 

tı'ıcrnişti: 7. A: der Obstpflücker rn. A: die Haufelhacke 4 .. \: der Sandkastcn (mit 1 1 O. F: le f&uteuil de rotin 
Bizan::ı imparaturu Gregorius em. 

tine gizli kıta vererek yardımı ka
ouı etmişti. Fakat acaba hakikaten 
l:ursanın istirdadını mı istihdaf e
diyordu, yoksa maksad sırf define
ler m!yd.i? 

Bunu kat'i sur::tte bilmiyordu. 
Achilosun kat'iyyen bunlardan, 

clefine meselelerinden haberdar oL 
ll'ıadrğı aşikardı. Oyunu hissetmiş, 

bu. noklayı mevzubahs etmek iste_ 
ll'ıi.şti. Esasen hazırlığın defineler 
İ!.;in olduğunu bilseydi, Achilos 
tııutıaka bundan da bahsedecek, bil
hassa böyle muazzam bir servet 
?tteselcsi olunca o vakit değil itiraz 
l'tınek, şüphesiz gönüllü gitmiye da 
lı.i razı olacaktı. . 

Achilos eğer defineler meselesin
den haberdar olsaydı, Mirayı bile 
hu işe asla karıştırmak istemiyeee. 
ğ-i de aşikardı. 

Acaba Bizans imparatoru Grego
l'ius'un defineleri rahatça ve emin 
bir şekilde anyabilmesi için mi as_ 
k.er veriyordu? 

Bu cihet kat'i değildi. Fakat ne 
0lursa olsun, maksatları ister ha. 
kikaten Bursayı geri almak için bir 
baskın muharebesi, ister sırf Grc -
~Oriusa defineleri için bir vardım 
Olsun, Miray işin içinde değil miy
di? .. Öbür ta.raf mm ne ehemmiye -
ti \'ardt?. 

Miray daire.sine gelir gelm
0

ez ön_ 
~c Kızılca Mustafayı çağırdı, ona 

• 8. TEK TARAFLI KAZMA H. IlAllÇIVAN ÇAPASI 
(çapa) 

8. F: la houe (le hoyau) 
8. t: the mattock 
b A: die Rodehacke (Ra. 

dehacke) 

(su çapası) 

H. F: la ratissoirc a pousser 
J.i. 1: the patlı trimmer 

1
14. A: das \Yegcisen (die 

Wegschaufel) 
i 

V. DESTERE (bahc:ıçan 

desteresi) [ cJal kesmek 

için] 

1 1.3. FİD.\N MAKASI 
ı ı.>. F: la cisaille a haic 
1 15. 1: the hcdge shears 

9. F: la sele de _jardinier 
(pour scier les branches) 

V. t: the pruning - saw 
9. A: die Baumsage (Zweig-

sii.ge) 

10. ÇİÇEK rmırASI 
lO. F: la seringue pour les 

fleurs . 
ıo. t: the garden, or spraying, ı 

syri.nge (the hand spra
yer) 

J n. ..\: die Blumenspritze 
(Handsprltze) 

11-12. K'ÜREK 
11·12. F: la pelle 
ıt-12. t: the shovcl 
U-12. A: dic Erdl!chaufel 

13. Çı\PA 

13. F: la binette 
13. t: the Dutch hoe 

2ı8 

15. A: die Heckenschere 

1 16. A(';.\Ç MAHASI (budama 
makas1, keski) 

16. F: le secateur 
16. t: the pruning _ shcars 

(the secateur) 
16. A: die Baumsclıere 

(Rosenschere) 

17. OT (çayır) maka.•n 

17. F: les ciseaux m. (la ci
saille) ~ gazon 

17. t: the grass shears 
17. A: die Rasenschere 

18. KAZIK (fide clikerken de-
lik yapmak i~ln) 

18. F: le plantoir 
18. t: the dibble 
18. A: dııs Pflanzholz (Setz

holz) 

Kindern am Sandhaufen) 10. ı: thc wickcr chair 
10. A: der Korbsessel 

5. TAHT.\ ÇİT 
5. F: la clôlure 
5. t: the gardcn - fence 
5. A: der Gartcnzaun 

6. H.\M.\K 
6. F: le hamac 
6. t: the hammock 
6. .\: die Hangematte 

7. TOP Bl"DA~~nş nEYAZ 
ı\KAS\',\ 

7, F: le robinier (le faux 
acacia, l'acacia blanc) 
taille en boule 

11. PORTATİF BAHÇE ŞEZ. 
LONGU 

11. F: la. clıaisc - longue pli
an te de jardin 

11. 1: the deck-chair (the 
1 haznmock-chair 
1 ıı. A: der Lieg~tuhl (Fau

lenzer) 

12. KUŞ YEMUGt 
12. F: la mangeoire dea 

oiseaux 
12. t: the food _ bouse (the 

food - t.&ble for birds) 
7. t: the aeaciıı (pruned into : .12. A: das Futterh&us (FUL 

ball shAp~) :ı terungshau.s !Ur Vllgel) 
7. A: die KugPlrobinie Ku- ı. 

gelaka.zie) jl 13. 80ZG'F.Ç!J J\O\•A 

8. B.\HÇF. ŞEMSİ1.7.St 
8. F: le para.sol de jardin 
8. l: the sunshade 
8. A: der Gartenschirm 

9. PARA \'.\NA (tahta per-
de) 

9. F: le paravant 
9. t: the draught-ıııcrecn 
9. A: der Windschirm 

10. lIEZA.RAN &OLrml 

jl 1 S. 1': l'a.rroııoir m. 
ıs. I: th• waterbıg - pot (the 

I· watflmg-ean) ,: 
1 

ıs. A: die Gie'3kanne 

1 H. TAŞ MERDİYEN 
ı 
r 
1 

1 
1 
1 • 

ı.ı. F: l'escalier m. de pierre 
11. 1: the stone steps 
14. A: die Stdntreppe 

15. SUN'l KAYAUK 
Ui. F: la rocaille flelllie 

jt.nUa ...... , 

245 
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Danzig üzerinde 
fırtına 

(Ba~larafı 7 inrtde) ı Ve .. /erplatte yarımadası Lehistanm 
nisbet M.kim olacaktır. Fakat h'l- emr;r.e verilmişti. Lehistan, Ve~ter-
gün Leh işçileri Danzigli i5çilere plat.ed.:- bir askeri kıta bulundur-
nisbctlc daha azdır. mak ha!~hına da haizdir. 

Liman meclisi tarafından tayin o
lunan liman polis teşkilatı yarı ya
rıya Leh ve Danıiglilerden mürek-

T_eh ha:p gemileri Danzig limanın 
da dLmirliyebilirler. Ve bu hak hu
sısi bir n '.zamname ile tesbit edil-

kep~ir. Liman polisinin başlıca va- miştir. 
zifcsi Danzig limanından Lehi:;ta- Serbest şehirle Lehistan arasında 
İun serbestçe istifadesin itemindir. yolcu ve yük nakliyatı tahdit edile-
Limanın kan ve zararı da Lehis- mez. Gerek Lehistan, gerek Danzig 

vatandaşlan ayni derecede ticari 
tanla Danzig arasında yarı yarıya 
tak · ed·ı· L. dak' t . t ve sınai hakka sahiptir. Leh ve Da:ı 

·sım ı ır. ıman ı esısa , . 1 d .. f h ·k· t . . . . . . zıg su arın a seyruse er er ı ı a-
tamırat gıbı masarıf de aynı şekilde rafın gemileri için de serbestir. 

yan yarıyadır. Eski Alman mallarının Lehistan· 
Danzigin harict siyasetini Lehis· la Danzig arasındaki taksiminde 

tan idare eder ve Danzigi harice fen· mektepleri Danzige verilmiş. 

karşı müdafaa ve muhafaza da Le- fakat buralardaki Leh talebenin d~ 
histanm vazifesidir. Danziglilerle ayni şekilde muamele 

Danzigdeki Lehliler Danzig idari göreceği şart koşulmuştur. 
teşkilatına tabi değildir. Leh çocuk Danzig, Lehistanm tasvibi olma
larının Leh mekteplerine devamı, dıkça harici bir istikraz aktedemez. 
dairelerde ve mahkemelerde resmi Danzigin silah ve cephane yz.p· 
lisan olarak Leh dilinin kullanıla- mak veya ithal etmek hakkı yok· 
cağı hususi anla<;malarla tesbit edil tur. Silahlı ordu veya müstahkem 
miştir. Le:1lilerin cemiyet ve kültür mevki bulunduramaz. Serbest şehir 
serbestileri de taahhüt altına alın- gayriasker1 bir a~azidir. 
mı~tır. Danzig barıkasmda Leh bankala-

Lehistanm serbest ~ehre harp rmın iştirak hakkı yüzde 25 olarak 
malzemesi ithaline hakkı vardır ve tesbit edilmi~tir ve icabında yüzde 
bu malzemenin stok edilmesi için 30 a kadar çıkarılabilir. 

ne hakkı var? Kafasında bir ses 
haykmyor: 

''Bu işi yapmağa hakkın yok 
Nesrini.,, 

Nesrin elite kalbini bastmyor: 
''Ben de ama budalayım ha!.,, 

Kalbi hızlı çarpıyor. Boğazı 

kupkurudur. 

• • • 

- Görüyorsun ya, kardeşim .. 
Ne~'esizliğin yorgunluk yuzun
deruni§ .. Biraz dinlenince rengin 
yerine geldi .• 

Nesrinin hakikaten rengi yeri
ne geldi. Neşe si de yerinde.. Çay 
içiyor, pasta yiyor, ve gülüyor .. 

Ak§ama doğru eve dönerken 
Nesrin yolda ldüşünüyor: 

''Eve gider gitmez bu macera
yı Şevkete anlatacağım, eminim 
hikayem Şevketin çok hoşuna gi. 
decek .• Ve artık bana açıkgöz ol
madığını söylemiyecek. .Kocası 

Nesrini koridorda karşıladı. Şev-

H A B E R - Akşam Po5ta!l 18 TEMMUZ - 19Z' 

Meksikalı 1 Maarif Şôrasınd'l. 

~~ş ~:~~n görüşülen işler 
~~~~~"" i~s~~'~ru~~ Bugün ''Yüksek öğretim hedefle-
erkektir ~e hepsi~:n ri mevzuu müzakere ediliyor 
sıhhatı mUkemmeldır. '' 

A k 1 . .., I l Ankara. 17 (A.A.) - Maarif,tır. _stanbul u.. ı·e:ac: r:ıev;uları işlemeğe başlamış· 
OCa anne eri agır laS a Şurası bugUn saat 10.30 da İs- rti Cemil Bilsel söz alarak ŞClr lan'1r: 

Kanadanın beşiz kardeşleri mey metpaşa Krz Enstitüsü konfe- adın_. Maarif Vekiline Şura aza. 1 - Teknik öğretim komisyo. 
h~rdur. lşte l\leksikalı bir kadın d<: rans salonunda Maarif Vekili -:ı rnın saygı ve şükranlarını if" ı u: 

b. b Hasan Ali Yücel'in bir nutku ile :le ctmis. >e ı.,,, ..... i cıvon1ar haliP Ort<ı ticaret mektepleriyle ti· geçen gün, ır atında beş çocuk 
açılmıştır. Maarifimizin blittin de m~:,·e deYam olunmak ü· car.:"ı t li:;elerinin mezuniyet tm· birden doğurmağa muvaffak ci· -
ana me~elelerine temas e~kn ve ~ere umumi toplantıya nihıw .L.ı.anlarına hariçten girmek is· muştur. 
ayrıca metni neşredilmiş olaı ·eri:miştir. ~e; hakkınd:.k; talimatnameni: 

Bu çocukların ikisi kız, üçü er- ~ı l · ı bu nutuk Şura azasından büyü!. Umunıi toplantıyı mııteakı · \:i.kine bai1"anmıli, zmır . : ge • 
kektir. 

bir alaka ile dinlenmiş ve sürek- · -Jonlf\r kendllerinP- tııh~; LZ..~ -~:ulunun sepetçilik ve örme··· ' 
Kanadalı beşizlerin anası ma ' ,rn il alkışlarla sona ermiştir. ŞO.rt v .. . n yerlerde ayrı ayrı topla ıilyacıhk kısımlarının müfre . 

Dianın rekorunu kıran :tv!eksika!ı :ızasmm verdiği takrirler Uzeri narak reis ve raportörlUkJerin- · · t - r,._.r. . · --~~lcncrek ba 
Villahermoza şehrinde bir gaze- ne Ebedi Şof AtatUrktin aziz ha ".ŞU · r(l" ndları yazılı zatları seC' z1 maddeleri tadil edilmiştir . 
tecinin karısıdır. ismi Polito Alver<ı J tırasına htiı·meten beş dakika a -nlşlcrdir. 2 - Neşriyat komisyonu: 
dur ve 30 yaşında kadardır. yakta durulmuş ve muvakkai Okullarda çıkarılan mecmua· 
Meksikalı kardeşlerin hep~i kız kabirlerine Şflrayı temsil ede. 1 - Plün komisyonu: tara ait talimatname ile okul 

olduğu halde, bu seferki beşizler b cek özel bir heyet taratı" · n Reis: MehmP•. Emin Erişirg:- 'citapla.rınm Ha.arif Vekilliği ta· 
rışık doğmuşlardır. Şuranın sonsuz saygı ve bağlı li. raportör Halit Zi:ra Kankan rafınd<ı.n bastırılmasına dair 

Hepsinin de sıhhati mükemmel- lıkkr:nm arzı s!lrekli alkışlnr rr. kanun ve talmatnameyi tetkike 
dir. Yalnız anneleri tehlikeli suret- la. kabul edilmiş ve çelenk ko '>aşlamıştır. 
te hastadır, bilhassa çok zayıf düş !lulması .kararla~mL~tır. 2 - İlk öğretim komisyonu: 3 - Beden terbiyesi komis-

Reis: İsmail Hakkr Baltacı 
müştür. l':;aamafih doktorlar, kadı- BUyUk Millet Meclisi Reis· yonu: 
nın bayatı_-.ı kurtaracaklanndan Abdülhalik Renda'ya. Başvekil o:Hu. rapo rtör Cemal Ongun. Jimnastik şenlikleri talimat• 
em.in olduklarım söylemektedirler. Doktor Refik Saydam'a ve Ge- 3 - Orta öğretim komisyonu: namesinin heyeti umumiyesi U-
Meksik?nın en büyük doktorla- nel Kurmay Başkanr Mareşal Reis: Tevfik Ararat, rapor - wrinde müzakerelere başlamı-r 

rından üı;ü be~izlere ve annelerine Fevzi Çakır~ ···a hUrmet tel-
hal{mağ~ i.ızer'erine aTmrşlardrr. gra.:ıarı çelr' l ı ) ~r.i kararlaşmış· 

V~KOii KiliA3~~n 

Dün ve yarın tercüme külliyatı 
11 - 30 Kitaplık üçüncü seri 

Numara 

21 Hüuümdar millet 

29 Kapitalizm buhranı 
30 Slambo 

50 
125 

tör Halit Vedat Fıratlı. trr. 
4 - Teknik öğretim komis-

yonu: 
Reis: Avni Refik 

4 - Uk öğTetirr. komisyo • 
Bekman , nu: 

raportör Nihat Sayar. 
5 - YUksek öğretim komis-

yonu: 
Reis: Cemil Bilse!, 

.\kil Mal tar Özden. 
raportöı 

6 - Neşriyat komisyonu: 
Reis . Hakkı Baha Pars, 

Maarif müdürleri talimatna. 
mesi, ilkokul proğramı üzerin • 
de tetkiklere haşlamış, bir öğ -
retmen tarafından idare olu • 
nan üç smıflı köy ok.ullannm 

22 Yeni ilmi zihniyet 
23 Mevcudu kalmadı 
24 GtlnUn iktısadi i~leri 

25 Cuınhuriyet 

K.artıf 

50 
75 

615 portör !-l'aik Re9it Unat. 
ra Scşe cık.anlması meselesini pren 

sip olarak kabul etmiş ve tek. 
ıı.ik bakımlardan ışın tetkiki 
üzerinde çalışmıştır. 

26 TcrcUtnenla rolU 
27 Değişişl er 

28 J.aokon 

60 
50 

100 
75 
30 

Bu serinin fiatı 6.15 kuruştur. 7 - Beden terbiyesi komisyo-
nu: Hepsini alanlara % 20 Iskonto 

yapll:ır. Kalan 4.92 kurutun ~2 ~elş: YJldan ~fo.ir, 
kuruşu peşin alınarak mUtebaki· Adil Kortun. 
si ayda birer lira ödenmek Uzere 
Uc taksite bağlanır. 

8 - v;ıekler komisyonu: 
Ileis: Sait Zeki Buluğ, rapor-

5 - Orta öğretim komis • 
yonu: 

Nesrin birdenbire kat'i kararını 
verdi. Etrafına bakıyor, kimse~ 

dkler yok .. Ja1enin çantasını ya
kalıyor, açıyor. Çantada iki bank
not var: Birisi beş liralık, birisi 
<l~ iki buçukluk .• " ket gülüyor, yüzünde gizli bir a- 1 ---------·----------------- tör ~ami Akyol. 

a - Komisyon umumi mc. 
seleler için öğleden önceleri 
Llmumi toplantılar yapacak, 
öğleden sonraları şu komisyon. 
lar halinde çalışacaktır. 

- Bu benimki. , 

Nesrin beş liralığı aldı. Çanta
yı kapadı. Sıra üzerine tekrar 
koydu. Şimdi kenlli kendisile p.. 
kalaşıyor: 

- Demek, hrrsızlık bu kald.ar 
kolay ha!. ... 

!;eriye girdikten biraz sonra 
Lamia, Nesrine hitap ediyor: 
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15. İ: the rockery (the Alpi
num, the rock - garden) 

15. A: der Stcingarlen ( da.s 
Al pin um, 
eben) 

Felsengart-

16. HAVUZ 
16. F: la picce d'eau 
16. j: the pond (a small arti

ficial pond) 
16. A: der Teich (das Wasser

becken) 

17. SU FISKiYESİ 
17. 1": le jet d'eau 
17. 1: the fountain 
17 .• \: der Springbrunnen 

Fon tane) 
(die 

18. I\ORKULUK 
parmaklık) 

(mania, 

18. I': la balustrade (la rampe, 
le garde-fou) 

18. 1 : the :railing 
:8. ı\: da.'! GeHinder 

19. AGAÇ VAPRAKJ,AUİLE 
()JtTtlJ,ü l'OL 

rn. 1-·: la charmi1le 
J'l. i: thc pergola 
19. A: der Laubengang 

21). SCS tÇ1N NEBAT (tc-z. 
yfnt nebat) 

W . .-.: ta ~ d"ornement 

lay manası var. Nesrini görünce: 
- Sana çok unutkansın demiş

tim de bana darılmıştın Nesrin .. 
Halbuki ben sözümde ne kcl:lar 
haklıymışım.. Düşün bir kere ... 
Umialara giderken sana beş lira 
vermi§tim.. Sen parayı odanda tu
valet masası üzerinde bırakıp 

gitmişsin! 

VD 

20. t: the ornamental shrub 
~O. A: der Zierstrauch 

21. DtiZEJ ... TİLMiŞ ÇİT 
21. F: la haie taillee 
21. t: the trimmed (or docked} 

hedge 
21. A: die beschnjttene 

(gc.stutzte) Hccke 

22. ÇİÇEKLİK (göbek, çl-
~ek tarln) 

22. F: la corbeillc 
22. t: the rcund bed 
22. A: das Rundbeet 

23. BORDUR BIÇAGI 
23. F: le coupe - bordu re (le 

cauteau a bordurc) 
::s. f: n.e edger (the edge -

trimmcr) 
23. A: der Kantcnstecher 

21-. ç.n·m MAKASI 

24. F: les ciseaux (lıı l'isaille) 
a gazon 

24-. t: the garden shcars (the 

grru:ıs-shea rs) 
24. A : die Rasenschcre 

2."). CA \'TR KIRP~Ii\ fAK!· 
NESİ 

2!'1. F: la tondeu!e a gazon 
2;;. f: the lawn - mowt>r (the 

il mowing-maehinc) 

• ' .... :: • • ,;.-.. ~ • • ,._'f;_ • • ' • • • • • ' Saat 12.30 da Maaıit Veklli 

1939 ResimliHaf ta 
Şürayı tPmsilen beraberlerinde 
komisyon reisleri olduğu halde 
Ebedi Şef Atatürklin mu,•akkat 
kabirlerini ziyaret ederek bir • 

Memleketimizin en güzel ve en ucuz 
haftahk gazetesidir 

hürıı:.e1 çelengi koym uşlard.ır. 
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25 . .\: der Rasenmii_her (die 
Rasenmlihmaschine) 

26. UZUN [saklı] G"Ol- Ft. 
DANI 

2.3. F: le rosier a haut tige 
26. t: the standard rose (the 

rose-trce) 
26. .\: der Rosenhochstamm 

(Roscntock) 

C Bahçe aletterl 
F ı Les outı ıs de 

l 27. ÇİT 

27. F: la haie 
27. t: the hedge 
27. A: die Hecke 

28. BAYRAK 

28. f': le drapeau 
23. t: thc flag 
28. A: die Fahne 

Ôj;leden sonra. saat H.30 da 
komi~yl nlar 
rişe~·ek kendi 

VID 

ı;-ahşmalarına. gf. 
iş plılnlarmdak1 

• 

Jardlnage 1 ı Th• Gardan 
Toot• A: Dle Gart.engerate 

1. l\ÜREK (bel küreği) 
l. F: la beche 
1. t: th~ spade 
1. A: der Spaten 

2. GÜBRft~ ÇATALI 
:!. F: la fourche ~ fumier 
2. i: the dung - fork or ma

nure fork (the fork) 
2. A: dic Mistgabel (Forke) 

3. ÇATAL (bel, çatal bel) 
S. F: la fourche a becher 
3. t: the digging forlt 

3 A: elle Grabegabel 

4. nEM:İR TIRMIK 
4. t•: lo rateau de fer 
4. t : the iron rake 

4. A: der eiserne Rechen 

5. TAHTı\ Tm.'IIK 
5. F: ıe rateau de boi.s 
5. t: the wooden rakc 
5. A: der hölze:rne Rechen 

(der Holircchen) 

6. TIRTIL MA.KASI 
6. F: l'ech~nilloir m. 
6. İ: the tree pruner 
6. A: die RP upcnschere 

(Ast-, Baum:ıchere) 

7. MEYV A MAID ~I < •·;~ 
şümıedt>:n y~""!i<} toplaraz."ı 

i~in) 

7. F: le cueille.rr.·it~ 
7. t: the fnı:lt-gather<'r 

b - llk öğretmen okulları 
ve Galata.saray lisesi müfredat 
programlarr için hususi komia. 
yonlar avrtlmıştır. 

e - Önce müfredat prog .. 
ramlarınm sonra talimatname • 
leıin tetkiki kararlaştınlmıştır. 

d - Aza arasmda muhtelif 
den ve iş braıı§larma göre i~ 
bölümü yapılmıştır. 

c - Yabancı dil tedrisatı 
için ayrılan komisyona müte • 
ha!sıs lisan öğretmenlerinin da. 
vetine lüzum görülmüştür. 

6 - Dilekler komisyonu: 
ŞU.rada. görüşülmek tir.ere. Ma. 

arif ve okul müdürlüklerinden ge. 
len müt.alealar sıraya. konarak 
bunların İstanbul ve lzmire ait o. 
!anlarından hususi komisyonlara 
verilm.eğe değer görülenler ayrıl. 
mıştır. Bu arada komisyon az.a . 
sµıdan bazıları ta.rafmdan yapı • 
lan. tedrisata ait tekliflerin ait 
oldukları komisyonlara ıönde • 
rilmesi kararlaştmlmıştır. 

7 - Plan komisyonu: 

Kendisine tevdi edilen Türki -
yede tahsilin bugünkü durumu 
ve ana meseleleri raporunu tet • 
kike başlamıştır. 

8 - Yüksek öğretim komis • 
yonu: 

Vekillik raporunun yüksek öğ. 
retime ait kısmı okundu. Komis. 

1 yonca tetkik edilecek meseleler 
iki kısma ayrıldı. Bunların bir 
kısmı komisyon umumi heyetin. 
de, bir kısmı da talt komisyon . 
ıarda müzakere edilecektir. 15 
~ali komisyon seçilerek sekizinin 
yarrn toplanıp tesbit edilen işle. 
rini konuşması kararlaştı. Ko • 
misyon umumi heyeti ile konu . 
şulacak "yüksek öğretimin he. . 
hefleri,. meselesinin mü7,akere~i . 

ne baş!andı. Bu meselenin ~.:.:r'i . 
şillmesine yarın devam edil~ce)> 

20 . tir. 



18 T~MMUZ - 1939 HABER Akşam Posum 11 -
Belçikall bir eczac! ka as· 
6 Senede beş kişiyi 
zehirligerek öldürdü 

Ve nişanhsım kurban ettiği son cinayetinde 
yakayı e?e verdi 

18 • 7 - 939 Salı beer • I.e pardon de ploermcJ opera
sından fantezi. 4 - Lincke - Serenat. 

12.30 Program. 12.35 Türk müzl· 5 - DeJibes _ Lakme operasından 
~i: 1 - Neveser peşrevi. 2 - Sadet. fnntezi. Hl Program. 19.05 Miizik (P. 
. ın Kaynak· Neveser şarkı - Hicran- Dııkas. Çırak sihirbaz: Senfonik par
:ı harap oldu. 3 - Sclıihnıtin Pmnr. ça - Pi.). 19.15 Türk müzilji (l\arı
"ılıavent şarkı - ll:ılli yaşıyor. 4 - şık program). 19.45 Türk müziğ 
,anlur laksımi. 5 - :\iha\'ent şar- (Halk türküleri ve oyun havaları). 

.ı - Kör(ezdekı dalsın ~uya bir bak. 20 Memleket saat ayarı, ajans \'e me. 
i - ~cşetkiır • Molııır ş:ırkı - Gü- teorolojı hal>erleri. 20.15 Konuşma. 
cnuıııı ben sana. 13 .Memleket saıı 20.30 Türk müziği: 1 - Osm:ın be-

Son zamanlarda arka arkaya tek ıebebi de zavallılamı sigorta 
öyle vak'alar duyuyoruz ki, in. primlerini alabilmekti 
sanın asırlar ilerledikçe Adcmoğ- Öldürülenlerin hepai, hattf 
hınun canavarlaıtığtna inanacağı kimsesiz mütekaid ihtiyar bile 
geliyor. sigorta pirimini bu canavar ruhlt• 

Dünya matbuatını takip eden :ıJama bırakmıştı. 

lcr, misline bizde pckaz tesadlif Görülmemiş bir katı yüreklilik 
edilen müthiş ve korkunç vak'a e ve canavarlıkla arka arkaya beş 
lardan bir kaçma birden tesadüf :n!:an öldüren Peinyönün idamına 

.yarı, ajans ve nıeıeoroloji baberlerı rin - Saba peşre\'İ. 2 - Dedenin -
J.15 - U Milzık: Richnrd Strauss'u, Saba şarkı - Gtişeyle gel bülbülleri. 
·scrlerındcn • PJ. 19 Program. 19.0. 3 - Aşık J\lu~ıara - Saba şarkı - lliı etmektedirler. :nuhakkak nazariyle bakılmakta. 

Bunların içinde görülmemi§ dır. lüzi.k (Lucienne Boyer'nin plüklu esmere gönül \'erdim. 4 - Kfizım Uz 
ındıın). 19.15 Türk mliziği (Fası · Hüzzam ş:ırkı - Benzemezsin kimsc-bir denactle işlenmiş cinayetle· ı ------------

rin adedi de batın sayılacak kadıı 
çoktur. İşte Belçikada geçen bir 

ıcyeti). 20 :ııemleket saat ayarı, ojafü ye. 5 - Keman taksimi. 6 - J\lcbmeı 
e meteoroloji haberleri. 20.15 Ko .\asib - Hicazkiır şarkı - Görmezsem 

vak'a bunlardan biridir. 
Belçika da Leyej ıchrinde Pein 

yö isminde bir cezacı kalfUJ var
dıı Şehirde çok namuslu bir 3· 

E. SADi TEK 
Bakırkö Miltiya.1 

. yatrosunda bugecı 

KAR)fAKARJŞJK 

Vod,·il 3 perde 
Okuyucu: A VSEI. 

uşma. 20.30 Türk müziği (Klılsii-• eğer sevdiceğim', 7 - ~cfik Fersan 
-'rogram) (Ankara .ı . k" , - Haı.t şarkı - \:akdı cıbanı ateşin . ,, rau)osu ume se 1 Jk .. k" _ K d k 
•·e saz heyeti) 21 10 K 21 •• , s - f a · tur ·usu - arşı a ara yon-• . onuşma. ...... .. k" - J d' d 11 . ca. 9 - Halk tur ·usu - n ım Be· 
. eşeli pllklar • R. 21.3.0 Orkestnı dan o\'aya. 10 _ Halk türküsü _ Da- -

dam olarak tanınan Peinyö bak· ŞEHZADEBAŞI ITRAN Sl~E~ASI 
,ıros~amının takdimi : Men~cl~~ohıı ınındıın görünilr bağlar. 21.10 Haf
. c Bızct hakkında Halıl Bedı \ oneı .alık posta kutusu. 21.25 Neşeli pUik-

kında nişanlı bulunduğu kadının 
şüpheli ölümü yüzünden tahkikat 
yapılmıı ve neticede sakin ve 
kendi halinde bir adam olan eczae! 
kalfasının müthi1 bir canavar ot 
duğu meydana çıkmı§tır • 

Esrarengiz bir ölüme kurban 
giden kadın Madölcn isminde 2" 
yaşlarında, bir zavallıdır. Eezac• 
kalfasının da nişanlısıdır. 3 Tem· 
muzda iki nişanlı bir lokantada 
yemek yemişler, sonra kadın fe· 
na halde sancılanmış ve bir iki sa· 
saat içinde ölüp gitmiştir. 

Bir müddet evvel, eczacı kalfa· 
sırun karısı da ayni şekilde ölmüş 

olduğu için, polis bu sebepsiz 
ölümlerden kuşkulanınış ve tahki 
kat yapmak istemiştir. 

Tahkikat evvelfi netice verme 
rni.-se de sonra. birdenbire bazı 

.. ck•ıı.Jaı meydana çıkmış ve şüp 
hd•r artmağa baslamı~trr. 

N.:ısıl artmaEln ki Pcinyönün 
}"a':ınlarmdan dclıa dört ki§İ .sor 
~ı: ... cler içinde ayni tekilde sebep 
t.iz ve esrarengiz gekildc ölür 
gitmiıı;tir. 

Tıbbıadli ölen ni~anhnın cesed 
lizerinde yaptığı otopsiden bir ne 
tice cı' .aramamış ama, bu sırada 

poliı tahkikatını biru daha ileri 
götürmilt ve 6 sene içinde cezacı 
kalfasının hayatına karı§Bn blSy
lc esrarengiz ölümlerin beıe bal· 
liğ olduğunu hayretler içinde öf· 
r~nmiıtir. 

Pcinyö 929 ıencainde henüz 25 
Ya~larında bulunduğu sırada Jer
nıen isminde 35 yaşlarında bir ka
dmla tanışDlIŞ ve seviımiıtir. 

Bu kadın ara sırada kocasından 
ayn yaşıyordu. Ve kocası aleyhi
ne bir bopnma davası da açnuı· 
llıı§tır. 

İki ıevgili iıtikbal için tatlı ril· 
Yalar kurarak epey beraber yaşa
dılar. Ve nihayet boşanma neti -
tesinde J ermen le genç nipnlı 
1923 de evlendiler. Bu izdivaçtan 
•onra, eve kadının ailesi de gel 
lllişti. 

Fakat çok geçmeden gelininirı 
babası olan 70 Jik ihtiyar, birden 
bire ölüverdi. Bu yaşlı adamı. 
kalb sektesinden ölmesi kadar 
tabii bır gey olamazdı. 

Dört sene sonra, Dclre isminde 
iıtaıyon tcfliğindcn mütekaid 66 
>'lflarında bir adam Pcinyönün c· 
"İne pansiyöner olarak ycrlcşi. 
Yor. Fakat bu kimsesiz zavallı da 
aJtr ay sonra, gene birdenbire ö. 
ı·· uyor .. Herkes onu kalb sektcsin 
den gitti sanıyor. 

1938 senesinin başında olan bu 
Vak'anın hemen akebindc ise yı1 

karıda yazdığnnız gibi, eczacı 
lralfasının karısı gene ani bir kalb 
•ektesinden ! ölüyc-r. 

Bundan bir kaç gün evvel f~ 
8Yni tarzda bir ölilmle Peinyö 
tlllzt nfpnlm da Slünce, itte o 
~illan polJı ite kantıyor. Ve bu 

1 cinayetin iç yUzU meydana 
Çıkıyor. 

~zacı kalfası, kolaylıkla tc
~lrı ettiği zehirlerle bUtiln kur. 
•nlannı kalb ıcktcai ıilıU vere· 

tcıc öldürmilttilr. Cinayetlerin 

Bugün, bu gece (2) film birden 
1 - Aıl•tan daha kuvvetli, 

:cn tarafından. 21.45 Müzik (Rad) ıar. R. 21.30 Müzik (Saksofon ı;.olo- ~--~iiliİ---iiİiiİiİi_iiİi __ j4 ___ Mj_~~~-~iiiiİiiİİi. 
ıröestrası - Şef: Praclorius) 1 - tarı - f\ihat Esengln tarafından). 2J. J 
lendelssohn - Bartholdy: Hcbria jO Müzık (Melodi - PJ.). 22 Müzik 

2 - lılasktli haydullara karşı. ... 
11939 

Resimli Hafta 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 
son sayısı 

Birçok güzel yazılar "e reıimlerle 
doludur. Almağı unutmayınız. 

. ' '. l • • · 

ler uvertürü. 2 - G. Dizel • Senfon \Küçük orkestra • !;>cf: Necip Aşkın> 
Jo. majör. 22.30 Müzik <Schuberllr 1 - Paul Linckc - Olur, Olur, Olur: 
.ıedlerindcn - Pi.). 23 Son aj:ıns ha- (Şen parça). 2 - Micheli • lluselcr 

Jerlcri ,ziraat, esham, tahvilfıt, kam. 
.Jll'O - nukut borsası (fiyat). 23.2 
. lüılk (Caıband - Pi.). 23.55 - 24 Ya. 
• ınki program. 

J. 9 • 7 • 939 Çarıamba 
12.30 Program. 12.35 Türk müzı 

!ıi - Pi. 13 :\lcmlekel saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 13.15 • 14 
jlüzik (Riyaseti Cumhur bandosu • 
Şef: Ihsan Künçer): 1 - Saint - Sa-

eernndı. 3 - Rachmaninov - Scrc
nad. 4 - J. Drahms • Macar dansı 
So. 3. S - Eduard Künneke - Dans 
uıtinuen blus. 6 - Bccce • l'olurnu 

1 - J. Strauss • Neşeli vals opcre
ıinden (buseler valsı). 8 - Ferrarıı;, 

• Çigan sevıisf. 9 - Cıırl Rydahl -
elllodi. 10 - Franz Lehar - Göller· 
gatte operetinden potpuri. 23 Son 
:ıjans haberleri, ziraat, esh:ıın, tahvı 
ıtıı, kambiyo - nukut borsası (fiyat) 
.!3.20 Müzik (Cazband - Pl.). 23.5. 

cns - Geçit resmi marşı. 2 - Tschal. - 2-i Yarınk.1 program. 
ko\·sky • GOftesfı şarkı. 3 - l\fcycr-

·_ Devlet ;Demiryoiları - ve .. Limanları 
Yabancı Radyolardan 

Seçilmit Parçalar 

NC>.. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

VAK 1 T 
Cep KütlYıphaınıesn 

Yazan ve Türkçeye çnfrcnJn adı 
K:ıder (Volterden) Asım Us 
Olimpiynd oyunları Vildan Aşir 
Kılerans Tcrru esrarı (Galopln'den) G. V. 
Yugoslavya seyahat notlan Asım Us 
Şark Ekspresinde cinayet (Christic'den) V. G. 
Elrüsk Vazosu (Prosper Melrme'den) Haydar Rirat 
Her memlekette birkaç gün (Muhtelif milclliflerden) 

Sayıta Kl'f. 
208 15 
120 10 
304 20 
112 10 
360 20 

04 20 

Ahmet Ekrem SS2 20 
20 
10 
20 
10 

Son korsan (Fon LOkncrde'den) FelhJ Kardef 376 
Kafkas hikAyeleri (Kaıbek'tcn) Niyazi Ahmet 120 
Son Ehlisalip muharebeleri· (Kolllna'Len). Ahmet Ekrem 276 
FuıboJ kaideleri NOUıet Abbas 40 

~~------------~-~ ~ -~\..L!LJV.V-LAJ&.AVML>tAX#Jt ..._ 

- i. leJme _Umum'.:. idaı:eşi · .. ilanlan _-:. 
Prooram Türkl11e saati ile ve ü{j.I 

leden sonraki saat olarak verilmiştir .ı._J Herlın (Uzun D.): Keman. .ı. 'ormaııdie • 

"Arpacık., vt-ya "Kıska,, tabir edilen soğan tohumu 1--8-
1939 tarihinden itibaren D. D/ 9 numaralı tarifenin kuru sebr.e 
ıakliyatına mahsua (2) ncı Ry1i.ne ithal edilmi§tlr. Fazla tafai. 
!at için istuyonlara müracaat edilmeei. (3097) (5277) 

11.20 Lelpıig: Şarkı, flüt. VARYh'TE VE KABARELER 
OPER~~~~E~ELi~fFONl 11.30 Köııissberg: Volf'dnn şarkı · 9.30 Rennes: Varyete. 

9.15 Yiynnn: Bcclhoven festi 0:)1i. lnr. 10. Londra (R.): Konserler c· 
9.30 Eyfel kulesi: Hondcl, Schnı 

HAFiF ~ıustKt tında. 

10. 
ıo. 

7.30 Prağ: Bando koııserL ll.30 Radio EJl'leHn (Alhlone _ Jı 
mann. 9.10 Kolonya: Rhine festivali. landa): Varyete. 
PraA: DvorJak. D.la Caarbrficken ve diAer bazı PİYES, KONFERANS VE ••• 

Muhammen bedeli 975 lira olan 100 adet portatif elektrik 
lambası 20 • 7 • 939 perıembe ıunu aut (10,30) on buçukta 
Haydarpapda ıar binuı dahilin4eki komiıyon tarafın~n açık ek· 
siltme uıulU ile aatm alınacaktır. 

Torino srupu: "Soroçiotsı Al f -• Y s man stasyo.uar1: -· trauu KONUŞMALAR 
panayırı" (MussoriJskl). programı. 

10. Varşova: "Aldatılan kadın' 10. Roma gnıpu: Stlldyoda opcreı 9. Londra (N.): Hayat altmışta 
(Glück) Jl.15 Bükreş: Hatif orkestra. başlar". 

12. PraA: Çek musikisi. 11.SO Birçok Alman iıtasyonlan: 9.5 SoUeoı: ''Tartas:in Alplarda" 

Bu ite ıirmek iıteyenlerln 7 3 lira 13 kunıtluk muvakkat ODA MUS1K1Sl VE KONSERLER Harıt musiki, dans havaları. (Daadet). 

teminat ve kanunun tayin ettiii velaikle birlikte eksiltme pll 
ıaatine kadar komiıyona mllracaatlan lhımdır. 

'i. 
'i.20 
8.25 

Varşova: Klarnete, şarkı. 
Berlln (Uzun D.): Şarkı. 
Iludape,te: Piyano, ViyoJon
çelJo. Bu ite ait tartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl • 

maktadır. (4901) 9. 1.llle: Piyano. 
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İki seyis bu davete koştular .. 
§on: 
- Janl Vikont! Dclimi ol

dun?. Hepimizi burada öklürte
cek misin?. 

- Kim öldürecek? Biz onları 
güzelce terbiye ederiz, onlar üç 
biz de üç kiJiyiz .. 

Jan, arabada oturup etrafı 

hayretle ıcyreden Jilbcre dön· 
dü: 

- Filozof efendi hay!di bura
ya gel, değnekle, tatla, yumruk
la iş görelim.. 

Jilber ne yapmak lizım gel
diğini sorar gibi kadının yüzü
ne baktı. Kadın delikanlıyı ko
lundan tutarak arabadan inme
mesine müsaade etmedi. 

Postacı avazı çıktığı kadar 
1 raykırarak atları çekiyor, Jan 
öa :liğer tarafa götürmcğe çalı

§ıyordu. 

Biraz itiJİp kakışmadan sonra, 
vikont artık bu gürliltüden u
sanmıı, yorulmuı olduğundan 

bu ite bir nihayet vermek iste. 
di .. Pottacıya öyle bir yumruk 
attı ki zavallı adam, bir çok 
8rdck ve kum oynaıtıiı çamur
lara yuvarlandı. 

Ve korkuyla: 
- Can kurtaran yok mu? Be

ni öldürüyorlar, kral namına 

bana yaıdmı edinis, diye baftr
dL. 

:ram o amada dört nala gel-

mekte olan bir zabit avluya gi_
rerck kav&a edenlerin yanına 

kadar geleli. O kadar sür'atle 
gelmiş atını o kadar koıturmuş 
idi ki bindiği hayvan köpükler 
içinde kalmı§tı. 

Zabit: 
- Kral namına yaraım isti

yen kimdir? diye bağırtiı. 

Jilber hayretle: 
- Mösyö Filip dö Ta.verney 1 

diyerek arabanın içine bü.Oütün 
saklandı •• 

Hiç bir ıcyi gözden kaçırmı
yan, kulaktan her şeyi işidcn 

Şon, Jilbcrin aöylediği ismi iJit· 
miıtL. 

-22-

VlKONT JAN 

Bu garip kavga, köyün bü
tiin kadın ve çocuklarını kapının 
önüne toplamııtı. 

Bu hali gören Filip dö Taver
ney de ne olduğunu anlamak 
için atından indi. 

Allahın göndcrdili bu bck
lenmiyen yardımcıyı &ören 
pottacı kotar•k .sabitin ayakla. 
rına kapandı ... 

- Zabit efendi, del:ii, ne olu
yor, biliyor musunuz?. 

Zabit soğuk bir tavırla: 
- Bilmiyorum, fakat aıllatı· 

mz bakalım.. diye söylendi. 
- ~yllyeyim nıöl)'ıö, P.rellı 

12. Dudapeşte: Çigan orkestrası. tNGtLlZCE HAVADiS 
DANS MVSlKlSl 1.16, 8.18 Roma 1; 10.30 Lille, 

11 Sottnes; 11.SO Napoli grupu; Radlo Normandle; 11.15 Kolonya, 
11.40 I.ondra (N.); 12.10 Londra Hnmburg; 11.45 Bfikreş; 12.13 Var• 
(R.); 12.15 Roma grupu; 1.30 Radio şova. 
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şimdi gitmek lazımsa sizi bura. 
getiren atlarla gidersiniz •• 

Jan?. 
- Nasıl? Bu yorgun atlarla 

mı?. 

- Şüphesiz ... 
Arabı: 

- Mümkün değil, atlar iki 
menzil birden aldılar, bakınız bi. 
çare hayvanlar ne halde?, 

Kadın: 
- Evet, doğru.. Bu atlarla 

ileriye gitmek imkansızdır. 

Jan, posta mUdürilnc: 
- Fakat yeni hayvanlar ver

mekten sizi meneden nedir? di
ye sordu. 

-Hazır at yok ... 
- Sizi daima hayvan bulun-

durmağa mecbur eden bir nizam 
vardır sanırım. 

- Nizam ahırlanmda on beş 
hayvan bulundurmağı emredi
yor .. 

- O halde?. 
- Halbuki benim ahırlanmda 

on sekiz atım var .. 

- Bana o kadar lbım defil .. 
Uç tane kili .. 

- ŞUphesiz .. Fakat hepsi dı· 
§arı dadır. 

- On sekizi de mi? 
-Evet. .. 

L - Allah belhmı venfn atye 
lbağrrdı. 

Kadın arabakian eea1end1:: 

- Vikont lCumaym rica ede· 
rim. .• 

- Şon merak etme ... 
Sonra, postacı ya döndü : 
- Beygirler ne vakit getir? 

diye sordu. 
- Bilemem mösyö.. Sürücü

lere bakar .. Belki, bir, belki iki 
saate kadar. 

Genç adam şapkaamı bapna 
geçirip ayağını ileri atar.ak ge. 
ne hiddetle: 

- Ben şakaya ıclcmcmf diye 
bağırdı.. 

Postacı: 

- Çok ınütee11irim.. Fakat 
çare yok. .• 

- Haydi çabuk 1 Arabayı kot· 
suntar, yoksa fma olur .. 

- Benimle beraber ahırlara 

geliniz.. Eğer ora.da bir beygir 
bulursanız sizin olsun. 

- Şeytan herif. Eğer altmış 
at bulursam?. 

- Bu altmıı at kral hazretle· 
rinin oldufundan ahırda hiç hay 
van yok demektir. 

-Sonra?. 
- Sonraaı kralm atları kira· 

lan mu .. 
- Öyle iıe niçin bunicla duru. 

yorlar?. 

- Veliahtiıı bm :dçin •• 
- Onun için altmıf at ftr ia 

6enim lçin ~ tane J!I* lı!l}te 
mi.&.r ---- =- -
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- Evet ma.ya. ~ 
ya ••• 

- Ben ~ acele oklutan
Clan bqb bir feY llftl•mnıı 

- O ~ teeallf ederim. 
- Pren1eı buraya ancak ak-

pm P,lebilecektir. 
- N.r demek lltlyommuz?. 
- Benim alacatım atlar, pren 

1e1 ıelmeden cnel buraya dan. 
1Dlit oharlar ... 

- Kes.ya. yokla flkrlniı. 

Jan ıhıra doiru gtılerek: 
- M o:ralc etıne. ben i;iıril ld. 

' r'm, deciı •• 
·- Fakat Jfthy8 •• 
- Yıelnu iç-., 1-ı pren

lnler cibl selds at ~, 
Yalrtnl~ ~ bJtna da 
haklcıın ,.,ıı delil ..... Şimdi· 

k bam~ at,...._ 
Posta mildflrll' atlarla yolcu

nuq aramıa pdl: 
- Bir tane lııtıe ıJanyıuımz, 

dedL 
Hl~etlnden ntifl mn ya

'*-: 
~ Hayftlll ....._ ldm oldu-

umu bili7or mll8\Pi ! diye baiır· 
r. 
Jr.adm ,.ıvaran bir .ale ara

ya prdt: 
- " 1 1 ... t d$. ecte-• 
~ allrlUtG obnalm f. 

- Haldaa Wı §on, merak 
etme •• 

Vlkoat hlru clUfUncJUkten 
IOlll'a ilhe etti: 

-'S8s neye yarar?. ite baim
bm.. 

Soma po1tacı1ya denerek : 
- Dottum. sisi mea'uliyttten 

kurtaracajım... decll. 
- Nuıl, m6ey8 T. 
- Ben keıdm atlan alır a-

rabaya k~ tıte bhibirine 
benzer Uç at. Onları alacap . 

- Nalll alacak numnu1. 
-Evet.. 
- Buna beni mnuliyetten 

kUrtannak 1111 denlnia?. 
-r Jll~nki Çünktl liz ver
ıpj~, 'beıı ~ 

-Fakat ben milmld)ıı delil-
- Silrilciller bua bakmız:, 

burada k .. uJDlar nerede duru
yor?. 

Avluda dolqan iki 6ç his • 
metçiye d&ıdil: 

- KimH yerinden kımılda· 
masm, diye bapdı 

Kadın korkuyll • 
- Jaa. "MY&IU Jaa 1 rica ede

rim, bvp olmum 1 Vuife ea
numda taham1"ill etmek lbıml 
Beni cli9.J*.· diye 18ylenc1L. 

- Her teYe tabammW tdillr, 
fakat ıedkmeye a.ıt. • Bunun 
için bu heriflert,ı yardıimıiı bei'
llyerek ıeç kalmaktaiıu 'en
dflft ı, ıarilıtlin .. 

Jan bu iasleri tayleyerek, 
duvarda •llh o1an k~ 
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le twllnl ahp lılnr birer atla
rın Uüdae koycliL 
ıra& eDerlnl kawttarmut 

Jll••foccl•: 
-JulJua.. 
Jan: 

- Yetlplek ._,..mana? 
- ŞUpla..U letedm, ç(JnkU 

yetfpaenek Jad- .., mail.olur. 
- öyle İle bıNk ta it ike

fim. 
Jan, llnderine kotuia1anm 

vurdulu 8ç atı çhilp yede&me 
alarak arabaya dolna ilerledi • 

POltacı : 
- Yaptı._. dUfUniyoı' 

mu1Unus?. Ba atıan ~ 

krala karfl cinaJettir. diye ... 
~ınyordu. 

- Hayftll hedfl Ben çalmı
yorum, amvakbten alıyorum. 

P01tacı atıarm dbalnlerine 
atıldı. Tutup ahin cltUnnek l• 
tedl •• 

Jan buna m.,aan wl1Mdl .• 
tekme be taerlfi yere ,,narla -
clı. 

~t1Cardepm. 
ye bilizrclı t 

Ara1-an bir k8111ine ..... 
olln ,JDber ıeait bir nefn -al&. 
fal~ • 

- Delllek ki bidet&Jmlıf di
ye mmıc1anllı •• 

Tam bu llftda, IOlrap 1111« 
tanıfııldidlt Wfir~re.t tPi· 

rak pyet ıtUel bir bdımn )'il· 
sil flrtildtl, ... anı IOkaktakl 
&Ortildl ve lravpdan korkarak 
dıflnya bôımftl. 

Jan bu kadına: 
- Af Siz milinb, m..,ım ! ... 

dedl. 
Kadın fena bir Jl'ranauca ile 

ce.ap vereli : 
- Bana mı IByJUyor ıunus? 
- ~. itte utkudan uyan. 

mıpullS, pek lubet 1 Atıımı ba
na ata maunu!. 

- Atımı mı 1. 
- Evet, orada pencereye 

t.lh olan arap atım.. Bet )Os 
altın .dhylm.. 

~: 
- Atım atıbk delildir. dedi. 

v6 pıenc:ereJi kapadı.. 
- BusUn hiç ~ Uli!limjz; Jok. 

Satmall ~ iat,.m~rlar, kirala
mak ta, bea. de ipd billfim •· 
ı;ap atını ~orlar f~d• alı. 
ram.. Poata a~ termiyorlar, 
He~ pbertirim.. 

fod" ~e .a.rettı 
- Gel .,.,.. ~ dl,-
~ ....... ~ 
kotta Efendili emrwtti: 

- Hay.dl tu ıt:Jan arai.19 
lq ... 

Poltaa bainyorn~ 
- Alutcrlar bitmml Gel • 

nlz-
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