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General Asım Gündüz 
Fransız 

bir 
generali şeref ine 
ziya/ et verdi 

Heyet dün öğleden sonra barajda 
motörle bir gezinti yaptı 

.' •• 1kara, 18 (A.A.) - General Ankara, 18 (A.A.) - Orgenera: 

,./ HABER - Alqam Postası 19 TEMMUZ - 1939 

Hutzinger \e maiyeti, bugün öğle- /.un Gündüz bu akşam saat 20 de 
den sonra mihmandarları ile bırlik· misafir orgcne:.ı! Hutzinger ve ma· 

te Çubu:: barajını gezmiş ve baraj iyeti serefine Ankara palasta otu:: 

suyunda motörlc bir Ce\·clan yap- C:3rt kişilik büyilk bir ziyafet ver

Gazetemizin diğer sütımlarında Ankarada toplanan Maarif Şarası kongresine ait haberler vardır. Kongrenin Ankarada ilk toplatı&tısında ç,. 
kilen bu resimlerde kongreye iştirak eden murahhaslarla, toplantıda söz söy/iyen Üniversite rektörünü kürsüde görmektesiniz. 

ı. .. General Hutzinger, barajı 

b'•· _ :ı güzel bulmuş ve Tilrk işçi· 

sinin bu çok .: _ ·- eseri ka-.ı-

sında takdirlerini bildirmıştir. 

miş ve bu ziyafette Genelkurmay ve 
Milli Müdafaa v...::rueti ileri gelen
leri hazır bu!unmuştur. Toplantı 

çok samimi bir hava içinde geç vak 
te kadar devam eylemiştir. 

Sinemacılar 
Şeker Şirketi Oksijen Sezon faaliyetine ba~ladılar 
Devletin daha esash Metro mikAbı· 50 kuruşa Şehrimiz Yahudileri 

murakabesine tabi indirildi Alman film.erine boykot 
tutulacak Ankara, 18 (A.A.) - iktisat ve- mu yapmışlar 

Ank ]8 (H .) lk . kfiletinden: 3003 sayılı kanuna isti- Şehrimizdeki sinemalar, yeni ec-
ara, ususı - tısat d 25 6..n39 t ın· d . "b 

ı.nı · f d sek • k · d na en, • -., ar ın en ıtı aren zon için elındiden büyük hazırlık-'\'erw etı tara ın an :. er §ır ·etın e ksi' . beh tr mikAb 
1_ft'·ta 1 tkikl .1 1 o 1enın er me e c:ı mm lara girişmişlerdir 

-:, <lptmuu..lA o an tc er ı er e- f brik d tesr t tan • • 
mektedir. Bu tetkikler neticesinde a . a a ım op azamı sa· Öğrendiğimize göre birçok müea.. 
şeker §irkctiıan vaziyeti daha esas· tış fıyatı 50 kuruş ve beş metre seseler Alman filmi getirtmemeğe 

mikaplık tüplerin fiyatı ''tilp de· karar vermişlerdlr. Bun\ll\ başlıca 
lı surette gözdem geçirilecek, kuv- pzitosu hariç,. 250 kuruş olarak sebebi 1.stanbulda bilhassa fiatlar 
vetle tahmin edildiğine göre bu şir • 
ket de•.lelin da~ıa esaslı bir kontrol tesbit edilmişti. indirildikten sonra sinemaya çok 
ve miirairntesine tal.>i tutulacaktır. G<Srülen lüzum fizerine, şimdilik alAka gôateren musevilerln Alman 

19-7-939 tarihinden itibaren yalnız f'ılmlerine kal'fl adetA boykot yap. 

Yerli mallar sergisi 
Cumartesi günü merasimle açllıyor 

Sergi yerindeki hazırlık sabahlara 
kadar devam ediyor 

Galat.asa.ray lisesinde kurulmak· ğtinde bir heyke.lin.l koydurmakta -
ta olan 11 inci yerli mallar sergisi-
nin açılmuma iki gün kalmr11trr. 
Cumartesi günU sergi büyillt mera
simle açılacaktır. 

Açılı§ günü bÜtün ha.zırlıklarm 
tamamlanmış olması için sabahlara 
kadar çalı§ılmaktadır. 

Dün gece de sabaha kadar pavi. 

dır. 

Yerli bir sanatklr tara!mdan ha-
zırlanan bu heykel, çok güzeldir. 
lnönünU sanayi, ziraat ve ticareti 
temsil eden remizler araıımda gös -
ter:mektedir. 

Sergide bir de AtatUrk köşem vU 
cuda getirilmektedir. 

Ankara için, oksijenin fabrikada malandır. yon in.şasile ve dtkoruyonlarm ta. 

H aya t p a h a l ı I 1 ğ 1 teslim beher metre mikabı 85 ku- DJğer ecnebi filmleri 1500 - ı 700 mamlanmaslle uğraşılmıştır. 
Sergide bütiln pavyonlar ılmdL 

ye kadar hiçbir sene görUlmemiş 

derecede güzel bir şekilde vUcuda 
r;etiri.lmi3tir. 

• • ruşa ve be3 metre mikAphk tüplerin lira hasılat yaptığı halde, Alman 
Mücadele ıçın alAkadar fiyatı "tilp depozitosu hariç., 425 filmlerlnln gellr115()() liraya dUpUş 

Vekaletler çahşmalarma kuruşa çıkarılmıştir. tur. 
• Oksijen tüplerinin tazyiki asgari Bu vaziyet Binemacılan tellşa 

devam edıyorlar 130 atmosfer ve oksijen terkibi as- dUşUrmUş, Alman filmi yerine Av-
Ankara, 18 (I-lususi)1 - Hayat g_ri yüzde 99 olacaktır. rupanm diğer yerlerinden filin a-

pahalıhğı ile mücadele esasları üze· Fabrikada bir tüp satış toptan sa- ramağa ısevketm.13tir. 

Bu seneki serginin en mUhbn 
husumyeti, kUçUk esnaf mUstesna 
satış yapılmamasına karar veril -
mİ§ olmıı.sıdır. Dahildeki salonlarda 
pavyon yapan sanayi erbabı sa
tış yapmıyacak ve yalnız yerli aa
nayiln nasıl vilcuda gelmekte oldu_ 
ğunu ve nasıl c;ahştldığuu halka 
tem&lt resimler ve maketlerle gös-

Milteha.ssıs dekoraUSr!erden mil -
rekkeb bir heyet bilhassa dekoras
yonlann fevkalAde olmaııma dik -
kat etmiştir. 

Belediyenin vUcuda getirdiği 

"Yarınki İstanbul,, pavyonu çok 
güzel bir §ekllde hazırlanmıştır. 

rinde alfilradar vekfiletler çalı§ma- tış addolunur. Şehrimizde 3!5 alnema vardır. !s_ 
lanna devam ediyorlar. Hususi su- Oksijeni Ankaradan tedarik eden tanbul tarafında yeniden iki bll -
rette aldıi:rım malOmata göre sana}i yerlerde azami sa~ fiyattan, fabri- yUk sinema yapılmaktadır. Bu iti
ham maddeleri ile sanayi mahsulle- kada fiyatına o yere kadarki nakli- barla aralarmdald rekabet çok şid- tereoektir. 

Pavyon methali "surlarm,. manzara 
sı ıeli:linde yapılniı§tır. 

ri üzerine me\-zu gümrük hadleri ve r- masarifiyle mahallt J.?elediyelerin detlenmi3 olduğundan bu sene diln
himaye esaslan yeniden tetkik edi!· ce tesbit edilecek sair ticari masraf yanın en Jyi filmlerinin 1.stanbula 

Sa~lar yalnız bahçe kısmm~a 
aynlan bir kö§ede yapılacaktır. Bu 
rada ancak yiyecek satanlarla kü -
çük esnaflara yer verilmiştir. 

1 
Maarif vek!letinin kurmakta ol • 

duğu bUyUk kitab sergisi pavyonu 
da bitmiş gibidir. Burada geçen ~ 
!erde Ankarada açılan biiyUk kltab 
sergisindeki eserler teşhir edilecek-

mektcdir. Bu tetkik son bütçe mü- ve normal k~ ilavesi suretile ta- getlrlleceği temin ediliyor. 
azkerclerinde İktisat ;vekilinin bcya ) .:.n olunur. Bu arada., geçen sezonda rağbet 
natmda yer alan esaslı ve partinin bulmam dolayıslle Arab filmleri - Sergi komitesi, sergi methaline 

İsmet 1nönU'ni1n Uç metre bUyüklU preı.:.ip!eri dahilinde yaptlmakta- ucuz~atıiması keyfiyeti istihdaf edi! ne de mUhiın bir yer verll.miştir. 
dır. Bu suretle sanayiimizde reka· mektedir. Bu tetkiklere alftkadar Sinemacılık, hUkfunetimlzin vergi 
betin tahriki ve binnetice sanayi fabrikatörlerle tnccarlann ve tek· lcrl indirmesi üzerine memleketi -
mamullerinin daha normal fiyatla- nisyenlerin iştiraki de temin oluna- mlzin en kazançlı işlerinden blrl ol- Tırhan 

tir. 

Konvansiyonel ve 
Ekspres tarifeleri • .ı mal olması ve dolayısile hayatın caktır. muştur. 

Bazı sinemacılar, halkm mllhim Bugün saat 15 de lima
nımıza gelmiş olacak 

CUMHUnlYET f Demekte ve şu neticeye vormakta-
Nadlr, Nadi, sık sık bozukluğun- dır: 

dan şiküyct cdcdurdu~umuz maarif "Maarif ŞOrası, Türk maarifi icin 
işlerimizin, ŞOrnnın <:alışmaları ne- bir dönüm noktnsı teşkil edecektir. 
ticcsinde müsbct bir yola voraca{iını Eülfin devlet müesseseleri modern 
ve düzeleceğini ümit etmekte olduğu- telakkilere ,.c memleketin ihtiyacın· 
nu kaydederek ŞOra toplanmasının rına söre teşkiliıllnndırıldığı hnldc, 
herkeste bu ümidi ve sevinci uyan- bu hususta en geri knlan devlet mü· 
dırdığını illıve ettikten sonra, maar·r essescmiz m:ınrif olmuştur. Mnarifi
bozukluğunun ynlnız bize mo.hsus bir mlzin, yalnız D:ılkanlnnn değil, Av
lıastnfık olmadığını dn tcbnrüz elti· rupanın en modem, ve memleketin 
:ıerek şunları söylemektedir: yeni ihliy:ıclnrma en uygun şekle gir 

"Şimdiki l\lıınrU vekili Hasan .Ali mcsi, bütOn fttlmal hnyotımızdo bü
Yücel seleflerine nouıran bir talih yük bir hamle teşkil edecektir. Bu 
ııstunlül!üne mnzhor bulunuyor: O, büyük inkılaba el attığı lcin gene 
Atatiirk inkıliıblarmın kahraman veklllmiz Hasan .Ali Yilceli tebrik et
nıuh:ıfm lsmet İnönü gibi bir Şefin mek hepimizin borcudur." 
memlekete istikrar ışıkları sactııtı 
bir devirde Maarif \"Ckfıletini üzerine 
almıştır. llnşnrma ihtimalleri, ken· 
dinden evvelkilere nazaran daha faz
ladır. Esasen vckfılctc geldii'li gün
den beri gösterdiği faaliyetle de bu 
ihtimali tnhlye etmektedir. 
Şuranın toplanması münasebetil(' 

gerek kendisine ve gerek muhterem 
orkadnşl:ırına muvaffakiyeller dile· 
riz.,, 

YENl SABAH 
Hüseyin Cnhit Yalcın Sovyet - İn· 

giliz müzakerelerinden bnhsellilU bu 
ynzısındn,müz:ıkcrclerin uzamış oJmn 
sını, her iki tnrafın da böyle bir an
laşmanın ııulhu kurtarmak icin lü
zumlu olmadığı knnanlinde hulun· 
duklarıiı sırf iki tarafın maksatları-
nın böyle bir müzakere cereyan etti 
ğini dünynya bildirmek olduğunu 

kaydettikten ~onra altıkadar olmı 

TAN . yanlorc:ı mObhem bir h:ıldc kolnc.'lk 
~I. Zekerla ~fn:ırH Sürasınclan balı· olan müzakere hakkında eliyor ki: 

etnıckterlir. Ank:ır:ıcla toplanan ŞO· "Biz de nihayet h:ısıl olan intıb:ın 
ı :ırııı: mjlnrir:mizin plünlaşmnsına göre, iki taraf do mnzakereyi akim 
lıızmct edcce~i knnııatinde bulundu- bırakmak hususunda ilk adımı at-
ıınu ı;üylcdlklen sonra: mıık mesuliyetini üzerine almıyor. 

''ıln:ırir vekilinin nutkunda izolı İki tar:ıf da hiçbir netice Qmit clme
C'lli/jı gibi, muhtelif tııhsil derecclerı den, teşebbQsün tabii bir ölüm Jlc 
arasındaki bu nhcnksizlik ve maarif kendi kendlliğinden sönQp silmesini 
ıstcmimizin hayata uygun olnı:ımnsı bekler gibi, bir tavır takınıyor. Ni

hircok mahzurlar doğurdu. Ortnmek· 'ıayct bir gün gelecek ki, İngiltere 
IPP 'e liselere müracaat edenler co· ;c Fransa, kendilerini k!ıfi dercce
~.ıl lı. T:ılcp çokluğuna karşı m:ı:ırlf de kuvvetlenmiş bulacaklar ve Ruı;· 
l'e\':ıp \creıniyccek nziycte diiştü. y:ının modeli ,.e fiili müdahalesi olma 
Sınıflar kal:ıb:ılıklaştı, dersler otoma <lan da tecavüz ve istila kuvvellerinr 
tik lıir şekil ııldı. Ne muallim t:ılchı·- karşı konulnbllecejlini düşünl'ccklrr-

ni, ne talebe mu:ıllimini tanıyıp dir. O i'nman, l\foskova müznkerclc-
• ııl::ımnfta, ne dersten beklenen fayd:ı rinin vakit knzonmnk hususunda kıy 

ı trmine lmklln !-almadı.,, metli bir llmll teşkil ettiklerine hfik· 

bir kısmının yabancı dillerden hoş
lanmadığını gözönUnde tutarak ge

tirtcceklerl yeni filmle~ ekserisi. Deniz yolları işletmesinin Mer. 
ni dublajla. bura.da. turkçeleştirme - siıı hattı için Almanyada yaptırdı-

Eylülde, Yıldızda toplanacak 
şimendıfer kongresinde 

mevzuubahs olacak 

ği muvafık görmilıılerdir. ğı )'eni gemilerden Tırhan vapuru Eylülde Yıldız sarayında toplana 
--o--- bu ~abah dörtte Çanakkaleden geç- cak Avrupa şimendiferleri kongre -
Boğuldu nıiştir. BugUn saat on beşte limanı_: sine davet edilen murahhasların 

Dün Şemslpaşa sahillerinde yine I nııza gelecektir. sayısı 90 ı bulmutttur. 

bir ki§i boğulmuştur. Bundan evvel inşa edilen EtrUsk Kongrede görüşillecek şeyler 
Üsküdarda Bulgurlu mescit aokB· vapurundaki noksanlar göz önünde arasında en çok memleketimizi a· 

ğında oturan thsanm kızı Saadet tutularak yeni gemide tadilat ya- lakadar eden ekspres ve konvanai
sahilden açılarak yüzerken bir - pıldığı için Tırhan'm ihtiyaca uy. yonel trenlerinin sefer tarüelerinin 
denbire sarası tutmuş ve zavallı gun olduğu temin ediliyor. yeniden tanzimi meselesi de vardır. 
kızcağız bu haatalığr ytlzünden et- Tırhan vapuru burada da mua- Bu trenlerin geceleri saat ondan 
raftan yet.işllinceye kadar boğulup yene edildikten sonra levazımı ta- sonra buradan hareket etmeleri 

gı·t..,ıatır' • mamlanarak Mersin hattına konu_ k .. 1, kl . ib lmak 
~'""'"" ço guç ti en muc o ta ve 

medilecck ve bu yorgunlu~a nihayet 
verilecektir.,. 

VAKİT 
Asım Us, bugünkil ba~yazısındo 

>liinlaşan mr.nrifimizden b:ıhsetınek
tedir. Ankorada toplanan Maarif Şü· 
rnsının gcnclerimlzin dnhıı iyi yetiş· 

mest için maorifimizde olınmnsı iktl· 
za eden yolu teshil etmek niyetilc 
oplandığını ve bir neticeye varacn· 
~ını ümit ettiğini kaydettikten sonrıı 
·öyle demektedir: 

"Memleketimizde mecburl tahsıl 
çağında olan cocukları umumiyelll 
ilk okullardan geçirmek ideoliıniz

Iir; ilk •tuhsillerini görilp le orta o 
kullar:ı ı;... 'ere de müıı.' "., oldu
lı•ı kndnr amelt hayatın hir mevki :ı· 

,.., •. 'ılr knhillyet verilecektir. Lisr 
JC yüksek tahıı;ll mile-;o;ro;elcrine gi!'l' 
•pnı;lcrc sellnce, bu ciheltt: kaliteyı 
ehemmiyet vermek mecburiyetin 

·ı.. Bunun itin lise ve yüksek tol 
sil mQesscselerlne girmek istiycn t:ı
lehcnin sıkı bir kontrolden gecirmel 
hem bu genelerin istikbali, hem de 
memleketin hayatı menCn:ıti iktı:za· 
sıdır. Ililhassn yüksek tnlıo;il :zümresi 
ne mensup olan genı;lerde mühim o
lan şey kemiyet deAil, saı.lcce keyfi
yettir ... 

lacaktır. 

3imdilik deniz yollannm fazla 
gemiye ihtiyacı olduğundan EtrUsk 
vapurunun ayni şekildo tadili için 
Almanyaya gönderilmesi bir ay son 
raya bırakılmıştır. 

bilhassa yolculan iz'aç etmektedir. 

Yeniden tarife hazırlanırken 

Semplon ekspresin buradan akşam 
10,5 yerine 5 te hareket ettirilmesi 
teklif edileceği söylenmektedir. 

Sabahlan pek erken gelen önlL 
mUzdcki kış yolcuları çok milşkill Aleni teşekkür 

Cağaloğlunda Sağlık yurdunda vaziyetlere düşürecek olan Avrupa 
· d ğ h · · uhakk k trenlerinin buraya muvasalat saaL 

: _ .l ı ım emşıremı m a 
b. ··1·· d k ta ffak" 1 leri de kongrede tekrar gözden ge-
ır o um en ur np muva ı- 1 'ril k . 

çı ece tir, 
yetle operasyonunu yapan Dr. ope· 

ratör Rıza Enverden ve Sağlık yurl Sonbaharda yeni tarifelerin tat
dundan gördüğüm teshilat ve ala· bikına başlanacaktır. 

kadan dolayı kendilerine alenen te- -------------· 
şe~:!:ür etmcği bir vazife bilirim. 

Son Posta gazetesi ser bayii 1 T o ını tç c ını a m c cF' 
____ o_s_m_an_K_·a_z_ma__ nOını L'<= pe~D 

Belediye 
Bostanları kontrol ediyor 

Fınncılarla mücadeleye 
giriıildi 

B-~..:;yc şeker :: eri üzerinde ye
niden bazı mühim kararlar vermiş· 
tir. 
Bunların en mühimmi sehlr için

Je, dahilinden !~:r:m s"-1an -"';e: 
oiltün bost:,nların kapatılacağına 

tlair olan karardır. 

Belediye sıhhat müdürlüğü şimdi· 
Jen L )ktac:;, Nişantaş ve c·-,a~ 

daki bostanlan tetkik' w ... ;larnış

.ır. Kapatılması kararlaştır: .ı bo~ 
""lann hudutları haritalar üzer: .1· 

de t • :n dilmektedı.. 

Diğer taraftan ekmek işinin <le 
katt bir hal çaresine b. :· ması mu 
kar.erdir. Fırıncılar cemiyeti reisi 
~e:ıi,.:.!e ekmek işinden şikayete ma· 
'10.l l rrakılmıyacağını vaadetmiştir. 
..:.ı ı •• :!"!asebetle bugün cemiyet mer 
.ezi..Je bir toplantı yapılacaktır. 

ı::.: • .::ye dün bütün fırınları tef
tişten g~nni~ ve Beyoğlunda 51 
t'" · ~:4Uarda 15, En • .. önünde ~ 

· -::öyünde 3, Beşiktaşta 7 fırıı 

.. ~=--_ ... ı. ıımıştır. 
Bundan başka sikletleri noksan 

olc! .. ~ru için Be~ ·~ .ndan 1044, üs
küdardan <393, Kadıköyünden 459, 
Eminör,fuıden 478. A~alardan 26, 
Beykozdan 18, Bakırköyünden 11 
v:: Beşiktaştan da 219 ekmek mü· 
s:ıdere edilmiştir. Beyoğlunda bo
.:uk :>ldu~ gö:ülen ı J.-> ekmek, de 
imha edilmiştir. " 

---o---
Cemiyete girmiyen 
musiki sanatkarlan 

Sanattan men 
edilecekler mi ? 

Türk musıki sanatklrlan ce. 
miyeti mUhim bir karar vermiş, 

cemiyete kayıtlı olmıyan :nusıki 
sanatkarlarının sanattan mene • 
dilmeleri için teşebbüslerde bu. 
.unmağa b~lanustır. llk olarak 
şimdiye kadar cemiyete A:ayde. 

•• emiş olan Münir Nurettin, Ba
yan Saf iye ve Hafız Bqrhan hak. 
kında takibat yapılması f çin ala. 
kadarlara müracaat edilmiştir. 

Kanunen teşekkill eden cemiyet 
nizamları mucibince bu sanatkar. 
lar bundan sonra ya cemiyete 
kaydedilecekler, yahut ta sanat. 
tan men.edileceklerdir. 

Evlenme 
Sabık Tokat valisi Faiz ErgUrue 

nerhum bay Cemil kerimesi NerL 
me Günışığın evlenme morasimleri 
ı:adıköy belediyesi evlenme me
murluğunda birçok akraba ve dost.. 
an huzurunda icrn edilmiştir. Me
sut olmalarını dileriz.. 
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INazi propagandası 
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'llo.t-

Sayfiyeler, batakhanenıidirler ? .. 

1 ~--şü~~ğü~ g~~ 
Bir Alman gazete

sinde çıkan bir 
karikatür 

münasebetiyle 

ı J~~1-!-~'!~ .~~<?1tY. İ 
çcroz · urıı 
OLEtl • •'•Pı 
l:L9Et : tıuopı.. ı-ıaılı ıu). 

ilmi ....... ,..,,. ....... "' ... """ =-' _, 
!1Wn ı••"W ~sı : (AY 31/YQ/ 

•n wı••tt ue••H 
MP'!W ,,,.,J~llN H 19!1/"S' 

ISYJ.SOd ~Y~>tY 

eaqenı.ı 

Bir heykel 
münasebeti le 

P tERHE LOTl'nin edebiya· 
tından hemen hiç hoşlanma· 

dını. Gerçi çocukluğumda lslandG 
Dalıkçıları'nı (romanın adı aslında 

müfreddir: Pcclzeur d'ls!a11dc; am::: 
tlirkçede lsla11da Balıkçısı demek 
iyi olmuyor) ben de heyecanla, ağ· 
hyarak okumuştum; fakat çocuklu· 
ğumuzdaki t-debi hükümlerimizden 
mcsul tutulamayız. ü,ıdan sonra 
da o muharririn eserlerini bir türlü 
sevemedim, hatta hiç birine sonuna 
kadar tahammül edemedim. Ahenk
tar, şöyle salınır gibi ilerliyen cüm· 
leleri vardır. nesirle adeta sihirbaz 
lık eder; sanatkarlığını inkar ka· 
bil değildir. Fakat bu nevi sanatc 
bir türlü ısınamadım. Şairane nesH' 
husumetim nefret derecesine varır. 
Şairse şiir yazsın. Nesirde başka va· 
sıflar aranır. 

Eserlerini sevmeyişim şüphesiz ki 
sırf bu yüzden değildir. Zannederim 
şiir de yazsa gene h~lanmazdım 

Samimi değildir, hiç olmazsa bana 
samimi olduğu hbsini vermedi: bü· 
tün o hüzünlerinde, gamlı, sessiz ve 
ıssız yerler aramalarında daima bir 
sun'ilik vardır. Dünyanın alayişine 
pekala rağbet ederdi: m~hur olma· 
!;rı, kendisinden bah e:li!me·ini iste· 
di, Acadcmie'ye girdi. zamanınır. 
birçok fikirlerine, peşin - hüküm· 
lerine uydu. Onun için inziva, serin 
serviler altına çekilme bir ihtiyaç 
değil, baygın bir eda ile anlatılma
ğa elverişli bir mevzu idi. Türkiye' 
c:~. yakın ve uzak şarkın muhtelil 
memleketlerinde dolaşırken hiç süp· 
hesiz gözlerinin önündekini anla· 
maya çalısmamış, mütemadiyen 
yazacağı kitabı dü~ünmüştür. M. 
Edmond Jaloux'nun söylediğine 

göre, bir ikisinden başka, kitapla:ı 
artık pek satılmıyormuş. Onların 

bir gün tekrar sevileceğini, klasik 
sayılacağını da hiç zannetmiyorum. 
Belki müntehabat kitaplarına bir 
kaç sayfası alınır; işte o kadar. 
Hayır, Pierre Loti'nin edebiyatın 

dan hc>slanmam. Fakat bir gazete
de, onun için bir heykel dikildiğim 
okuyunca içimde burkulmaya ben· 
zer bir şey hissettim: o heykelde bi· 
zim de bir hissemiz olmalıydı. Pi· 
erre Loti Türkiye'den, Türk mille· 
tinden çok bahsetti, birçok kimsele· 
rin bizi sevmesine, bize alfil{a göster 
ıne~: •• ~ sebeb oldu. Şu fransızca ta· 
biri ile türkofil denilen kimselerden 
büyük bir hayır geldiğini, ~elebile· 
ceğini iddia etmiyorum: kendi mil· 
letimizden başka bir milleti se\·m.:k 
demek onun edebiyatını, irfanını öğ 
tenmek, bilmek de .. ı !>tir: halbuki 
r..~:.-;ur türkofillcrin hemen hiçLiri 
dilimizi öğrenme!• za!:.-netine ·· 'ıi 
katlanmamışlardır. Dilimizi bilme· 
den bizden ne anlıyabilirler ki? Çı
narlar gölgesinde oturup kahve. 
ı ~rgilc içen adamlardan hoşlanmak 
r.isana değil, an ... _:, c~kora muhab
bet gö "'":mektir. Pierr ... Loti gibi 
lütkofillerin kitaplarında da Türk. 
bir dekor gibi mevcuttur. 

Bütün bunları biliyorum. Fakat 
ne de olsa o adam bize dostluk gös· 
termişti. Harpc·- ·· .. :::e olduğu g"'>i 
SOnra da bize olan muhabbetin; 

.·:~en çekinmedi. Heykelinde 
bizim de bir ta51mız olması. o hey· 
kelin açıldı;ı gün orada belki bi7! 
den de birinin bulunması lazımdı 

Onu şarkın, daha iyi ; .. tismar edi· 
le~ilmesi için uyumasını i_'!y'1'l1er

de:ı olm:ıı;:ıa ittiham edenler bulurı· 
• d··. Gerçi Pierre Loti ~rkın mo 

Fransadan sonra şimdi de 
İngilterede faaliyette 

lngiliz polisi bazı Alman gazetecileri hudut 
haricine çıkarıyor 

Fransada, son günlerde meydana ye giri~menin lüzumundan bahse· 
çıkarılan casus ve ecnebi propagan- derken ~unu da ilft,·e etmektedir: 
da teşkilatından uzun u~un bahset· - Londra gazetelerinin toplandı· 
miştik. • ğı semtte yapılacak bir tahkikat, 

Bugün gelen Avrupa gazeteleri, .Almanların, İngiliz matbuatının 
ayni işin lngiltercde de adamakıllı göbeğine kadar girerek nazi propa· 
kök salmış olduğundan bahsetmek· ganda~ı yapmağa çalıştıklarını a· 
tedirler. çıkça gö<:.terecektir. 

Nitekim birkaç gün e\'\'cl bizde Filhakika Skotland Yar ajanları. 
ayni noktaya temas ederek kı~aca birçok yabancıian nezaret altında 

malumat vcımi~tik. tutmaktadırlar ama, polisin elinde· 
• ki kanun, haklı olarak şüphe edi· 

Londranın en büyük gazetele ... len bu adamlar hakkında delil ol· 
den Deyli Ekspres son nüshasınd::ı 
heyecanlı bir lisanla, Alman propa· 
gandacılarına \'e casuc:lara kar~ı ~ic! 
detle hücuma başlamıştır. 

Bu gazete, birinci sayfasında bi:· 
yük scrlevhalarla, 1 ngiltere emni
yet teşkilatının birçok casusları 

meydana çıkardığım bildiren yazı 
!ar ne5retmiştir. 

Yakalanan casusların başında di· 
ni kisve altında çalışan bir Almar 
kan kocasının bulunduğunu \'e bur 
lann çok mühim roller oynadığını 
bildirmektedir. 
Almanların kibar cemiyete dahil 

bir çok Alman ailelerini, yüksek so• 
yetclere girmeleri ve malUmat top· 
!amaları için lngiltereye yolladıkla· 
rı anlaşılmaktadır. 

İngiliz dahiliye nezareti, lngilte
redeki Alman gazetecilerin de, na 
ziler hesabına mallımat toplaya:. 
geni5 bir ~beke te~kil ettiğini te~

bit etmiştir. 
Deyli Ekspre gazetesi. bununb 

da en şiddetli bir şekilde mücadele· 

madan bir ~ey yapılmasına mani 
olduğu için, nazi, propagandacılar, 
~izli gizli gene bir şeyler yapmakta· 
dırlar .. 

Maamafih Ingi!iz polisi son gün
lerde iki nazi muharriri, hudut ha· 
ricine çıkardı. Bunlar.dan biri 
(.L'\asyonal Zaytung) un muhabiri 
Dr. Röpel diğeri de (Völki~r Beo· 
bahter)in muhabiri Dr. Tortdur. 
Fak~t i5 bununla bitmemi~tir. 

!ngiltcreden çıkarılması icap edenle· 
rin adedi daha pek çoktur. 

GEREDE · 
Atatürk gününü çoşkun 

tezahüratla kutlufadı 
Gerede, 18 (A.A.) - Bugün E

bedi Şef Atatürkün kazamızı şeref· 
lendirdik!erinin beşinci yıldönümü· 
clür. Gerede bayraklarla süslenmiş 
halkevi meydanlığında memurlar 
\'e büyük bir halk kütbinin i~tira· 
kile toplantı yapılmış, bir çok ha· 
tipler tarafından sözler söylenmiş· 

tir. Atatürke ait ölmez, unutulmaz 
hatıralar yadedilmiştir. 

Oğle::!~n sonra spor klübü tar.t 
hndan bugünün ~refine atletizm 
mü.,;alıa'.~aları yapılmıştır. Gece ~ 

· · '.triklerle süslenmiştir. 

Antdya kanalı 

Yazan: M. DALKILIÇ 

1
. STA..'\.BULblr sayfiye §Chridlr. ı·aru, yaz oldu mu, hallil. 

nın olduk!ı)a mühim bir kıı;nu sayfiyelere J:;l>Ç t'dcrler. Bl

nacnalr~·h kı5ın her türlü zabıt 'e rabt. \'C koııt rollardan mah· 
rum bırakılan ~ayrıl e yt'rkrinde birdenbire ke'>if bir ~<'hir hayatı 

ba.~lar. 

Fakat garibi nerededir: 
Kı~taki ayni zabh rabt \"e kontrol ihmali yine de\'am cılr.r. 
Galiba, yaz tarifesi gibi, sayfiyclerin de şehirden addcdiliıı 

edilmemesi bir içtihad meselesi!. .. 
Umumiyetle sayfiyelerimizc nakil yasıtalannın insanı dinl<'n. 

dirmektcn ziyade yormuş olnınl:ırınd:ın sarfınazar. hayat pahalı· 
lığı en basta ı!ckilde buralarda görülür. Diğer !>a~·fiyt'leri yakın_ 

dan bilmiyoruz. 
Fakat ~u adalarda, ki daha ı;ok ı;oluk !:O!'uğunun r-1ıhhati i

çin ı;elcn binlerce ailelerle dolar, pahalılık :ıdl'ta hakikaten bu 
prens adalarına yüz binlerce pren'lkr ,;;cimi; gihi, bütün mantık, 
itidal ,.e ölçüleri geçer bir lı:ıldedlr. 

hta.nbulda bir karpuz ~·cdi buçuk - on bir kunı_ş arasında_ 
dır, adaları1'- ayni karpuz 20-3.3 e flrlar ! .• 

tstanbulda 25 kuruşa olan hir yemi), adaları.la 60 kuruşa !!ıç. 

rar! .. 
1st.anbulda 40 kuru,a. ola.n et bile adalar ıla 60 kunı,a zıp· 

lar! .. 
Ta..,<lelen suyunun damacanası lst.anbulda 40 kuru,tur, ada. 

tarda 9Q kuru,a hoplar!" 
Flatlann bu hoplayıp zıplamalan bir kazıklı hümma buhra· 

nmdan asla daha makul deiUdlr. 
Nakli ücreti hiç bu kadar, ya.nl dünyayı 3 <lefa dolanıp ~Ur 

~kilde kllo \'e damacana ba§ma fırhyabillr mi? .• 
Yakı& derler ki sayfiyelerde f1!naf ancak senenin 4.5 ayı ~ 

hşırlar. Senenin öbür kısmında ka7.ant1ıklan parayı yerler. Onun 
için her oeyt 2-3 mlsllne sabnağa m<:'~burdurlar. 

Ne acalb mantık d~ğU mi! •. 
Demek ki üç aylık sayfiyeye mukabil asıl ~italye keyfi ya. 

panlan beslemeye mi mecbunıı! •• 
Flatıar da bu se\inç~ dolayı mı bu kadar delice hopJaYJP 

zıplıyor! •.• 
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Mektepler 
TatiJ zamanlarında haftada 

iki gün açık bulundurulacak 
Maarif vekaleti, muhtelif ihti -

yaç:Iart tesbit etmek ve gelen giden 
!erin müracaatlarını kar§tlamak Ü.. 

zere ilkmckteblerin tatil zamanın
da haftada iki gUn açık bulundunıl 

masını bildirmiştir. Ayni vaziyet 
köy mckteblerine de caridir. 

Plaj suları tahlil 
ediliyor 

Belediye bazı plajlara mecra su_ 
ları karıştığı hakkında yapılan ai -
kayetler üzerine §chlr ve civarm -
daki bütün plajların suyunu tahlil 
cttirmcğe karar vermiştir, 

BUytikdcre, Moda, KUçUksu, Su.. 

adiye, Florya, Salacık ve diğer plaj 
lardan alman ntimunclik sular tah-

Yaz tatili dolayuıile köy mckteb_ ille gönderilmiştir. Tahlil vaziyclL 
lerinden a)Tılan ve köyde ikamet ne göre bu hususta karar verile -
ctmiyen başmuallimlero makam ma ccktir. 

dernleşmesine taraf tar değildi; bu
~~nkü Türkiyeyi zannederim eskic:i 
·~adar sevmezdi. Fakat bu istismaı 
d .:::ncesi ile değih.: :: Zevki öyle idi 
düşünceleri öyle idi. Or:.da mazi>~ · 
yalnız maziye değil, ölüme de - a· 
deta tapman bir hal vardır. Yuka· 
rıda onun samimiyetine pek inan· 
madığımı söyler.l:ştim; fakat 
bir insanın büsbütün samimi -
yetsiz olması kabil rnl:lir? O fikirle· 
rin, öyle dü~ünüp hissetmenin g:j

zel olduğuna kaniydi. Fikirlerini 
c:..,;: • ..ı bulsak, edebiyatından hoş· 

lanmasak dahi onu gene bir dost 
diye_ saymalı, hatırasını hürmetle 
anmalıyız . • 

aşl verilmiyccektir. Söylendiğine göre, Büyükdero ci 
Heyet Burdura uğradı Köy başmuallimleri ise kanunen varındaki deniz hamamlarmm ci _ 

Burdur, 18 (A.A.) - Antalya ka hakları olan bu Ucretin bu !,lekilde vardaki mecraların sularile kirlcn
nahnın resmi küşadında, sayın bac:- de olsa kesilmesine itiraz etıİıek-" diği tesbit edilmiştir. 
\'ekilimiz namına ziraat vekilimi· dirler. Ayrıca kendilerinin köy ço. 

---O>----

Nurullah AT/.Ç 

zin ba5kanlığında giden heyet bu· cuklanm yetiştirmek için btitün 
gün Burdura uğramış, vali ve me- meşekkatlere katlanarak hayatları_ 
bu<;Jarla meclic:.i umumi \'C belediye nı köylerde geçirdiklerini söyliye -
azalan tarafından karşılanmı~lar·ı rek şehirdeki başmuallimler gihi bu 
dır. haklarının tanınmasını istemekte _ 

Heyet Antalyaya hareket etmiştir. d\rler. 

M. Döneke geldi 
Zonguldak madenleri için A iman

yadan çağrılan mütehassıs M. Dö. 
ncke bu sabahki semplon ekspresL 
le şehrimize gelmiştir. 

Zorla iş görmek !. . 

G AZETELERDE ,u haberi okuduk: 
Bir adamcağız pazar günü tutmu, 

Floryada sandala bln.mJ,, bir gezinti yapı. 
yormuş. O esnada denlzde yilzenl<>rdt'n iki 
klşi peyda olınuı:ı. Bunlar da sandala bin· 
mek i!ıtemlşler. 

Adamcağız bunlan ta.nnnadığı için ra,. 

zı olmamış •• 
Bu sefer bu iki adam zorla binmek l!i. 

t~mlşler, sandalın kenanna aınlmı,ıar, "an
dal ılenllmi,, adamcağız denize dü5müş ... 

Kurtarmışlar, iki adamı da :rakAl:ı.

mıı,tlar .. . 
Zorla t'lilemin sandalına girmek ne 

demek? •. \'oksa bu iki adam FJorya. Nazi. 
teri mi'!! .. 

B 

* * * 
Kuşların zekası .. 

lR muharrir bir Fransız aliminin 
kuşlar · üzerindeki tetklkatmdan 

hayretlerle bahsNliyor. 

Kuşlann beylnlt'rinden 200.000 ~lbl 

hayr<'t \"t'rtt<'k d<'r<>eede büyük bt-yin ee\'• 
h<'ri ,·amnş. Netekfm irili ufakh bütiin 
kuşlann hayatlan, biriblrlriyle şayanı 

hayret münas<>betlerl, ym·a yapışları, yıw
rulamalan gibi haHcrl hf'p dimağlanndakl 
bu ec,·herln df'lalet ettiği zeki. netie~ll' -
mi,. 

Bunıla hayret edilecek hir ~y yok. 

Ku~ların bu asırda akını olduklarmr 
df'1'1 Mf ~ftytn"'mftU7. ! .. • 

Yalnız sn l;iifi: 

lfa\'acl olu::,.ları ! .. ' 

izin muntazam ..• 

M U.\LU~ILERtX izin nziyetlerim 
gi>Ateren mekteb tallmatnaemslnin 

3 üncü madd<"Sinin A, B, C flkraları \'eki.· 
let tarafından hül•ünısüz addf'dHmlş, bunun 
yerine memurin kanununun 70 inci madde
ııl tatbil• edile<>t'k. Yani muallimler me~ru 
\'e mücbir Sf'b<>bler l•a'1}ısmda kazalarda 
kaymakamlardan, Ylliyctlerde \"alllerden, 
maarif mlidlirlüklerlnin murnfakatlni al. 
dıktan sonra, 8 ~ün izin alabilccekleNiir. 
Bu ili. tlkmeldt'b mualllmlerl bundan ııon-

/ ra ancak böyle muntaıam izin alabll<'!'ek· 
lt'r ... 

Fakat bari mnntazam ıla maaş alabL 
leccklt'r mi!... ,,. 

* * * 
Meçhul motörler !, 

B JR gazete ::öyle yazıyor: 
- Dün yine köprü önünde bir dt'_ 

niz kaza..•11 olı.lu. Ha.san isminde bir adamca
ğı:ıın sandalına m('Çhul bir motör çarılmıs 
, .e sandalın ba.' tarafını partaladıktan son
ra ııüratle u1.akla,mışhr! .• 

Şık d<>ğll mi'~ G~enlerde ıle mt'!:hul 
bir motoııılklet Tozkoparan yokuşunda bir 
ÇO<'uğa çarparak süratle uzakla.5mıştı._ 

Dt'mf'k piyasada, ~erek karada, ~<·rek 
denizde (m~hu)) marki\ motörlt'r de faa. 
liyettf' ! .. 

Ru ne iştir! Güpt'gtinclüz bu meçhul 
motiir etraftan c,iiriilenıf'dlğine ~iire acaba 
sinek kadar mot-Orler mi icad edildi! .• 

iyi dikkat gerek !.. 

G ~ZET.ELER yazıyor: Son günlerde !';'Clırimi:ıin blrt-0k ma· 
halleleri giiriilnwnıl~ bir çekirge istilbrna 
uğramış. Bilhassa. Bakırkö~·. Yedikule \'O 

rh"arı. 

Buralarda halk e\·lt>rinde !:Cklrge mü
(':ulrlcsl ~·1tıımak zorund-ı kahm,,ıar. · 

lla~ ret. 
A!'aba hunlar hakikaten çekir-.~ mi? 

Bunu iyi anlamalı ..• 
'\"ok<ıa: 

Bunlar bu ch·ann me~hur asırdide 

sinislneklerl olma"m? r.. 

Hayırlı bir fikir 

B •· n.~ •t<'cle okuduk Ziraat Banka· 
siy le alakaıJar bir zat memlt'ket 

ic:in hayırlı bir fikir sö,ylemi-:. O ~aıctedc 

bu fikri alakadar nıüeM··f'St'lerln dikkatine 
koyuyor. Bulunan ve dikkate konulan fi. 
kir şu: Ziraat Bankası 30-3! milyon Ura 

serma~ t'li bir müesscst'dir. Bunun anrak l:i 
milyonuJla i!) giim1ekte, g<>rl !.:alan kiiylü. 
lt'rln zlmmetinıfo bulunmakta<lır. 

Ziraat banka.sı mf'mlrket lhtiyumı 

ka~ılamak için serrnay<'sini 300 milyona 
çıkarmalulır. 

Hakikaten mühim hir fikir ... ı,ımdiye 
k:ular kimsenin aklına ::t'lme~·ı,ıne ne ıler_ 
t.ini:ı! 

A<ira yakın bir zamanda !lerrna~·csini 

R4 mll~·ona çıkarabilen bir n1üessesf' nedt'n 
birl•ııç !lene içinde 300 miJ~·ona çıkl\rnma. 

!im! 

Senin Sf'rma~·c _!lf'dihrin nedir ki~ Hir 
keHmed~n ibaret. Mim 

Yazan : SUAD DERViŞ 

Das Ulustrierte Blatt isimli 
bir Alman mecmuasının ı 5 tem • 
muz nüshasında, Türk inkıliibile 

eğlenen bir karikatür neşretmiş -
ler. Bu karikatür şunu gösteriyor: 
Türkiye şarlatanlık etmektedir. 
.lnkdaptan sonra bu memlekette 
hiçbir şey değişmedi. 

Alman karikatüristi haklıdır, 

Türkiycde onun ve onun gibilerin 
anladığı manada bir değişiklik ol .. 
madr. Ne bir temerküz kampı ku .. 
r.uldu, ne ilim kitapları yakıldı, ru: 
Ayinştayn seviyesinde bir vatan • 
daş memleketten kovuldu. N'-c sa· 
nattablolan başka meml!Ckc:tler.:f! 
pazara çıkanlrp satıldL Ne mü .. 
nevverc geveze, sersc:m>lfalan gibi 
sıfatlar takılarak ağmlatilit, eli .. 
ne kelepçe, bacağına *=ir. aı:rldı, 
Ne progronlar Y.aı>nac.. ae Kur•ınu 
vutai engizisyon usaJhi yenit.-1f!n 
ihya edildi. Ne vatandaşlar cebren 
Firavunlaruı ehram yaptırması usu 
1ü çalıtmağa mecbur C'dil<li1 

Ve kadmlar. esıUı mertebesi .. 
ne indirildi. Ne çocı:'.la.r, 

başlca milletlere C!Gfman birer: 
yam yam gibi yetiftirildi. Ne te _ 
reyağ yerine top yddik, ne ekrr.ek 
yerine bomba! .• 

Türkiye hudutları içinde harp 
mabut, zulüm ve işkence ibadet 
ve irtica baş tacı olmadı. 

Biz burada; Alman karikatüris
tin terakki l Tekamül! hamleleri 
diye takdis etmeğe cebren alıştml 
mış olduğu şeylerin hiçbirini yap· 
madık. Biz burada sanatın, ilmin 
kültür ve yeniliğinin inkişafı için 
çalııtık. Bir mektep olan yerde 
yüz, yüz mektep olan yerde bin 
yapmağa çabahyarak üniversite -
mizi, sanatımızı mükemmelleştir -
mek için elimiidcn gelen her şeyi 
yaptık. Ve ilmin hududu olmadı _ 
ğrnr, milliyeti olmadığını bilerek 
değil bir kendi Ayinştan'imizi kov 
mak, nerede ilim adamı bulduksa 
bilgisinden istifade etmek için 
memlekete davet ettik. 

Memlekette sayısız fabrikalar 
kurarak, sanayiin ve tekniğin 

memlekette inkişafına· çabahya -
rak, kadın erkek bütün vatandaş
lara müsavi hak ve hürriyet ver • 
dik. 

Çocuklarınuzı, bütün dünya 
milletlerine ve sulha dost olduğu 
kadar istilacıya düşman ve istiklali 
ne aşık olarak yetiştirdik. Dini 
Dini·Müslüman olmıyan Türk va
Müsluman olmıyan Türk va -
tandaşlarr arasında bir fark gözet· 
medik. 

Bu asra uymayan kanunları 

terkederek en yeni, en mcl:lcrn ve 
bu asra en uygun kanunları ka _ 
bul ettik. 

Ve nihayet herbir ferdi ayrı ay
rı şuurlanmış olan bu milletten 
bugünün en mükemmel ordula -
rından birini kurduk ki. bu ordu· 
ııun boğazların iki tarafında sul -
hün nöbetçiliğini etmekte oluşu, 

dünyayı yangın yerine benzet _ 
mek isteyenlerin iştihasını kesip 
hevesini kırdığından bize hiddet -
lenmekte ve bu nevi karikaturlerle 
gCıya bizl:ien intikam almaktadır -
lar. 

Bu kari'<atür küçük bir çocu
ğun, büyük bir a.dama kızıp ela dil 
~ıkarmasına b:nziyor. 

Suad DERViŞ 

Orman yangını 

lzmir, 18 (A.A.) - Dün Ç,esme
nin Uzunkuyu nahiyesinde, Yumur 
dağında orman yangıru çıkmıştır 

Yangın geni~lemek is1idaC.:ı go ter 
diğinden civ~r köyler halkı ile j~n
damıa ku\'\'etleri yangını ııöndür

meğc gönderilmişlerdir • 
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SON DAKiKA 
Bitaraflık 

I 

için fevkalade bir 
konferans 

Vaşingtc. : 19 (A.A.) - Bugün Ri. ~seti Cümhur sarayında bita
raflık meselesi hakkında fe\'kalade bit !:onferans aktolunacaktır. 

Eu konferansa Ruzvelt, Hull, ayandan Barkley \'e Pittman ve ke· 
za cumhuriyetçi ayandan üç zat iştirak edeceklerdir. 

farmasonlarının üstadı Vaşington 
azamı nutuk söylerken öldü 
Londra, 19 (A.A.) - Öğrenildiğine göre, Dük de Kent, bugün 

:mutantan merasim esnasında İngiliz Iarmasonlarımn üstadı azamr 
iinvanını alacaktır. Evvelki gece Fransa ve Amerika mason locala
rı miimessillerinin iştirakile veril nıiş olan bir ziyafet esnasında Va
şington locasının eski üstadı azamı albay Tatsc!ı, bir nutuk söyler • 
kcn birdenbire ölmüştür. 

Danzigde harp hazırl'.ğı 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

hücuma mukavemet etmesini temin 
ve şarki Prusyadaki Alman kuvvet
lerinin gelmelerini t~hil etmektedir. 

V -· ::>vada dün öğle<lc.ı __ .1r ::ı 

tebliğ neşredilmiştir: 
".\ lmanyanm Danzigi ilhak şe:. 

ne olursa olsun bu serbest şehrin 
statüsüne muhalif a C::iedilecek , .__ 
lazımgelen mukabelede bulu .. ··ı

caktır. . , 

Hitler, kendisini Danzig 
devlet reisi mi seçtirecek? 
Var~\·a, 19 (A.A.) - Birçok İn-

giliz gazeteleri dünkü nüshalarında 
Hitlerin kendisini Danzig devlet re
isi intihap ettirmek tasavvurunda 
olduğunu yazmış olduklarından Pat 
ajansı aşağıdaki tebliği neşretmiş

tir: 

"Führerin Danzig devlet reisi 
intihap edilmeği kabul etmesine Var 
şovadaki salahiyettar mahalilde a
lelade uydurma bir gazete havadisi 
nazarile bakılmaktadır. Ayni maha
fil, şeklinden ka' tr nazar, Danzigi:ı 
Almanyaya ilhak cdilme~ine haliha 
zırda meri olan hukuki ve s.iya!li \'a
ziyetin ihlali nazarile bakılacağını 
ve bu halin Polonyanın bir muka
belesini davet edeceğini beran eı
mektcdirler. 

00 Polis tevkif edildi 

Varşova, 18 (A.A.) - Polonya 
gazeteleri, Danzig Gestaposunun 
serbest şehir polis memurla:ındar• 

60 kişiyi tevkif ettiğini bildirmek
tedir. Bu tevkiOerin sebebi malum 
değildi r. 
ı 

Hi tlerin verdiği plan 
r 

Lond,J, 18 (A.A.) - Times ga 
zetesinin Berlin muhabirinin bildi! 
ciig· göre, Berlindeki umumi ka
naa", I'orsterin Danzige Ilitlerir 
: ..• 1cselenin mu~lihane bir ı;urettC' 

1:8.' i hakkındaki planını götürdü
ğü erkezindedir. Danzig .c.ı;:.ızetele 

rinde!:i neşriyatın tonunda vukua 
gelen değişiklik de esasen bunu göt-
• ••. rr.ektedir. 

Teyit edilmemiş o lm akla be
raber sözüne inanılır menba\ar
dan alman haberlere göre, Dan
zig'li S. S. ve S. A.larm subay. 
!arı ve erler.; birçok haftadanbe. 
ri ilk defa olarak izin almışlar. 
dır. 

B. Hitlerin F orster' e verdiği 
plnnm şekli hakkında bir şey 
bilinmemekle beraber, B. • • -

betleri hakkında yabancı mem. 
leketlerde neşredilen bazı ha. 
' erleri, hayret ve aynı 7..aman. 
da nefretle karşılamakta ve a. 
-.ağıdaki hususları kati surette 
yalanlamaktadır: 

1 - iki memleket arasında 
ihtilaflı meselelerin halli için 
Polonya ve Almany .. hükumet. 
leri arasında siyasi görüşmeleı 
vukua gelmi§ olduğu katiyen 
yalandır. 

2 - Polonyanm Danzig me
selesinde şimdiye kadar hattı 
hareketinin esasmı te§kil eden 
ve bundan böyle de teşkil eyli
yecek olan dört noktadan fera
gat gösterecek bir hal suretini 
kabul edeceği katiyen doğru 
değildir. 

3 - Polonya hükumetinin, 
Danzigde vukua gelecek ve is. 
tiklaline ve hayati m enfaatleri. 
ne aykırr mahiyette bulunacak 
yeni hadiseleri ve vaziyetler; 
kabul etmesi imkans·~dır. 

Polonya mahfilleri, bu ha
berlerin menbalarmm Roma 
ve Berlin olması keyfiyetinir 
haberlerin },akiki · kıymetin· 

takdire kafi geleceğini de ilave 
eylemektedir. 

L.,,ıdra, 18 (1\..A.) - ''Pre~s As
ciation,,un dip!omatik muhabiri. 

V~rşova ile Berlin arasında Danzig 
hakkında müzakereler yapılmakta 

olduğunu bildiren şayialar hakkın

da bu akşam şu tavzihi vermekte
dir: 

"Londradaki Polonya mahfilleri, 
bu 5ayial arı Berlin kaynaklanndan 
gelen ve binnetice teskin propagan
dasına ait bulunan haberler olarak 
telakki eylemektedir Bu propa~an

da ise, bundan bir ay evvel yapılan 
sinir harbi gibi muvaf fakiyetsizliğc 
mahkfundur. Berlin ile Varşova a
~asmda müzakereler yapılması im
kanı üzerinde dahi herhangi bir gö
rüşmede bulunulmuş oiması da kati 
surette y .. .' :ınlanmakta, diğer taraf?
tan İngiltere ile Almanya arasmd2 
müzakereler düşünüldüğü hakkında 
ki haberler de esasH:i telakki edil 
n ektedir. 

Donanmamız 
Yarın Silivri açık1ar1nda 

Talim1er yapacak 
Hamjdiye de bugün 
lskenderuna gidiyor 

Hatay Valisi 
Antakyada söyledği bir nutukda dedi ki : 

Sular taşlı 
trenler devrildi! "Hatay valisinin, herhangi bir vatandaşın 

mazisiyle meşgul olacagmı - tahmin edenler 
aldanıyorlar. istisnasız olarak bu toprak
larda yaşayanları bağrımıza basmak 
emelimizdir. ,, 

( Baştarafı 1 incide) r1n hücumu devam etmektedir. 
yeni malfunatr aşağıya derced.iyo- Dik.bıyık köyilntt de sular kapla
ruz: mıştır. Araştırma ve 'kurtarma a • 

gümrük teşkilatı Maliye ve 
tayinleri 

Samsun, 19 - Bilyilk sellerin meliyatı arttırılmıştır. Tehlike de
->ebeb oldukları zararlar henüz fe- vam ediyor. Tehlikeli mmt:Ualar
laket mıntakasiyle irtibat temin e. daki köylüler, etraftan l8timdad L 
:iilemed.iğinden kat'i olarak tesbit çin birçok silah atmağa mecl>ur ol
"'dilememişti.r. Yalnız Samsun civa- muşlardır. Bunların ekserisi yerle. 
:-mda sellere kapılıp boğulanların rinden kaı;mrşlardır. 

Adana, 18 - Hatay valisi Şük
rü Sökmensücr Toros ekspresile 
bugün Adanaya gelmiş hükfimet 
ve parti erkanı tarafından karşı • 
!anmıştır. Halk büyük tezahürat 
yapmıştır. Bir mü'ddet tevakkuf 
ettikten sonra vali Antakyaya doğ 
:u yoluna devam etmiştir. 

Antakya la 

Antakya, 18 (A.A.) - Yeni 
ilatay valiııi saat 17 ,50 de Paya.sa 
nuvasalat eylemiş ve oralda he -
yctlcr ve binlerce Hataylı tarafm
:lan merasimle karşılanmıştır. 

Yeni Hatay valisine İskenderun -
<la da çok sıcak bir karşılama 

merasimi yapılmıştır. Cevat Açı
kalın, sabık başkonsolos, Albay 
:]iikrü Kanatlı, eski Hatay me • 
iJusları ve Fransız ricali bu kar,Şı
lamada hazır bulunmuştur. Vali 
Sökmensüer İskenderunda beş 

on dakika kadar istirahat ettikten 
sonra Antakyaya hareket etmiş -
tir. 

Şükril Sökmensüer, tskende -
run ile Antakya arasında Baylan 
kasabasındaki kırk birinci fırka 

şehitleri §.bidesine bir çelenk koy
muş ve çok heyecanlı bir nutuk 
söylemiştir. 

Baylanda toplanan binlerce halk 
Hatay valisinin nutkunu hararetle 
allaşlamış ve yeni valilerini bü -
yük heyecan içinde Antakyaya u. 
ğurlamışlarıdır. 

Sular karar1rken Antakyaya va
ran yeni Hatay valisi orada da 
&oşllun tezahürat içinde karşılan 

mıştır. 

Valinin nutku 

Antakya, 19 - Dün gece Tu -
rizm otelinde Şükrü Sökmensüer 
1erefine bir ziyafet verilmiştir. 

Ziyafette birçok hatipler söz 
.;öylemişler ve Şükrü Sökmensüer 
de bunlara cevap vermi§tir. Vali -
.nin ~ok dikkate ıdeğer olan Cum. 
huriyet devrindeki beyanatı şöyle
dir: 

"- Hatay vilayet hududuna 
girdiğim sıralardan itibaren beni 
müteessir eden bir takım haberler 
kulağıma erişti. 

Dünya bilmelidir ki, Ebedi Şef 
Atatürkün kurduğl.J ve Milli Şef 
İnönünün şerefle yürüttüğü esas
lar b:.itün vatanldaşlar hakkında 

siyanen tatbik edilecektir. Bir ta
kım vatandaşlarm böyle şereflj 

bir günde güzel Hataydaki yuva -
larmx terkederek uzaklaşmak ar • 
zusuna kapılmaları, beni büyük 
teessüre sevketti. Çünkü, bunlar 
:umhuriyetin en yüksek idareye 
~ahip olduğunu kav~ıyamamış kim 
selerdir. Bütün Türkiyeli vatan -
daşlar için her türlü hürriyet, hak 
olarak tanınmıştır. Bir takım 

yapıldı 

Hatay valisi Şükrü Söll1nensiier 

mikdan 45 kadar olduğu temin e. Samsun - Bafra şosesindek.i 20 

dilmektedir. metre U%U.llluğundt..ld kargir köprü 
Samsun civarmc!akl ırmakların tamamiyle harab olmuştur. 

hepsi taşmıştır. Ölenlerden bir · ka- O civarda gezmekte olan halkc-
dın, blr erkek, iki çocuk ve ~eşik 
içinde bir çocuğun cesetleri bugün 
l:ıulunm~tur. Şimdiye kadar mey
dana GJkarıla.rı cesetler sekizi bul _ 
muştur. 

Seller Bafra mıntakasında Mer
meç istikametinde Ağaçalan çayı. 

~a, oradan da Kızılırmağa dökül

müş ve nehri ı;ok kabartmıştır. 

vi kltabcısr Reşadm halası ile kü_ 
çük çocuğu kaçın.ağa muvaffak o -
tamamışlardxr. 

Kadının cesedi meydana çlkarıl. 

mıştır. Hayvan zayiatı da ehemmi
yetlidir. 

Vali Fuat Tuksal, seylab felake
tine uğnyanlardan kurtulanlara 
derhal müessir yaıdıınlar yapılma_ 

Civarda ev ve tarlaları su altın- smı temin etmiştir. 

:ia kalan köylüleı mühim zararla_ Sel geçen mmtakalarda havalar 
ra uğramışlardır. o kadar sıcaktır ki, suların geçtiği 

Seller Baframn Tosköyünde ye- yerlerin süratle k•ıruduğu görülü -

Hatay valisi okluğum günden son dı evi, tütünlerin muhafaza edildL yor. 
raki hesabı vereceğim. ği salaşlarx, samanlıkları yıkmış, Sıvas, 19 _ Seller yUzünden . 

zkin yığmlarmm yüzde seksenini Siileymaniye, Demirci, Eldiveş, ve 
Hatay val~sinin herhan gi biı 

vatandaşın maziııiyle meş~ul ola 
:ağını veya bu maziyi eşeliyeceği 
ni tahmin edenler hataya düşer -
ler. Ancak bugünden itibaren ra
kid ve müsterih bir hayata kavuş
mak haklarıdır. Vatandaşlar ara • 
smda tahrikat yapılmak istenirse 
bu, üzerinde şiddetle duracağım 

bir mevzu olacaktır. istisnasız ola 
rak bu topraklarda yaşıyan Cum
huriyet evlatlarım bağrımıza bas 
mak emelimizdir.,. 

;ötürmüştür. Kızıl viran köylerinde mühim zarar. 
2000 dönümlük tütün tarlası ha- lar vardır. 

·ara uğramıştır. Celalli nahiyesinin Tepeköyünde 
Yeşilırmak, Kurtunmert ve Ap sekiz yaşında İsmail ve 15 yaşında 

tal ırmağı da taşmıştır. Sellerin en Esma isimlerind~ iki çocuğu ııetler 

çok tahribat yaptıkları mıntakalar alıp götürmüştür. 

Koç Hüseyin deresi ve Hozan ta • Kızılova köyünden de Sultan a-
raflarıdır. dmla bir genç ktz da, sulara ıkapı-
Hamzalı mmtakasma hiı.la selle. !arak boğulmU§tur. 

iahiliye mtitehassrslığına Rize 
memle ket hastahan0sl eski d.ı.-

hiliye müteha~sısı Şakir Ugıı.n , 
Cavat Açıkalın Ankarada Iskenderun memleket ha.st.aha-

yar memur namzedi Kasım 
Sezgin, veznedarlığa Paya 
gümrük veznedarı Fehmi Bil
~irici, Süveydiye idare memur 
!uğuna Köşlük idaı:e memurla 
rından açıkta Hasan Kayral 
Reyhaniye gümrük idare me 
murluğuna Mersin muaven 
memuru Necip Ülker, O.rd 
gümrük başmemurluğuna E
reğli gümrüş b:ışmemuru Ni
yazi Güneş, İskenderun yol 
salonu muayene memurluğ 
Urfa gümrük muayene -m~m 
ru Galip Levent, fskenderu 
mayi m.ahruk.at memurluğun 
Kefken idare memuru Edi 
Yalçın, İskenderun dahili tica 
ret ve ihracat gianrüğü n:ıua 

yene m..,murluğuna Mersi 
~ümrüğü muayene memuru 
Sabit Dümer, Arsöz ~ümrüğ\i 

nes'. operatör!Uğüne açıktan o-
hastahanesi röntgen mUtehassı
.>ı Tala.t Civelek, Antakya mem
leket hastahanesi .cczacıhğmn 

İskenderun, 18 - Hatay sabık 
revkaiade mümessili Cevat Açık

:ılın, dün iskenderundan Ankara
ya hareket etmiştir. 

sparta memlo~ct hastahanesi 
Hatay teşkitatina tayinler ~czacısı lsmail Hakkı Akparlar 

Ankara, 18 (Hususi) - Veka
letler Hatay vilayeti teşkilatına 

ait kadrolarını tanzim etmekte -
dirler. Sıhhat Vekaleti, gümrük -
ler umum mi.lt:lürlüğü ve maliye 
teşkilatına ait tayinleri bildiriyo -
rum: 

Maliye teşkilatı 

Hatay muhasebe müdürlüğüne 

Hataydaki takviyeli dağ alayı 

muhasebeci.si Ahmet Hamdi Ok -
tay, Hassa malmüdürlüğüne Zara 
malmüdürü Mustafa Sümer, Kı • 
rıkban malmüdürlüğüne Korkute
li malmüdürü Ali Rıza Türker, 
İskenderun ınalmü.dürlüğüne Ne· 
cip Atalay, Hatay variıdat mü -
dü:~.üğüne İstanbul varidat kont
r~l memurlarından Remzi Akın. 

cı, kontıol memurluğuna !stan -
'.lul varidat tahakkuk memurla 
rından Saim Candar tayin edil 
:nişlerdir. 

.ayin edilmişlerdir. 

Gümrü!< teşki'atı tayinleri 

Hatay gümr:ik ba~müdUrlü • 
ğüne 90 lira maaşla gümrük baş. 
müfettişi Abdullah Bahtoğlu, İs. 
kenderun gümrük ba~müdürlüğü 
memur şefliğine terfia.u İstanbul 
gümrük memur şefi Ali Rıza 

Şaylan, tah'tiat şefliğine, Urfa 
gümrüğü memur şefi Yümni Yal. 
çın, sicil servisi şefliğine, terfi. 
an tetkik müdürlüğü tetkik me -
muru Fuat Görgüner, memur . 
luğa terfian Payas gümrük me -
muru Esat Yesim, İskenderun it. 
halit gümrük müdürlüğüne ter. 
fian İstanbul müdür muavini Ce. 
vat Ulusoy, müdür muavinliğine 
:erfian tetkik n:üdü.rlüğü tetkik 
lmiri Fa.ik Üçok, kimyagerliğine 
İstanbul kimyageri Haki Tuna, 
bir:ıind sınıf başmuayene memur. 
luğuna terfian tstanbı.ıJ ba.şmua. 
yene memuru Abdülkadir Ergül, 
)irinci sınıf muayene memurlu. 
]una terfian Gaziantep muayene 
memuru Mümin Tunç. ikınci sı. 

JJ.ıf muayene ,nemurluğı.ına ls -
tanbul muayene memurlarından 
Sabahattin Kutlu, veznedarlığına 
Zonguldak veznedarı Hüsnü Mu. 
rat, ihtiyat memurluğuna terfian 
İstanbul muhasebe memuru Falı. 

· dare memurluğun Gaziante 
ihtiyat memuru Fikri Fıra 
'(arbeyaz idare memurluğun 
istanbul ihtiyat memurlarında 
forettin Atir terfian ve nakle 
-yin ~itmişlerdi:-. 

Hariciye 
Vekilimiz 

Bugünlertle Valovaya 
~idarek bir hafta 

kadar kaiacak 

Şehrimiroe bull.lflan Hariciye V 

kilimiz Şükrü Saracoğlu Erenk· 

yündeki evinde istirahat 
dir. 

etmekt 

Hatay Sıhhat ve İçtimaı mu 
_venet Müdürlüğüne 00 lir<' 
ınaaşla ve terfian Samsun sıh

hat ve İçtimai M. Müdürü i IB . 
Sırrı Sağın, Antalya m e rkez hü
k umet tabiııliğine Eskişe hir ı:ı rt 

aıa mücadele tabibi Cavit Yurd 
man, !skenderun hükume t ta
b:. :i;;ine Vezirköprü htikO.mf::i.. 
tabibi Raif E smer, Kırıkhaı. 

lak, Yayladağ .hUlcClmet tabip
liğine Fatih Delediye tabibi St:-

rj Alak.ent, muhasebe memurluk. 
larıa terfian tetkik mU<iiirlüğü Şükrü Saracoğlu bugünlerde Y 
memurl'-' .. mdan Nuri Ogy·uz. !ovaya gıderek bir hafta kadar ka 

reyya Balkır, Hassa hUkümet "''" 
dıktan sonra Arık.araya dönecekti 

lerin bir taraftan Danzig mese
lesinin müzakere yolu ile halli
ni arayacağı diğer taraftan da 
Polonyadaki Alman ekalliyeti. 
nin statüsi.inün tadil edilmesi 
mecburiyeti üzerinde ısrar ey
liyeceği sanılmaktadır. 

· tahri.katla güzel yuvalarım terke 
çalışan vatandaşlara acınır. Bu 
:nsanlar yurd terketmenin acı ve 
.ı.ztırabını takıdir edememişlerdir. 

Murahhas arkadaşlar az ç.ok maz: 
den basettiler. Mazi unutulmuş -
tur. Biz istikbale bakacağız. 

tabipliğine Adana merkez hUkü 
m et tabibi Ahmet K emal Atay, 
Reyhani:rc hükürnct tabitül·~inr 
~araş sıtma mücadele tabibi A-

Gaziantep muhasebe me
muru Zeki Göksan, lzmir itha. 
1at gümrüğü muhasebe rne
murlanndan Muhittin Bilgiş 

Hamidiye mektep gemisi, 23 tem· 
mu;. la Hatayda yapılacak kurtulu~ 

~nliklerinde hazır bulunmak üzere 
n h a. _:_-.:t edecektir. Belki de bazı insanlar denize rif Feyzi Kuyaş, Antalya "''"'r- tetkik müdürlüğü tetkik me 

Frank o 
Polonya ile Almanya 
ar ..tsında siyasi görü,meler 
.Lmuyaırllallf 

Va~va. J 8 (A.A.) - Sa. 
lahiyettar Polonya mahfilleri, 

.. rr nidiyenin bu seferi.._ deni: :lüşmüş yılan gibi şuna buna sa. lı::ez bele diye tabipliğine Kony<1 -nuru Ahmet Hazarhun, me 
harp okulu talebeleri i ştirak edecek rıln:ıak istemi§lerdir. :Fakat Os . merkez beledjye tabibi Mesrur murluklara Payas anbar me" 
tir. Gemi, clönü~te Akdeniz ve Ege manlı imparatorluğunun değil Hatar, Antalya hastahanesi ba-:· ')uru Abdülaziz Seçkin. Antal . 
!imanlarına uğrıyacaktır. Türkiye Cumhuriyetinin hesabını tabip ve operatörltiğ°Une .Ad~rıa va muhas~e memuru Mustafr 

ı'\dalar açığında demirli olan do- veriyoruz. Ben, ma.ziyi tahattur m Pmle k<>t hı;ı.stnh:ıncsi Ps kl opc . S rka1. Mersin anhL4• memuru 
nanmam,z yarrn Silivri açıklarım: ~derek vali tayjn edilml~ ve olmu~ ratörn Yusnf Ziya Özbakan Nuri Him'.'\lava, Paye.s anbar 

a mloknt hacıüı.h.<L.~~~-~·- o _,:J. 7 ----1- ··- D~ 

l'a~cmda ıta~yaya 

Madrid, 19 (A. A.) - Frank 

nun evvelce bahsedilmiş olan 1tal 

yayı ziyaretinin yakın bir · tarih 

\."J:lnTlıH• >:ı VT tpvitl f><lilmPktP.d.ir. 





HABER - :Akpm P•tan 

Bugünkü 
••yediler,, i 

ıtalyanın1 

kinılerdir 
. 

Kont Ciano, eserini oynatacak 
sahne bulamıyan muvaffakıyetsiz 

bir tiyatro muharrlrlydl 
Balbo, icabında Musolininin emirlerini dinlemiyen bir 

mareşa1dır; Grandi, iyi giyinen, güzel lngilizce konuşan 
mümtaz bir devlet adamıdır 

US'ITE: 1923 de Muaotfnl 14 yaım'Clald 1Qzı De sezİDİJOI' ••• - Musolini a.lanlar bfeıtnde .. 
AŞACŞDA: Cianoaua )"uıoıla.yacla çekilea IClll resimlerinden biri.. - Edcla'.nm 1930 da çekilmiı Wr nmü. .. 

-Sırtına y,. tifrlü ra,iı~ ünilor-

1tnndı ve bnıı 

ltalyada clnlet idaıwiain 
bütün yükü Benito Muaoli
ninin üzerindedir. Fakat 
Muaoliainin maiyetin
de lt.alyanın idaresinde az 
çok alikuı •• rolü olan yedi 
kiti bulunmaktadır. Fran
ıızca (Vü) mecmuasının 

kin ıelen aay111ncla bu 7ffi 
kitiye dair dikkate deler 
bir yazı me•cuttur. Buıün. 
lcü halya hakkında bir lilôr 
eJineb.1melc için, "Yediler"
in hayalana kısa bir balat 
faydalı olacaktır. Bu itiNr
la yazıyı iktibaı ediyoruz : 

Kont Kaleozzo Ciano 
ıs mart 1903 de Livimede 

tlotdu. Baıı bahriyelidir. 1918 
de methar Fiyume nftmayiıine 11-
tirak f'tti lô; Cianonun babası fa. 
~ !wreketinia ba,tangıcmdanbe
ri Maoliniyi takip etmiJtir. 

ne ıizli tutulmuıtur. Düğünden 

sonra Ciano Şanghay konsolosu, 
1933 de Çin sefiri oldu. Çinde kal. 
mak istemeyen zevcesinin tavas • 
sutu ile Londra iktıaad konf e -
ransına murabba~ tayin edildi. O
radan dönüıünde matbuat müdü. 
ril oldu. Bu müdüriyet 1935 de 
vekalet haline ıokuldu. 

Habeıistan harbi baıtamııtı. . 
Ciano bu harbe tayyare bölük ku
marvdaru olarak ittirık etti. Afri· 
kadan dönüıünde hariciye nazırı 

oldu. Dünyanın en genç hariciye 
nazın. 

Kont Ciano iyi bir hatip değil. 
dir. Söylediği nutukları hazan biz 
zat Muaolini, hazan da hususi 
kitibi Buti yazar. İtalyan harici
ye nazırı av eğlencelerini, ziya -
fetleri çok sever. Çok meraklı bir 
fototrafçıdır. 

Mareıal Balbo 
1922 de .Mueolini Romaya yll. 5 Haziran 1896 6a doğmuıtur. 

rürktn kont Ciano, siyasetten zi- Cihan harbine ittirak ve ceaaretile 
yad: moda Ye genç kızlarla alaka- temayüz etmiıtir. Harpten sonra 
dar bir detikanlrydı. Gazeteciliğe Floransa da Ticaret mektebinde 
merak etmiş. bir iki gazeteye m:ı- okudu. O vakit ıola müteveccih 

kaleler yarmış. fakat bu meılek- cumhuriyetçi fikirleri vardı. Fa
te muvaffak o1amamııtı. Sonra ti kat daima sosyalizme düımandı. 
yatro muharrirlitine işi döktU. Floranaada fikirleri etrafında top
bir iki tiyatro piyesi yazdı.. fakat ladığı inanlarla beraber bir fırka 
oynatacak tiyatro bulamadı. kurdu. Şair d' Anoncio ile bera -

Babasının tavsiyesi ilzerine bu Fiyume taarruzuna ittirak et. 
diplomat olmaia karar ver.Si. Ri· ti. Sosyalist hareketlerine kartı 

yo dö Janeyro sefaretine ataıe ~ silihla mukabele etti. Muaolini ıle 
larak gönderikll 1929 da ltatya- beraber Rornaya yUrüdü. 
llın Vatikatl sefareti katibi oldu. Muaolini iktidar mevküne ıel-
1930 da Musolininin kızı Edda dikten sonra Balbo fatiat milis
le evlendi. teri kumandanı oldu. Sonra millf 

Bu evlenmeye ı 929 c!a karar iktıaat Yekllett mtısteprbğında 

verilmiıti. Fakat bu karar bir se- bulundu. Oradan bava müstetarh-

ğına ıeçti. 1933 de bava nazın o. 
tarak buıUnkil İtalyan hava filo
ıunu kurdu. 1930 da 35 deniz tay
yaresiyle Romadan O:ieuya uç. 
muftu. 1931 de 12 tayyare ile Ce
nubi Amerikaya uçtu, sonra 24 

DUnkU İtalya 2 
uyyarelik bir filoyla İtalya • Gro
enland • Birlefik Amerika dev
letleri • Aıur adalan • Roma se
yahatini yaptı. Bu ıeyabatten ıon 
ra marepl naıpedildi. 

Mu10lini ile senli benli konu. 
şur. Ve icabında Duçeye itiraz et• 
mekten çekinmez. M usolininin e
mirlerini yapmadığı da olur. 

1933 denberi Balbo Trablus 
garp valisidir. Uzun zamandan
beri İtalyan cazeteleri ınartaldan 
b=ıhsetmez oldular. Balbl':ıun mih· 
ver siyasetif\C muarız olduğu söy 
Jenir. Hitlerı 1938 martında Ro. 
meya cittiii vakit Balbo Romada 
tdi. Fakat Mitlerle karıılaımamık 
i~ir. bir vesile buldu. Keniaya cit
ti. 

Dino Grandi 
1894 de doğdu. Cihan harbine 

ittirak etti. Dönüıte avukatbla 
batladı. 19 ı 9 da f aıist oldu. Kud
retli bir hatiptir. Halka isttdiği 
ıeyi yaptırmağı bilir. 

Fatist idarenin ilk za~n

lannda ayrı bir grupun batl1"dı 

iC'i. Bu grupun 160.000 kiıiye 

çıktığını gören Musolini, grupa 
karıı tehditkar bir tavır talandı. 

Grandi kısa bir mUddet siyasetten 
uzak yapdı. Sonra tekrar uzlattı· 
lar. Grandi 1926 lda hariciye mila
tt-pn, 1929 da milli iktıaad nuırı 
1930 da hariciye nazın oldu. 

1932 de, siyasi bir muvaffakı· 

19 TEMMUZ - 1939 

•• uzum 
Yazan : Dr. CI. A. 

tbUm ıuyunu, pek eski 
zamanlardanberi, anne ailtüne 
bemedirler. Ondan dolayı ta. 
ze üzilm zamanında minimini 
çocuklara bile üzU mıuyu ya
latırlar. 

Vakıa, insan ıUtilyle il· 
zilm ıuyunun yalnız besleyici 
maddeleri dütUnWUnce ildıi. 

nin araamda yakınlık cCJze çar 
pacak derecededir. Azotlu 
maddeler Udainde de hemen 
bemen yüzde bir buçuk nisbe· 

tin.dedir. Şeker verecek maddeler anne sütilnde yüzde 11, ü
zilm suyunda en az yüzde 12 nisbetinde. Fakat UzUm suyu ile 
anne sütU arısında benzerlik bu kadarla kalır. 

Bir kere yağlı maddeler bakımından bile ehemmiyetli 
bir fark vardır: Anne ıütünde yüzde 3,5 yağlı madde bulun
duğu halde üzümün tanesinde yüzde ancak 1 niıbtiıide bu
lunan yat Uzümün ıuyunda hiç bulunmaz. 

Çocuğun bealenmeıine pek lüzuınlu olan vitaminlere 
ıelince ikisinin nasında mukayese bile yapılamaz. 

Anne sütünde A vitamininden yüzde 337 ölçü inek ıU
tlindekinden pek fazladır .• Hele çocucun ıüt nenesi kara 
renkli olursa onun sUtilndeki yüzde 350 ölçü A vitamini ço
cuğu biru daha çabuk bUyUtür. Anne sütünde B 1 vitaminin
den 7, B2 den 15 ölçil, C vitamininden 4 miliıram bulunduk· 
tan bafka çocukları kemik hastalıtmdan koruyan D vitami. 
ninden bile 3 den 6 lSl~ye kadar vardır. Halbuki üzümün 
ıuyunda D vitamininden hiç bulunmadıiı ıibi ötekilerden de 
ölçüye ıelmiyecek kadar az bulunur. Demek ki üzüm ıuyu 
çocuğun büyümesi, mikroplu hastalıklara mukavemeti, diı
lerinin aatlamhğı, kemiklerinin kuvveti bakımlarından hiç 
bir ite yaramaz. 

Madenler bakımından da ikisinin arasında ıene bilyülc 
farklar: Anne sütünde lümmlu on iki madenden, İ)'Ot made
ninden batkaJarı tamam olduğu halde üzüm suyunda iyot ol
madığı pbi çinko ve manıanez de hiç yoktur. ikisinde de bu. 
lunan madenlerin miktarları batka baıkadır. Fosfordan an."le 
sütilnde yüzde 19 miligram, üzüm suyunda 11 pek büyük farJc 
değilse de klor madeninden sütte 45 üzUnmde 2, sodyom ma
deninden süttte 30, üzüm ıuyunda 5 olması mühimdir. Süt 
üzUm ·~yundan elbette daha kolay hazmedilir. Çelik madeni 
ıütte 0.5, üzUm suyunda ancak 0,3 miliıram. Bakır madeni 
cihetinden fark, sütte 0.08, Czüm sunda ancak 0.02 miligram. 
Bu madenlerin hepsi çocuiun iyi beslenmesi ve büyümesi 
için lilauml• olduklarından ıltle Uzilm suyu arasındaki bu 
farklar ehemmi~etsiz sayılamazlar. Yalnız potasyom cihetin
den üzüm suyu üstündür: Aane ıüdUnde buzdan 70 miligram 
bulunduiu halele üzüm suyunda 106 milicram bulundu tun
dan üzüm suyu çocuiun ıevıek etlerinin dolgun olmasına ya. 
rar. Birde Uzüm suyundaki kireçle fosfor araıınıda nisbetin 
normal olmuı. Uzüm suyupda o madenlerin ikiıi de ayni 
miktarda, yüzde 11 milicram oldu tundan çocuk ikiıinden de 
tam istifade eder. 

Karun ve vilcudda ıulu maddelerin ektilik müvazenesini 
temin etmek bakımından da ikisinin arasında ehemmiyetli 
fark: Anne ıüdü yüzde 1.66, alkalen olduiu halde üzüm suyu 
yüzı:le 2.95 derece alkalendir. 

Demek oluyor ki cald zamanlarda üzüm kimyasının 

yalnız bir kUçük tarafını ıörmüt olan hekimlerin söyledikleri 
ve halkın da zihninde yerleımiı olan fikir, üzüm suyunun an
ne sütüne muadil olduğu fikri, beılenme iflerinde vitaminlerin 
ve madenlerin ehemmiyeti anlatıldıktan sonra, bu zamanda 
dotru tutulamaz. 

Buna karııhk, üzümUn taneleri tamam yenilince, çocuk 
olmıyanlar için pek iyi bir pdadır. O vakit madenlerin çinko
dan baıkaaı tamam olduiu gibi üzümUn tanesinde A, Bl ve 
C vitaminlerinden ölçülebilecek miktarda bulunur. Bir kilo Ü· 

züm tanesi insana 900 kalori vereceğinden bir günde lhım o. 
lan cıdanın hemen yansına yakın bir kısmını temin eder. 

yetıizliği yüzünden hariciyeden 
çekildi, Londra sefiri oldu 

Bu vazifenin Grandiyi Roma. 
dan uzaldaıtırmak makaadiyle ve
rildiiini aöyliyenier de vardı. 

Grandi mümtaz bir deYlet ada
mıdır. İyi giyinir, cüzel tngilizce 
söyler, iki .çocutuyla oynamaktan 
botlanır. 

Arturo Boççini 

31 ikincitetrin 1926 da, Roma 
yürüyüıUnUn dördüncü senei 
devriyesi kutlulanırken 15 yaım

da bir çocuk Muıolini üzerine re. 
volverle ateı etti. Kurıun Muso
lininin ıöisUndeki nipna çarptı, 
ceketini yırttı, çocuk halk tarafın
dan derhal linç edildi. Bu suikut 
üzerine Muaolini, dahiliye num, 
Sederzoniye dtinerek hiddetle: 

- DördUncU defadır ki bana 
suikast yapılıyor, ıdedi, bunu bi
raz fazla bulmuyor musunuz?. 

Dahiliye nutrı kekeledi. Muto. 
lini .CSzüne devam etti : 

- Polisim ite yaramıyor, beni 
muhafaza edecek birini bulunuz .. 

Dahiliy~ nazırı bu it için Ce-

nova valiai Boççiniyi tavsiye etti. 
tıte o cündenberi Boççini İtal

yan polisinin kudretli amiridir. 
Kendisiyle doirudan dofruya 

çalıtanlar hariç olmak üzere ttal
yada hemen hiç kimse bu adamı 

tammaz. O. küçUk bir memur gi. 
bi çalıpr. Beklrdır. Evinden, dai
resinden batka bir yere utramaz. 
Tatili yoktur. 13 sene içerisinde 
yalnız vazife için bir defa Alman 
yaya, bir deı. A•usturyaya git • 
mittir. Buıüıı" #olçini "Fatist :ı
leyhtan mü~ teıkilitının,, 
bııındadır. 

Aıil SfNle 
Tetrifat nokta! nazarmdan t . 

talyanın ikinci büyM phsiyeti • 
dir: MilU fqist J>Uttsi umumi 
kltibi Unvanını lalllf Vekiller 
heyetinin ve yüksek fliJiıt IT'ecli
ainin tabii azaaındandıft Parti iç:- · 
risinde nüfuzu hu:luts..-Zdur. 

Strase elli ya,ındai c-lmrı., 'l 

r a i m e n çok dinç hır a. 
damdır; ata biner, yüzer, cs:Cri!!l 
yapar. Musoliniye karıı çok m·· · i 
olan bu zat k~üklerioe ka "ı 

(Dtvamı 1~ lncidt) 



Merkezi Avrupa kupas• maçında 

Slavya -Beogradski karşılaşması 
nasıl oldu? 

Halk Yugoslavya takımı lehine 
tezahürat yaph 

Prağ, (Hususi) - Slaviye 
evvelki hafta Belgradda Beog. 
radski ekibiyle yaptığı ve 3 • O 
tnağlu biyetle bitirdiği maçın 
tevanşı, 32.000 seyirci önünde 
2 • 1 galibiyetiyL bitirdi. 

Merkezi Avrupa kupası maç. 
lannda en şanssız takım, hiç 
§iiphesiz ki, Slavyadır. Onun 
bu §anssızlığı adeta darbı mesel 
olmuştur. 

Maamafih, Merkezi Avrupa 
kupası maçlarına her yıl mun
tazam iştirak eden klüp de yal
nız Salvyadır. On bir defa ku
ı:>ayı l<azanmamış ve nihayet 
!!:eçen sene Merkezi Avrupa 
kupa galibi olmuştu. Fakat bu 
Yıl da eski şanssızlık tekrar ya. 
kasına yapışmış ve daha ilk 
günlerde bol bol tezahürlerine 
başlamıştı. 

Evvela bu klüp hakkında ve
rilen oyun yasağı turnuvanın 
ikinci turunun talik edilmesini 

tnucip olmu~. saniyen Çerni
tıin bütün bakrınm bünye ve 
maneviyatı üzerinde fena bir 
tesir yapan hadisesi, ve niha .. 
~et, Belgrad takımmm 3 • O 
~ihi büyük bir farkla yenilme. 

sine en büyük amil olan kaleci 
Boksayın tamamiyle aksaması, 
bu şanssızlığın bir ifadesi ol
tnuştu. Hele burada Beograski 
ile yapılan revanş maçı eski bir 
spor dostluğunu bile bozacak 
kadar kötü tezahürlere sebep 
oldu. Hatta, bir Prag gazetesi, 
Beograski takımına bir daha 
~ra~ "'\ ayak bastırılmamasını 
bile taı:.-ı> etti. 

MaamaJ'ih, bunu pek de cid
di telakki etmek doğru değil. 
dir. Zira, bundan birkaç yıl ev
Vel Juventus - Slavya maçında 
çıkan hadiseden soma anyı ga. 
~ete, ltalya mallarına boykotaj 
ılan edilmesini talep edecek ka
dar ileri gitmiş ve siyasi müna. 
8ebetlerin bile kesilmesine ta-

l
taftar olmuştu. Netice itibariy
e bütün bunlar bir futbol ma. 
~ için yapılacaktı. 

Beogradski .. Slaviya revanş 
l'o.açmı seyretmek için 32.000 
~İşi Sparta sahasına gelmişti. 
llU seyirci yığını, Sparta takı-

l'rıtnı, bu turnuvadan pek de şe
b:.fli bir şekilde ayrılmadığı için 
Utün ümidini, Slaviyaya bağ. 

larnıştı. Fakat Belgradlılar ilk 
l'rıaçta fazla sayı kaydetmeğc 
l"tıuvaffak olduklarından, bu f hılerce seyirci hayal inkisariy 
e sahadan ayrıld •. 

1 b· Seyirciler Slaviya takımı gi~ 
L ltçok enternasyonal ve tecri: 
~li oyuncuları ihtiva eder 
~eşhur bir t-kibin, Beog-radsl 
~1bi, sahada sadece muhasın 
tnarke etmek ve fırsat buldn1 

~a. hücuma gecmek suretivl 
~l'llamiyle bir m\idafaa takt= 
ı Ul!anan ikinci derPcede bir tc 

b~rn karşısında aciz kalmc>ı:• 
ır türlü kavrayamac!ılar. Zi,. 

"1aç başladığı zaman · vaziy• 
~lllamiyle Slnviyanm lehine r 

<in bir manzara arzediyordu 

Ancak 15 inci dakika devam 
eden Slaviya hakimiyetinden 
3onra manzara birdenbire deği. 
şiverdi. Beogradskinin merkez 
·nuhacimi, hiç beklenilmiyen 
bir anda beraberlik sayısını 
yaptı ve bundan sonra oyun 
çığırından çıktı. Slaviya takı
mında bir tereddüt ve kendile. 
rinde bir itimatsızlık başladı. 
Buna mukabil Yuioslavlar ga. 
yet sert ve favüllü oynamağa 
koyuldular. Bir an geldi ki, Sla
viya takımı da aynı şiddetle 
mukabeleye girişti. Yugoslav 
kalesine akın üstüne akın yapı. 
lryordu. Yugoslavlar sıkışmış. 
lardı. Hasmı kale önünden bir 
türlü uzaklaştıramıyorlardı. 

Bu anlarda kale önünde bir 
kargaşalık oldu, kaleci Mirku
sic, bir havaleyi tutınak için 
kendini yere atmış ve kalkama .. 
mıştı. Onu çeviren iki taraf o. 
yuncuları birbirine girmişti. 
Hakem. Xifando bir türlü ka
rar veremiyordu. Nihayet hük. 
münü Slavya lehine verdi. Bu. 
nun üzerine Slavyann. Vytlacil 
ile Beogradskiden Valijareviç 
arasında bir ravuntluk bir boks 
maçı seyredildi ve tabiatile her 
ikisi de saha dışına çıkarıldı. 

Yugoslavlar, hakemi protes. 
to etmeğe kalktılar, fakat aldı
rış eden olmadı. 

Hele ikinci haftaym, spor. 
dan başka her şeyi andırıyordu. 
Yugoslavlar çok sert ve tam 
manasiyle kırıcı bir oyun tatbik 
ediyorlardı. Bu vaziyet karşı
sında zaten çekingen oynayan 
Çekler, büsbütün tereddüde 
-:lüştüler. Sahayı ve halkr son. 
suz bir asabiyet kapla~ıştı. 

Hatta Slavyamn en meşhur 
oy:Aıcusu Bican, penaltıyı bile 
çekemiyecek derece asabi idi. 

Maç, 2 • 1 Slavyamn lehine 
bittiği zaman, halk mütemadi. 
yen Yugoslavların aleyhine te. 
"'!.ahürlerde bulunuyordu. Hele 
Beogradski takımı, halkı selfun. 
!amadan sahadan aynlınca bu 
tezahür, son haddini buldu. Bu 
mac neticesinde ilk defa olarak 
bir ~erkezi kliibü Merkezi Av. 
mpa kupası turnuvasında bi
rinci turu bitirip ikinci tura gir. 
ııe<Ye muvaffak olmmıtur. 

"' 

Netekim j inci dakike&" B 
~<ıtı. ilk golii atnıY~. ve bunuı
~tkn arkaya gelerek hir se .. 
h ~it edeceği san 1 cırı !"ay?1a-·· 

t "cisi oldu~u intibamı uyan 

Tcr·~l oltlufrunu btr 
j nııyordu, 

1 ürlü unuta. 

Fransa bisiklet 
turuna iştirak 

edenler 

Galatasaray 
Demirspor maçı 

programı 

Finlandiya da 
atletizm Paris, 17 (A.A.) - Bu yıl Ve maçm hakemleri 

Fransa turuna iştirak eden e- İstanbul Futbol ajanlığından: Finlandiya sporundan bahseder- de Amsterdamda 1932 de Losance-
kipler şunlardır: 1 - 23-7-939 pazar günü Kadı· ken her şeyden evvel akla gelen losda olmak üzere Finlandiya milli 

Belçika (A) ekibi: köy Fenerbahçe stadında oynana· Nurmidir, Nurmi memleketini ciha ek.ipinde iki defa yer aldı. Her iki 
1 - Maes, 2 - Vervaecke, cak Demirspor - Galatasaray milli na tanıtmış olmakla vatanına bü· defasında da dekaltonun gümüş ma· 

3 - Visser, 4 - Kint, 5 - küme maçı saat 17,30 da yapılacak yük hizmet yapmış olan bir spor· dalyasını kazandı. 
Storme, 6 - Hendrickx, 7 - trr. cudur. Vemer Jarvinenin dört oğlu var· 
Neuillz, 8 - Romain Mars. 2 - Maçın hakemi Mustafa Ba· . dır. Bunlardan Aşil dünyanın en 

Belçika (B) ekibi: !özdür. Bugün Finlandiyada milli bır mükemmel Allround atletlerinden 
1- Desseau, 2 - Loovie, 3 _ Yan hakemleri Ahmet Adem spor haline girmiş olan uzun me· biri oldu. Matti, uzun yıllar cirit 

3 - Vlaemijnek, 4 - Ritser. Göğdün ve Halit ~a1ip Ezgüdür. safe mukavemet koşusunun eşsiz atmada dünya rekorunu elinde mu· 
veldt, 5 - Meulenberg, 6 - --<>-- kahramanı, Paavo Nunni, 1919 hafaza etti. Ve Losa.ncelosta altın 
Vovoverberghe, 7 - Perikel, Ankara • lstanbul eskrim dan Hıbaren temayüz etmeğe başla· madalya kazandı. Nihayet üçüncü 
9 - Oelattonver. mıştır. oğlu Finlandiyada gülle şampiyonu 

İsviçre Ekibi: müsabakası Edirnede 1 d" d idi. üç ev!At, üçü de cıtmpiyon ha 1 _ Litschi, z _ Jaisli. 3 _ O tarihlerde Fin an ıya a en ta· ~·· 

5 P Yaplltyor nmmı~ koşucu, 3000 metre dünya aile, Finl~iya milletinde yaşryan Vagner, 4 - Gross, - er.. ~ 
ret, 6 _ Vyss, 7 _ Maestran. İstanbul Eskrim Ajanlığından: rekorunu tesis etmiş olan Kanr.es olimpiyat azminin bir sembolüdür. 

7 P d l. 21,22, ve 23-7-939 tarihlerinde E- Kolehmaindi. Abo şehrinde yaşıyan Nurmiye gelince, bu sporcu, spor 
zi, - e ro 1• la a1ıı.1·adar olanlardan ba""a ı.ı.. 

Lüks b Ekib. d" ım Fed Nurmi, Kolemnin tesis ettiği dünya ar.. !i"" ·~ ·· em erg ı: ırnede yapı ası erasyonca kimse tanımıyordu. Start tabancası 
1 - Majerus, 2 - Clemens, karar altına alınan Ankara Istan- rekorunu çok geçmeden kırmıştır. 

3 _ Mathias Clemens, 4 _ bul Eskrim müsabakaları hakkın· Bu rekorun kmldığı tarihe kadar, patlayıncaya kadar o da bir çokla-
t . "nd fak t so s b' nndan biriydi. lctirak ettigıv· ilk Ô'" Meuens, 5 - Mersch, 6 - da talimat almak üzere eksriıncile· evazu ıçı e, a n uz ır e- :i 

Leysen, 7 - Didier, 8 - Bi. rin 19·7·939 tarihine müsadif çar- nerji ve metodla çalışan Nurminin liınpiyadda koşu biterken Fransız 
ad b. d b"re bu-tü·n memleket ve guilleınot bu netcie, ha~tta hiçbir dingcr. şamb:ı günü akşamı saat 17,30 da 1 ır en 1 e J ~ 

Holanda Ekibi: Beyoğlu Halkevinde Ajanlığnmza ondan sonra da cihana yayılmıştır. şeyin bir mucize telakki edilemiye-
1 _ Van Scheudel, 2 - müracaatları ehMlilliyetle rica olu- Bu tarihten itibaren, dünyanın bu ceğine güzel bir delildir. Galibiet, 

Ton Vom Cchedel, 3 _ Hel. ~n büyük k~ucusuna spor şöhreti· ancak yorulmadan bıkmadan çalış-
lemons, 4 _ Lambrichts, 15 _ nur. nin kapılan da akılmıştrr. mak ve mütemadiyen mücadele et-
Dominicus, 6 _ Gommers, t - Greves. 2 _ Cloarec, Numıi ile beraber Finlandiya mekle temin edilebilir. Hasılı, Nur-
7 _ Korver, 8 - Syen. 3 - Taeron, 4 - Totenay, sporunda ve uzun parlak bir devre mi hayatmm ilk mühim k~11swıu 

Fransa Ekibi: 5 - Moal, 6 - Marie, 7 - başlamış ve bu 1920 den 1932 ye galibiyetle bitiremedi. Delika-' . ., 
J _ Maliet, 2 - Naissc, Gouta], 8 - Tassin. kadar inkıtasız devam etmiştir. Fin en büyü kideali olan olimpiyat~: i· 

3 _ Guevel, 4 -Cosson, 5 - Cenubu Şarki Fransa: landiyalılann bu yıllarda kazandık reti öyle kolayca tahakkuk etmedi, 
Marcaillout. 6 - Jaminet, 1 - Maye, 2 - Frechaut, ları muvaffakiyet hiçbir küçük mil· onu, spor tarihinin unuttuğu Fran-
7 _ Gianello, 8 - Louviot. 3 - Virol, 4 - Pages, 5 - lete nasip olmamıştır. O yı1larda, sız Guillemot mağlQp etti ama, on· 

Simal ve lI dö Fra.ns ekibi: Bramard, 6 - Daran, 7 - bütün dünya sporcuları bu millet- daki azmi yenip ezıemedL 
1 _ Archamban ud, 2 - Garcia, 8 - Passat. terin atletlerinin muvaffakiyetten Anvers kendisini vaktile 5000 

Nıthouard, 3 -Thietard, 4 - Cenubu Garbi Fransa: - metrede mağl11p etmiş olan ayni 

Gallien. 5 - Dubois, 6 - 1 - Bemardoni, 2 - Viet. ~~~- - gün Guillemotu 10.000 metreTık ko 
oumıer, 7 - Bailleux, 8 - to, 3 - Berty, 4 - Soffietti, · \. ~) şutla mağlQp ederek altın madalya· 

Codron. ~ - Botıf-fier, 6 - :Y ellamoa. \. YI kazandı. 
Şarki Fransa Ekibi: 7 - Galateau. 8 - Oureille. - Birdenbire bütün dünya yml bla 

isim öğrendi : 
Benim görüşilme göre muzafferiyete koşmalarına hayran Paavo Nuriın. 7 inci ol~ 

kalmıştır. Kohlemainen'in başladığı yeni bir keşfi dünya ve ~em cmiıl 
hareket, gene bu yıllar içinde anane hayranı Anvers olimpiyatlarmdlD 
olmuştur. Bu anane, mukavemet ko Galatasaray • Demlrspor maçı 

Elde mevcut milli küme tallma. tnamestndeki sarahate rağmen 

mllii küme §81Dplyonu tayin edllem eyip idari bir kararla. bir defa da.ha. 
karşılaşmalarma karar verilen Gala~aray ve Dem.rlspor kliiblerinin 
yapacakları mtlsaba.ka bize her Ud takımı blr daha tetkik fırsatı ver. 
miştir. 

Galatasaray, ~lan bltuği İ!lin bir tenıınm.dan itibaren futbol 
sezonunu kapamış ve 3lmdl plijlara dağılan oyuncula.nııt toplıyarak ilk 
antrenmanım Beyoğlnsporla yapmıştır. Beş kıymetli oyuncusmıun as
kerliği dolayıslle idmanlara muntazam. gelememesi Gala.tasamym id
manlarında tam semere alma.sına mani olmasma mukabil Dcmirspor 
tam ko.clroslle müsabakadan bir haf ta 4'\'Wl İstanbulda kampa. çekiL 

miş bulunuyor. 

Her Ud tııkımm kadrosunu göz den geçirecek olursak gerek ferd L 
tibariylc ·rn gerekse oem'i olarak Galatas&raym a.ğır bastığı görül
mektedir. Demlrsporun t.ek ta.Udyetl nefes ve süratur. Müsabak.alarm 
neticesini ka.t'i ol.ırak ~diden kes tinnek i~in iki ta.kınım da ayni şan
sa. millik olması lcab eder, halbuki DemJrsporun Oalatasaraya. nazaran 
birçok a.vantajlıın vardır. 

1 - Gala.tasa.ray 1 temmuzdan itibaren fntbol mevsimini tatil et. 
mlş ve oyuncular plajlara dağılmış tır. Banlan t.ekrar toplamak ve an
fonn bir hale getirmek 7JllD&na mütevakkıftır. Buna makabil Demir. 
spor tam formundadır. 

2 - Galatasaray askerde bulunan oyuncullLl'llla idman yaptmuna
•nakta, buna mukabil Demirspor müsabakadan on gün eVl·eı kampa gir
mek imkilnmı bulmuştur. 

8 - Toprak sahaya ah~mış ol an Galatasaraya bir ~mı olsun 
•endi stadmda. müsabaka yapmak imkiru bile verilmemiştir. Buna 
nıkabll Demlrspor her iki mösabak asmı da ahşm.ış olduğu çimen saha. 
m:la yapacaktır. 

. . ti d bir sene sonra, Nurmi, 10.000 .-. 
şu5.udur. Hedef ise olımpıya ar 3 rede yen ibir dünya rekoru tesis• 
galib:yet serileri temin etmektedir. ti. Bu rekorun müddeti 30 D. -

vazzehz saniye idi. Spor mütehassıslan tia 
Finhndıya~ılar hedeflerine var- bu müddetin insan kabiliyetinin 9lıa 

mak için çok esaslı ve devamlı çalış haddi olabileceğini il~n ettiler. Nur 
mışlardrr. Sporu, bir gösteriş değil, mir rekor üstüne rekor kımıala ha& 
bir memleket davası olarak benim· ladr. 1922 de, Kohlemainenin 5000 
siyen şimalin bu süktlti insanları metre rekorunu 14 D. 35,3 saniye-
1906 da 4 kişilik bir ekiple Atinada· ye indireli. Ayni yıl Zandere ait C1" 

ki müsabakalara iştirak etmişti. lan 300 metre dünya rekormı.u 8 <la
Bunların arasında bugün lokomo· kika 31 saniyeden, 8 dakika 28 
tif makinisti olan Jörvinen adında saniyeye indirdi. 
bir sporcu vardı. Bu Vemer Jarvi· Bu sürekli muvaffakiyetler karşr 
nen antik usulü disk atışta altın sında sporla al~adar olan aa ohm
madalyayı. modem disk atışta yan da, bütün dünya gazetelerinde. 
bronz madalyayı, güllede de keza ajansların telgraflarında Nurmi ile 
birinciliği kazanmış, falrnt bu so· Finlandiyayr okildu. A. '.A. 
nuncusundaki atış tekniği kaideye 
muvafık görülmediğinden diskali fe 
edilmişti. Atinada bulunduğu sıra· 
!arda Janarvinenin bir erkek çocu
ğu dünyaya gelmiş ve kendisinin 
gıyabında üç küçük ad takılmış, fa 
kat o bunlann hiçbirini beğenmiye· 
rek, oğluna bir dördüncü ad daha 
takını~. "Olimpiyat oy:unlannda ba 
basının kazandığı galibiyetin bir 
hatırasr olmak üzere, oğlunun adı 
Aşil olmasını istiyorum,, demişti. 

Türkiye bisiklet 
birincilikleri 

1 lanbul Bisiklet .~.janlı~: 
1 - Evvelce tehir edilmi~ olan 

Türkiye bisiklet birincilikleri müsa
bakaları 28 ve 30-7-939 tarihlerir.· 
de şehrimizde yapılacaktı:r. 

Bugün bu avantajlara malik ol an Demirsporun 
-' kazo.na.ca.ğı: iddia edilebilir mi! 

iki müsabakasını uuaşılrlv 

2 - 1 kilometrelik sürat kô§USU 
28-7-939 tarihine müsadif cuma fil· 
nli sabahı Küçükçekmece g~Hl bna 
ındaki düzlükte yapılacaktır. Yukarda da işaret ettiğim gibi Galatasa.raym Demi.rspora olan 

.miyeti tclmik ittbariledir. Adnan Fanık gibi iki kuvvetli müd.aflc 
Jnyanan ve muhactın hattında Bnd uri ve Salihaddin gibi iki tecrübeli 
l:uh~lme malik olan Ga.la.tasa.rny kolay kolya gol yemiyeccği gibi da.
na. da gol a.tmak imk&nlan bnlaca ktır. Herhangi bir anza ile takon
"mda bir eksiklik olmadığı takdir de ve normal oyunlarını oyna.mala... 
şartiyle Ga.Jatasara.ym ht.a.nbuld ald müsabaka.larmı kaıanaca.klannı 

Ankara.da. berabere kalacaklarm ı tahmin edebiliriz. Eğer her iki ta
ınn ayni şansa. ma.Ilk olmuş o1salar dı her iki maçın Galatasaray lehi
e bitebileceğini tereddüdsüz olara. k tahmin edebilirdik. Fa!iat meşin 
opun öyle cilveleri oluyor kj hazan bütiin t&hminleri altüst 00.h'eriyor 
... herkesi hayrette bırakıyor. 

Demirsporun olsun, Ga.Jata.sara. ym olsun 939 mUli küme ma.çlann. 
h cliğer klüblere tefen'Uk etmek suret11e göst.ermlş olduk1arı murnf
':ıluyet ikJ kfübü de tebrik etmemize wslle te~kil eder. 

Ciz senenin c·n son mi.is:ıb:ıkas mm bize ~üzel ve t<'miz bir futbol 

olmasını temenni cdi,Yor \'e her iki üı.kmıa. da. mm·affn.kı~·etler dili~·o

idil l'VRDAKVL 

Vemer Jarvinenin oğlu Aşil Hl~i 

3 - 156 kilometrelik mukavemet 
'"'(\<' ··usabı-.. 05usu 30- ı ·.,3 .. p~:rr gun a!.t 

-:'opkapı stadını.1 önünde başlayıp 
\"e bl~!rmek üzere yapılacaktır. 

4 - Her iki yarış da Topkapı ile 
1;i1iHi kasabasının ilerisine kadar 
asfalt yol üzerinde yapılacaktır. 

5 -- Müsabaka günü evvelce fü ~ 
-ı!unan muayyen saatlerde mü5'ila· 
ka yerinde hazırlanmış olarak bu
lunmıyan koşucular bu müsabaka· 

' !ara giremezler ve sonradan hiÇbir 
hak talebinde bulunamazlar. 

6 - htanbnkla buhtPan koşucu· 
G:u:b t:ıM-ı!lı lıir bok..,;;rılü. 1·or- larrı imdıdrn mi.ic.abak:-ılara hazır· 

. . l ,..,uııiuğuııu ancak böyle ahı.biliyor~ l:ınmaları lüzumu ehem.'lliyetle teb· 
clu. liğ olunu:-1 
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==bllJJl~~Tl4dl IJngiltere müttefik Bulgar memurlarının 
münasebetsiz bir hareketi Burdur vaı isi, vilayetlerdeki 

imar faaliyetini anlatıyor 
...................................................................................................... 
1 Şimendifer Burdurun çehresini hemen değiştir- İ 

1 
miştir. Kazalarda hükumet konakları ve halk- l 
evleri yapılıyor. Yeni fidanlıklar kuruldu ve i 
bir ortamektep binası yaoılmaia başlandı. j ....................................................................................................... 
Burdur, (Hususi) - Demiryo

lu her girdiği yerde olduğu gibi 
Burdu:-c. de. uınraıı, refah götür · 
müş, şehrin çehresi değişmiş, 

halkın yaşama t;.ırzı mühim te 
sirler yapmıştır. 

Devlet Demiryolları Burdura 
tekniğinin son tekamüllerine uy • 
gun tesisatlı bir istasyon, istas -
yon önüne sok zarif bir park, is -
tasyondan şehre kadar bir de bul
var yapmıştır. Bu bulvarın kal -
dınmları asfalt, orta kısmı parke 
döşelidir. Bulvarın ile: tarafındaki 
bağlara aynı sistem demir par • 
maklıklar ve kapılar yaptırılmış 

ve bu catıde üzerinde şimdiden bir 
çok binalar inşasına başlanmıştır. 
;Y'alnız bu binalar esaslı bir plan 
ve sistemde yapılmadıklarından 

caddeyi süslemek şöyle dursun 
maı.zarayı bozmaktadır. 

Bütün vilayette göze çarpan i -
mar faaliyeti hakkında vali ile gö· 
::üştüm ve aşağıdaki malUmatı al
cım: 

Vilayet bütçesi 

- Vilayetin 938 mali yılı büt -
çesi 277 bin lira i:di, bu yıl için 
:umumi meclis 300 bin liralık bir 
bütçe kabul etmiştir. 

Imar hareketleri 

Tefcn-X ve Yeşilova kazi>Jarında 
yeni hükumet konakları inşasına 

başlanmJştır. Bucak kazasında ya. 
pılmakta olan parti ve halkevi bi
nası bitirilmek üzeredir. Yeşilova 
parti kurağının yapısına da baş -
lanmıştır. Burdur merkeziyle Te
fenni kazası parti ve halk evi ku -
rakları ise iki yıl evvel bitirilmiş. 
tir. 

Şehrin methalindeki eski me -
zarlıklar kaldırılarak burada Bur
öur - Isparta şosesinin üzerinde 
:karşılıklı memleket hastanesi ve 
orta mektep binaları kurulmuş -
tur. 45 bin lira sarfile yaptırılan 
hastanenin tefriş ve dahili tesisatı 
vilayetten temin edeceğimiz yar • 
dımla ve 939 bütçemiıklen ayırdı
ğımız tahsisatla temin edeceğiz. 

Orta mektebin birinci kat du -
varları çıkarıldı, inşaata bu yıl .da 
öcvcun olunarak gelecek yıl mek
tebin açılması temin olunacaktır. 

Bunlardan başka şehir içinde 
bugünün ihtiyaçlarına cevap ve -
reC't:k bir ilk okul binası daha inşa 
edilmektedir. 

Ziraat ve orman 

Orta okul binası yanında vü • 
cU'da getirilen yeni fidanlık ıçın 

her taraftan tohum ve ağas temin 
ve tedarik olunarak günden güne 
inkişaf ettiriliyor. 

Bu yıl vilayetin zirai vaziyeti 
çok iyidir. Ekim her cins ve sa
hada geçen seneden bazladır. Hay 
van hastalığl yoktur. Burdurda 
orman, 1-anunu:ıun neşrinden ev -
vclkine nazaran genişlemiştir. İn
kişafa müsait bir kereste işi ve 
ticareti vardır. 

"Halkımızın odun, kömür ve 
kereste ihtiyaç.lan, kanunun em -
rettiği şekilde ruhsatiyeye bağla. 
narak temin cldilmektedir. Büttin 
mülkiye ve zabıta teşkilatımızla 

beraber orman koruma taburu da 
vazifesini iyi ekı1de yapıyor ka
çakçılığa meydan vermiyoruz. 
Memlekette kereste ticareti gittik 
çc inkişaf ediyor. Odun ve kö -

mür bol.. fiyatlarda da katiyen 
ihtikara meydan verilmiyor. Bunu 
halkımızın ve alakalı memurların 
mütekabil hüsnüniyetlerine borç
luyuz.,, 

Yol i~leri 

30 • 40 senedir yapılmıyan Bur 
dur - Tefenni şosesi üzerinde fa· 
c;liyetle çalışılıyor, bu yol üzerin
de Karamanltjan yeni kurulan 
Y cşilova kazasına 20 kilometre 
lik yeni bir şose yapılmış, gidiş 
geli~e açılmı§tır. 

Bur.dur • Antalya şosesinin Bu
cak - Antalya hududu arasındaki 
bozı.k olan mühim bir kısım yapı
lıyc. r. 

Belönü - İsparta arasında şim. 

t"iki halde yeni bir yol açılmıştır. 
Karamanlı nahiyesi Antalyanın 

Koı kutili kazası arasında açılan 

yolun toprak tesviyesi bitirilmiş 

köprüleri yapılmı§tır. 

Tc.fenni çavdarı • armudu Diril
li ar.ısın.daki yol ve köprüler ta -
mamlanmış, vilayetin bütün köy 
yolları ıslah edilerek her mevsim
de makinalı vasıtaların geçmesine 
rr.üsait bir hale getirilmiştir.,, 

-0--

Erzincanda çahnan 
15 kiloluk gümüş 
Hırsızlar bir sene 

sonra yakayı 
el everdiler 

Erzincan, (Hususi) - Bun • 
dan bir müddet evvel şehrimize 
20 kilometre uzaklıktaki Altın te
pede yapılan bir kazı esnasında, 
Asuriler zamanına ait kıymetli 

tarih eserleri bulunmuş, bu arada 
üç parmak eninde 40 santim ~zun 
luğunda ve 15 kilo ağırlığında gü
müş külçeleri de çıkmı§tı. Bu ta. 
rih eserleriyle gumuş çubuklar 
muhafaza edilmek üzere milli kü
tüphanede bir memur odasına ki
litlenmişti. Her gür. gümüşled 

muayene elden memur geçen yıl 
gün dolabı açtığı zaman gümüş -
lerin yerin.de yeller estiğini gör -
mü~tü. 

O vakittenberi tahkikat yapıl • 
makta hırsızldr aranmakta idi. A
radan bir sene geçmiş olmasına 
rağmen, bu esrarlı hadisenin fa -
illeri Sürmenede yakalanmıştır. 

Tahkikat tafsilatını bildiriyorur.:ı; 

Demiryolu inşaatı dolayısil 

Erzincan bir iş merkezi halin ı 

gelmiş, civardan çalışmak üzer 
çeşitli işçiler gelmiştir. Bu arad, 
Sürmeneden şehrimize gelen Azi 
ile arkadaş[ Bilal, kütüphancıdek 

gümüşlerin yerini görmüşler v 
bunları çalmağı kararlaştırmışlar 

dır. Esasen kuyumcu olan Azi 
arka.daşile Tercana giderek vazi 
yeti oradaki hemşerileri Osman· 
lsmailc de açmıştır. Aziz, bu i ~ 

başardıkları takdirde 400 lira ve 
receğini, bu paranın yarısını pc 
şin, diğer yarısını da iş bittikter 
sonra ödeyeceğini söylemiştir. Bı 
suretle anlaşan ldört arkadaş Er 
zincana gelmiş, Osmanla 1sma; 
derhal faaliyete başlamış, ve pen 
cerenin demirini lr:ı:arak gümüş 
leri aşırmrşlardır. 

Dört arkadaş gümüşlerle ber: 
ber memleketleri olan Sürmeney 
gitmişlerdir. Vadedilen paranı 

verilmemesi üzerine aralarım· 

kavga başlamı~. İsmail vaziye 
zabıtaya haber vermiş ve hırsızla) 
rın hepsi yakalanmıştır. 

lerine tayyare 
verecek! Dlin sabahki koı:vanslyonel tre- ninde bulunan asktr dolu bazı kam. 

niyle Almanynd:ın gelen üç Türk yonlann görülmes!ne meydan ver
talebesi, tren Bulgaristandan ge • memek olduğu söyleniyor. 

(naştarafı 1 incide) 

mış olduğunu ,.e bu yilzdcn btı 

-;ok fabrikaların lş saatlerinı 

1-:a l ~mağa başlama:~ arzusunu 
'1:ır etmiş oldukHırım HA.Ye et

·ı -:. tedir. 

sa.dile, çok daha sarih bir şekil a- çerken kaba ve mlinascbetsiz bir 
Iaı:ak ve daha büyük bir inkişaf muameleye maruz kalmı§]ardır. 
kazanacaktır. Muhtemel muha - Bu milessif hadise hakkında ala
sımlar, bir dakika bile kaybedil - kadar yolculnrdan aldığımız malü. 

matı aşağıya kaydediyoruz: 
rrıediğini ve barış cephesinin hem 

Adları Sabahaddin, Kiı.znn ve mctod ve hem ide sükunet için.de 
devam ettiğini hiç şüphesiz bili • Hilmi olan bu talebelerin Bulgaris

yorlar . 

Bulgarlar bunu ecnebi gözlerin. 
den gizlemek için bir hayli tedbir
lere ba§\'Urmuşlarclır. 

Tren SMlingrada geldiği zaman 
Bulgarların tazyikı tabammlil edil
mez bir şekil almıştır. 

Fransa üzerinde ikinci 
bir uçuş 

Doutellan Londradan Figaro ga 

Londra, 19 (A. A.) - Zannolun- zetesine telefonla bildiriyor: 

tan hududuna girinceye kadar se
yahatleri normal bir halde geçmiş. 
tir. 

Tren Sofyaya gclinc.c Bulgar me
murlnnnın gnrib ve yersiz müdaha_ 
leleriylc karşılaıJmışlardır. 

Altı Bulgar memuru, Türk tale. 
belerin kompartımanına girmi§, 

kendilerine yine s<::rt ve kaba bir 
lisanla ~yalarını yavaş yava§ göz
den geçireceklerini söylemişlerdir. duğuna göre İngiliz tayyareleri bir 

iki gün sonra Fransa üzerinde ikin. 
ci bir cevelan yapacaklardır. Hafif 
bombardmıan tayyareleri Fransa -
nın merkezine, nğır tayyarelcrse 
Mar8ilyaya kadar gideceklerdir. 
Aııkeri pilotları, takip edilecek yol 
son dakikada tesbit edilmek mutad 
olan harb zamanında olduğu gibi, 
uçu§lar yapmağa mecbur etmek i_ 
çin tayyarelerin hangi yolu takip 
edecekleri son dtrçcc gizli tutul -
maktadır. 

İngiliz efkarı umumiyesi bu uçuş
lara karşı büyük bir alaka göster. 
mekte ve Fransız tayyarelerinin 
İngiltere üzerinde yapacaklan ce
vclanları beklemektedir. 

Inglltere, Asyada ve Av
rupada ihtıyat tedbirleri 
almış bulunuyor 

Paris, 18 (A.A.) - General 
ironside'in Varşovaya muvasala -
tından bahseden Boussard, Petit 
Jurnal gazetesinde diyor ki: 

''İngilizler uyumuyorlar, Avru
pa.da ve Asyada bütün ihtiyat ted
birlerini alıyorlar. Bir sürpriz dar 
besi yapılamaz.,, 

Jounal de Saint-Brice yazıyor: 

Fransız • Leh iş beraberliği ha
zırlanmakta olan mukavelelerde 

"Emin ve mahrem kaynaklar -
dan gelen raporların Almanyanın 
Danzigi iş~al için artık acele et -
nıcdiğini bildirmesi hayretle kar -
ş:lanmamaktadır.,, 

Eksclsior diyor ki: 

Bu memurlar, Türk tale.belerilc 
birlikte bulunan bir Macar yolcuya 
dn ancak bir tulumbacı ve külhan
bey ağzından işitilecek tarzda türk
çc olarak hitab etmii;ler ve yanla. 
rında mevcut fotoğraf makinesini 
ortadan kaldırmasını ihtar etmiş -
!erdir. 

Talebelerimiz, yolculara ka!'§ı 

böyle bir lisan kullanmalan doğru 
olmadığını kendilerine bildirmişler 
ve layık oldukları mukabelede bu. 
luıırnu5lardır. Bunun üzerine me -

Bu muayenede Ec-llerine geçen bir 
talebenin fotoğraf mııkincsinl ve 
hatta çekilmemiş filmleri bile al. 
mışlardır. 

Talebeler Bulgari.standa hiç re
sim çekmediklerini, yapılan filmle
rin diğer memleketlere ait olduğu. 
nu bildirerek bu muameleye itiraz 
etmi§lerdir. Bu hadise yUzünden 
bir saate yakın zaman kaybedil
miş, iki taraf arasında şiddetli 

münaka§alar olmu5tur. 

Fakat Bulgarlar lakırdı anlama.. 
murlar kompartnnanın kapısına te- makta ısrar ederek filmleri müsa
beşirle bulgarca birtakım i§aretler 

met eden bütün devletlerin yeni koyarak çekilip gitmi.:ilerdir. Ancak 

"Almanyarun, bizzat kendisinin 
iki yüzlülük, hile cebir ve şi.dıjet 

ve siyasi tehakküm politikası ile 
yarattığı düşmanlarından başka 

düşmanı yoktur. Almanyanın o 
politikası ki, Avrupada yegane 
harp tehlikesini teşkil eylemek -
tedir. Fransanın, ingilterenin ve 
bu

0

nlarla beraber istiklallerine hür 

tecavüzlere karşı koymağa kalka- i.5 bu kadarla kalmamıştır. 

dere etmi.5ler ve yalnız bo!} fotoğ
raf makinesini hududda sahibine 
geri vermişlerdir. Alıkoydukları 

filmleri de ancak muayeneden son. 
ra Türkiycdeki aderslerine gönde • 
receklerini söylemişlerdir. 

cakları, Paris ve Londranın sulhü •rren hududumuza yaklaşınca 
organize edeceği ve sulh emrine Bulgar memurlar tekrar Türk tale. 
azami kuvvetler koyacağı zaman benin pencerelerden dışanya bak
mukadder surette bir gün her hal- malarına mani olmak için gayet ka_ 
de gelecekti. Bu lisan her halde ba ve küstahça tavırlar takınarak Talebenin birçok seyahat hatJra_ 
kuvvet nazariyecilcrinin herkesten birtnkım bayağı ı::özlcrlc adeta çat- lannı tesbit eden filmler böylece 
daha iyi anlamaları liiz1mgelen bir mışlardır. Talebelerimiz, yine soğuk Bulgarlann clinı'le kalmış, haldı i-
lisandır . ., kanlılıkla böyle bir muamele yap- tirazlnr dinletilememi~, Bulgarlar-

J us tice diyor ki: 

"Almanya, endişeye başlamış 

ve Varşovadaki askeri müzakere
ler, Almanyaya Danzig ışının 

anştus veyahut Stidet işleri kadar 
kolay hallcdilemiycccğini anlat -
mıştır. Hitlcr, ajanları vasıt~sile 

bizim haleti ruhiyemizden de he 
halde iyi surette haber.daı1dır. Bıı 

mağa hakları olmadığını memurla
ra bildirmişlerdir. 

Bundan başka trende pencereden 

dan h~in ve mana.sız bir muame. 
leden başka har~ket görülmemi.' -
tir, 

bakmak yasak olduğuna dair bir 
bu 

Talebelerimiz, Bulgaristandan 
tebliğe tesadüf etmediklerini, 

pek fena intibalarla ayrılmış ar, 
itibarla müdahalenin fuzuli olduğu- uğradıkları müı:külat ve . çirkin 

u anlrıtmak istemişlerdir. 
muameleden son derece mUte sir Ancak, münakaşanın daha ziyade 
olmuşlardır. 

uzamaması için talebeler pencere. 
den ayrılmıştır. Bu günlerde şikayetlerini bükü. 

ittifakı ve !ngilterenin Polonyaya ajanlara sorarsa, bizim kararımız- Bulgar memurlarının bu tedbiri al· melimize bildireceklerdir. 
y2.pacağı yardıml takviye mak - öan şüphe edemez . ., maktan maksatları, tren yolu yaki-

BU GÔN 
KUMBAQASINA 
PAD~ATAN 
KOÇUK EL 

YA~IN 
CEK DEFTER.iNE 

IMZAATAH 
e,OYOK EL 

OLACAKTIQ· 

TOQK(Y 
ı'S 

r,ANKASI 

Satye davası 
( Baştarafı 1 incıdt J 

adli tahkikatın bitarafh!.- ve adalc>t 
ifade eden bir netice idir. Cereyan 
edecek muha.k~mede de hakikatin 
adalet icaplarına tam mana ile u, .• 
gun olarak tecelli edece~inden emi
nim. Satye binası işinde muhakem~ 
sırasında ortaya ::oyacağım bazı 

hakikatler \'ardır. Fakat b;.:nl 
mesele muhakeme safha,,ma intikal 
etmeden if§asmı mm"afık bulmuyo
rum. 

Şim..::::!< yalnız şu kadar söytiye
hilidm ki, 1000 liralık hakkı süküt 
mesC'ie i et raunda yazılan şeyler 

tama:ı.ile uydurma \'e aşağı yukarı 
isnat mahı\'ctinclcdir. Benden ba~

ka di~er mevkufiar da tahliye)erini 
istem"~t· ı.~.ıır!or.ıyorlar. Mevkuf 
bui•.nmak arzuy:..: şayan olmamakla 
bcrabcı tevkifharedeki \'aziyetimi· 
z;n gayet i~·i olc:uğunu \'C çok rahat 
ettiğimizi söyliyebilirim .• : 

Satyc bina ına ait tahkikat dos· 
yasının dördüncü sorgu hakimliği n

den müddeiumumiliğe ,·erildi~i ma· 
lümdur. Müddeiumumilik bu hu us 
taki mütalea ını hazırlamağa baş· 

lamı,,tır. Mezun bulunan cum"·ıri
yet müddeiumumi i Hikmet Onat 
dün bir ara adliyeye gelmiş. ba~mu· 
avin Sünuhi \'C atye tahkikatını i· 
dare eden rnüeddiumumi muavini 
Sabri ile göriişmü5tür. 

Yusuf Ziya Önişin tahliye 
talebi reddedildi 

Dördüncü sorgu hakimliğinin hak 
kında.ki takliye talebini reddetmesi 
üzerine, bu karara itiraz eden De· 
niıbank umum müdüril Yu~ur Ziya 
Onis hakkında müddeiumumilik te 
rnC\·kufiyetinin de,·amma karar \'er 
mi~tir. Böylelikle Yu ... uf Ziya O· 
ni~in hem tahliye talebi ve hem de 
itirazı reddclimi5 olmaktadır. 



Li 
iktisadi 
deniz 

ablokası 

Mihver ve demokrasile-
-

deniz kuvvetleri • 
rın 

Almanya ile tekrar bir harp olacak 
olsa, abloka meselesinde lngiltere 

acaba nasd hareket edecek ? 
A lmanya bir düşman ablokasına es
ki!; ~:ıden ,, ~ha fazla dayanabilir; fa 
kat bir D"Üdcl -t sc .. ·1ra muhakkak su 
r ette muk···~emeti kalmıyacaktır. 

Yazan : 

• 

1ktrsadi abloka, ıdeniz kuvvetlerinin kendini göstere
bileceği en mühim vasıtalardan biridir. Bu ehemmiyet, ek
seriye bu ablokada bahriye kuvvetlerine verilen rolden 
ileri geliyor zannedilmesin .. Bilakis ... tngiltennin denize indJrdiği yenJ barb gemileri: Solda.; F1ji kru\'azö rü. Sağda; Şa.tamcla. 1ozaktan indirilen Turya.tus kru\·azö,ı:ii. 

Bir düşmanın cephesi boyunca yayılmış olan bir or
du bu ccpbeyi, gemilerin denizden yapabileceğinden daha 
tam bir şekilde abloka altına alabilir ve almaktadır. Hal
buki dcniztde bir geminin abloka altına alabilir ve almakta
dır. Halbuki denizde bir geminin abloka.dan geçmesine 
mani olmak pek zordur. 

Deniz ablokasmm asıl ehemmiyetini teşkil eden şey 

gemilerle nakledilen beynelmilel malların çok geniş bir 
miktarda olmasıdır. 

Umumi harpta Ingilterenin Almanyayı aldığı deniz 
ablokasmın mühim tesiri malumdur. Yiyecek maddelerin 
gittikçe azalması Alman milletinin, bilhassa sivil halkın ya
vaş yavaş manevi kuvvetini kırmış ve bu nuretle mukavemeti 
sıfıra indirmişti. 

Diğer taraftan, bakır, nikel, pamuk kaoçuk gibi mad-
dclerin buhranı ıda Almanyanm harp kabiliyetini baltala -
mış ve kilise çanlarının eritilmesi~ 'otomobil tekerleklerin -
deki, bilardo masalarındaki, hatta çocukların emzik şişele

rinde! • iastiklerin sökülmesi bu vaziyeti düzeltememişti. 
Tabii Almanlar da bu ablokaya ellerinden geldiği ka

dar, bilhassa tahtelbahirleri ile, mukabele ettiler: Hatta bir 
an gelmişti ki vaziyet İngilterenin çok aleyhine bir hal al. 
mıştı. Fakat İngiltere Almanları denizaltı muharebelerin • 
de mağllıp etti ve bu suretle İngilterenin muhtaç oltduğu 

maddelerin :1 ::vkiyatınr muhafaza kabil olabildi. 
Bununla beraber, bu iş için çok büyük gayretler sarfe

dildi ve bunda, düşman tahtelbahirlerine karşı, muhripler, 
tahtelbahirler, motörbotlar, tayyareler, hatta büyük harp 
gemileri çarpıştı. 

* * * 

lngiltere
1 

Japonyayı, Çi ndeki 
lngiliz menfaatlerine 

hürmete mecbur 
edecek vaziyettedir 

l ngiltere Uzak şarkta, askeri ve 
bahri kuvvetleri bajummdan ni s· 
beten zayıf bulunmasına rağmen 

Japonyayı, Çindeki İngiliz menfaat 
lerine hürmete mecbur edecek vazi· 
yettedir. 

İngiltere şimdiye kadar Japonya· 
ya karşı şiddetli bir harekete geç· 
meye lüzum görmemiştir. Çünkü 
daima Japonyanm Çini fethetmek 
gibi düşüncesiz hareketinin nihayet 
bir gün sona ereceğini ve bu mem
leketle eski ve kıymetli dostu ara<;nı 
da daimi bir rabıta kurulacağını ü· 
mit etmiştir. 

l ngilterenin Çin rnmtakasmdak: 
askeri kuvvetleri Tiycnçindc ve Şan 
ghayda olmak üzere şu şekilde tak
sim edilmiştir: 

Hülasa, umumi harpta İngiltere tarafından Almanya
ya karşı muvaffakıyetli bir abloka yapıldığı gibi, Almanya 
da her ne ka.dar muvaffakıyetsizlikle neticelenıdi ise de, , / 

Tiyençinde bir tabur (şimdiki ha; .. 
lngiltereye karşı abloka yapmıştır. 

Bugün Almanya ile tekrar bir harp olacak olsa abloka 
meselesinde acaba İngiltere nasıl hareket edebilecektir?. 

'.!\ de bunun yarısı bulunma ..... dır) · 
!". Şanghayda üç tabur (gönüUülerlr 
~ beraber 3.500 kişi kadar .. ) 

Askeri bakımdan, İngiltere deniz aşırı memleketlerden 
Almanyaya giden malların kontrolünü, umumi harptan da- , ı 
ha fazla elinde bulundurmaktadır. Zira bugün hava kuv
vetlerinin rolli de buna inzi~m etmiştir. 

Bununla beraber, diğer bir bakımdan İngilterenin va
ziyetini 1914 • 18 dekinden biraz daha zayıf bir hale getiren 
bir amil var ki bu da, bugünkü harp sanayiinde, kömürün 
yerini, bir çok şeylerde, benzin ve petrolün almasıdır. Zi
ra, kömür bir deniz aşırı memleket°ler meselesi oldu
ğu halde benzin ve petrol diğer taraflardan temin edilebil
mektedir . 

Bununla beraber, İngiltere, gene Almanyamn ihtiyacı 
olan maddelerin yolunu kesmek bakımından eskisi 
gibi muvaffak olacaktır. Budan başka, son harpta edindiği
miz tecrübeler ikttsadi ablokayı daha iyi tatbik etmemizi 
mümkün kılacaktır. t 

Almanyamn ayni şekilde bir ablokası umumi harptaki i 
ayni neticeyi verir mi vermez mi o başka bir mesele. 

Umumi harptaki lngiliz ablokası bilhassa Almanya ya 
maden bakımın.dan büyük bir darbe olmuştu. Halbuki son 
senelerde Almanyanm bütün iktrsadiyatx, deniz aşırı me::n ( 
leketlerin malına olan ihtiyacını mümkün olduğu kaıdar ~ 
azaltacak şekilde tanzim edilmiştir. 

Almanyanın bunda büyük mikyasta m•·vaffak olduğ.ı
nu itiraf etmemek haksızlık olur. Bilhassa Almanyarun 
dahili isihsalatr, 1914 dekine nisbetle çok fazladır. 

Kaoçuk, pamuk, yün ve nebati yağlar gibi bir çok 
maddeler var ki, abloka ihtimali düşünülerek fazla miktar
da stok edilmelerine rağmen, Almanya bunları gene büyük 
bir mikyasta deniz yollariy!e temin etmek mecburiyetinde
dir. Petrol meselesini henüz vazih bir şekilde mütalca ede
meyiz .. Ma<lcn kömüründen petrol istihsali Almanyanrn 

Fransızların (2000 kişilik) , Ame 
rikalılarm (2700 kişilik) garnizon· 
ları da ila\·e edildiği halde bile Ja 
-xmyanm denizden, karadan ve h3 
vadan yapacağı hücuma karşı açık 
bir şehri müdafaa etmek kabil de· 
1tidir. 

Tiyençinden Pahoya kadar bütür. 
Çin sahilince, Yangtse ve Garp ne· 
1-ıirleri boyunca İngiliz gemileri ve 
l ngiliz binaları sıralanmıştır ki buıı 
'ar da l ngiliz memurları ve tüccar · 
'an vardır. lngiliz imtiyazlı mınta 
'rnlan ve hususi sahalar nizam \ T 

1~ayişin birer modeli halindedir ,.,. 
bazı ''hadiseler., istisna edilirse 1 rı · 
;ilizlerlc Çinliler arasında ticaret 
normal bir şekilde devam etmekte
dir. 

• • • 
Hongkong İngiltere için tabii bir 

kaledir. Fakat l ngilterenin 6000 k:· 
~ilik garnizonu ve Hintdli kıtalarla 
müdafaa edilemiyecek kadar büyük 
bir yerdir. Burası on bir mil uzun· 
'ui:ıunda ve 3 mil eninde kayalık hlr 
•\da i!c bir yarımadadan mürekkep 
tir. Bu yarım ada (Yeni Araziler' 
in yirmi mil bo)-unda da~lık bir ~a· 

hii' hududu vardır ve burac;r Cchı-· 

lüttarıkm eski kumandam ve bugün 
l.:i r ngiliz ordu miifetti~i g-eneral 
Sir Edmund Jronside tarafından 

(Devamı 14 ii:nciide) 

Yukarda gördüğünüz diyagram demokrasi dev
letlerinin deniz kuvvetlerinin nispetlerini göst er. 
mektedir. Gemiler.in ebadı mikyasla yapılmrştıı 

Gemilerin karşısındaki bir.inci rakam halihazırda 

mevcut olan gem.ileri, ikinci rakam da yapılmak

ta olan veya yapılması mukarrer bulunan gemile
ri gösteriyor. 

Mesela İngiltercniıı hallı h:ırh gemileri karliı· 

smdaki 15+ 9 adetlerinden, ln~ilterenin halihazırda 
on beş hattı harb gemisine malik olduğu ve yapıl_ 
makta olan ycya yapılması program dahilinde bu
lunan hatt1 harb gemill'riııin de !) ndcd olduğu an

l:ışılmakt:Hhr. 

Diyagram tetkik edilirse görülür ki lngiltcrC'
nin deniz kuvvetleri, tahlelbahirlcr müstesna oL 

(iolıla: ~on ı:ırı" n'<ırıla ~ııfn,·ıpton•1n ,·oı..,4 ,., 11 tn.· 
~fı.hlnrında ıkrıi ·1.ı• iııılirilrıı liiınlH·ı· lt•) ıııulıritıi. 

Sağdu: ı\ nwlrh·ı-. llil'lu•nhrd frv~rıhlarınıla on 

mil;yon lngiliz lira..,ı 'ıarl'iy le iıı.,a eclil!'l'<'l• olan Tc

ml•r:ıire hattı harb j.\rıni..,inin karine z·,- h lr.\ lıaları

ıı ı 1'11.ağ~ı :n•r lt":-t iı j~·orlar. Bu 1.ırhlı cliinynnın ı•ıı 
hiiyiik zırhlı'ıl ola<•:ıkt ı r. Zırhlının in-,a..,ı için ~O C:O 

~uıwle ~:ılı~tırıl:ı<':ıldır. 

mak üzere he r cihetçc faiktir. ltnlya ve rruı:yanm 
motlir torpidcıhcıtlarma ehemmiyet vermele rine 
mukubil F:-:ın ~:ı. :nulıribler(' C'h (!mrniyet Vf'riyor. 
A lrnanyn ise var km·\·ctiy lc tahtelbah ir inşaalınn 

vüs:ı. l ve inkişaf vermekt edir. 



- Kocan ölür ölmez neden Meh· 
met Çelikle evlendin? Evvelden an· 
laşmış mıydınız? 

- Hayır. T " ... .-ruf için evlendim. 
Kocamdan kalan gömlekleri ancak 
o kullanabilirdi. Onun da isminin 
ilk harfleri M. Ç. olduğu için mar
la değiştirmeğe lüzum yoktu. 

Çare 
- Güzellik gelip geçici bir şeydir 

derler. 
- Doğrudur. Fakat geçmemesi 

için çare vardır. 
- Nedir o çare? 
- c:.:::elliği gelir gelmez yakala· 

~ak ve kremle, pudralar, boyalarla 
alıkoymağa çalışmaktır. 

Kadın, kızına ültimatomu daya· 
Ilı: • 

Fıraınsoz 
'ffokırasn 

Başmuharrir - Reisicumhur L<L 
bröne dair fıkranız güzel Bunun 
için size elli frank Ucret vereceğim. 

ıreşlhlos 
Doktor hastayı muayene ettikten 

sonra: 
- Anladım, dedi, siz musikişinas 

. mız ve nefesli saz çalıyorsunuz. 
Teneffüs cihazınızı muayene eder 
~tmez bunu anladım. 

Hasta cevap verdi: 
Evet, doktor. Ti'akat.. 

Doktor muzafferane gülümsedi: 
- Gördünüz mü,? Ben teşhisim· 

de hiç aldanmam. Hangi musiki ale· 
ti ile meşgulsünüz. 

- Ben de onu söyliyecektirn dok 
r, akordeon çalanın! 

Ne a ra 
- Kızım, sen o adamla ille evlen· 

mek istiyorsun ama ben bu işe razı 
ueğilim. Jyi düşün, taşın \ bilmiş 
el ki on:.ı.ü..L evlenirsen evinize ayak 
'>asmam. 

-:z heyecanla sordu: 
- Aman ,..:hi mi söylüyorsun an• 
·~· ? ~ ,;ım. 

Kadın, kozu kazandığından emin. 
:eminki sözünü teyit etti : 
-Tabii ashi söylüyorum. 
IL.: ~evindi, annesinin boynuna 

sarıldı: 

- Teşekkür ederim anneciğim. 

TeşMr f'fftlen eserlerin çofu ~ıplak kadın tabTo1a.n otan mliıenln 

bekçisi (arka.da5ma) - DOb'lUSunu istersen birader, ka.dmlar benim 
i~in bir kapalı kutu, sırdır. 

Muharrir - Hakstzlık yapıyor

sunuz. Ayni fıkrayı Reisicumhur 
Puankareye atfen yazdığını zaman 
bana yüz frank Ucret vermiştin.iz ? 
Bu nasıl iş? 

Hemen gidip bunu nişanlıma haber 
vereyim. O da bu yüzden tereddüt 
deydi. Evlenmemiz için artık hiç 
mani kalmadı. 

IKa©Jon Dar 
Adam ka.rısma: 
- Kapı önünde bir eaat bayan 

Fatma ile konuştun. Dedi. İçeri aL 
san daha iyi olmaz mzydı t 

Karısı cevab verdi: 
- Teklif etmez olur muyum? 

Ben de onu içeri almak istedim a
ma. ka.dmcağu:m va.ktl yokmug. 

Kayop 
Meyhanede avuç açtı: 
- Elli bin lira kaybetmiş bir a· 

jama merhamet ediniz. 

- Fransız karlkatür\l -

YAZ/SIZ HiKAYE: Sabırlı koca, karısından nasıl intikam aldı? 

Tramvayda 
f 

Kontrol memuru biletleri • · · ' ;: ik 
Birisi sadaka verdi · 'c merakım ediyordu. Bir kadınla yanyana otu· 

tatmin için sordu: 
- Ne işte kaybettin elli bin lira· 

'{I? 
- Hiçbir işte! 
- Hovardalık ederek kaybettin 

lemek? 
- Hayır efendim. Bir piyango 

Jileti almıştım, büyük ikramiye 
.:ıkmadı. O suretle kaybettim. 

ran yaşlr:.ı bir erkek iki bilet uzat· 
tı. Kontrol memuru biletlerde., · · i· ı 

nin öndeki yolcuk ,., ı birine ait 
olması ihtimalini düşünerek sordu: 

- Bayan: ~ beraber misiniz? 

Yolcu içini çekerek cevap • ·-··1i: 

- Eve• yirmi senedenberi ! 

I 

- Bu kadar balığı ben ne yapa. 
yım T Herkes benl yalancı sa.nacak 1 

- İngiliz karikatiiril -

Çocuk meır
hametstizdlır 

HMtanede bir yanhşl1kI 

N şaınıco 

.Jiribirletir.' epey zamandır gör· 

1iyen iki genç kız sokakta tesadüf 

Gazetelerdeki hergün "fa~an yer· c~ ~r. Birisi sordu: 

de tamirat için kurulan iskele kırıl· _ Ni~:::.nla aran nasıl? "'.rene 

nı~, şu kad:ır r nele yaralannuştır ... 1 eskisi gibi kıskanç tabiatli, se:t ve 
·:ıdi:: 1 "-ini aralarında okunurken aksi mi? 

:uyup öğrenen iki küçük çocuk sa· 
- Hayır. Bilakis çok yumuşak 

di: 

·-:: bir inşaa: yerinde C: 
ta biatli. 

. Nihay:~ birinin sabrı tüken 
- Bravo! Nasıl da deği~ ~irdin? 

- Tabii; bana Selma ,• • 1er. 

Ik::.: adını 'le şahsiyetini bile de· 

.elif mevzualara dair kitap koyuyorlar! · ... !;:i iskele hfila kırılmadı. ğiştirdim, nişanlım şimdi bir başka· 

- Haydi artık gidip kendimize 

Kütüphane memuru - Bu iki ~·nç ne kadar çok ve ne kadar mu~ ı .a~ka bir -~· ::e araF· -· Bura 

, - lntiliz karikatüril - sıt 

KUVVET İLACI 

Çok 2alfla.dığmızı hapishane 
r,ioktoruna ııöyledhn, size clemlr '\·e
r('Cck. 

- Fransız karikatürü -

~ __ ......., - ------ 1 

YAZISIZ IIİKA YE: Tiyatro kulisinde ••• 

. 
- Bayram tebriklerimizi gönd erdik. Ayşe hanım teyzemiz l~ln de 

bir ~işe bulsak çok iyi olac.ak. 

Fıraınsaz 
'fokrraso 

Genç kadına, ark~· ~ sordu: 
- Balayı seyahatin nasıl geçti? 
- Fevka!~:fe eğlenceli geçti. Trc· 

r.e binmiştik. Kocam ara istasyo!l· 
!ardan birinde indi. Hareket saati· 
ni iyi öğrenmemiş, tren kalktı ve 
o yeti~,. "1İ. Öyle ·~!endim, öylı> 
eğlendim ki sorma .. 

Genç kız postaneye girip memura 

- Gece bekçiliği için müesseseni· ,ordu: 
zin verdiği bu ilanı gördJm. İşi hak· - Post restant 22 numaraya mek 
kile y:;7acağımdan hiç şüpheniz ol· tup var mı? 

rna~m. Geceleri yarım saat bile dr 

şan çıkmam. Çünkü adetim güneş 

ba'.:ar batmaz yatıp uyumaktır. Oy 

O nwnaraya mektup yoktu. Fa· 
'.{at memur, karşısındakini güzel ger 
rünce işi uzatmak istedi: .. 

- 2222 · var. 
k:.i sabah olma:'.~n top patlı ' ·•7 _O olacak. Nişanlım biraz keke· 
beni '.!ykumdan uyandrramazsmız. m"Ciir. 

{ 

\ 

Hırsız - Boş apartımanlara "kiralıktır,, levhasının r,öze çarpar 
Ur yere konıelmasırıı mecburi ya{ malı ... 

- Dokfor ~ık ha\'& teda\i!\l 

ta\•stye etmişti. Halbuki hC'nlm bll· 
na kiifi gelecol< param ~·oktu; fak 
at gene talllm \'armış! 

- Fransız karilcatüril -
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Stalin veHitler 
Leh ıstaırıı ı pa-vuaışmak lYı~eıre 

Birleşebilirler mi ? 
Bütün dünya, bu iki diktatörün, birbirlerine 

besledikleri düşmanlığı birdenbire 
değiştirivermelerinden korkuyor 

Alman - Sovyet anlaşması olursa, 

Avrupa için 
teşkil edecektir 

Alman

çok ya .. ltalya Rusya ittifakı 

tehlikeli bir blok 

Almanya ile Rusya arasında 
bir yakınlaşma ilıtimalinden. 
bazı Jngiliz gazeteleri, çok da
ha et'vel bahsetmişlerdi. Bugiin 
bu yakınlaşma, siyasi bir teş1::b 

biis şeklini almıştır. Berlinle 
1.\!oskova arasmdaki temasların 
ne netice vı:receği11i henüz k.:r:
tircmcnıı:klc beraber, bu nıeseie 
üıcrmde Ranadada çıkan ingi
lizce "The l' ancouver Sun,, 
gazı:tcsinde neşrolunmuş bir 
makaleyi, vaziyetin bir yaban
cı göriişit ile tahlili bakrnmıdan 
dikkate şayan bularak naklcdi
yornz. 

Almanyanm bundan sonra taar· 
ruz edeceği yerlerin Ukranya \ e 
belki de küçük Baltık de\'letleri, ya· 
ni Lit\'anya, Lfıtoyya (Letonya) 
v.:: E:,tonya olacağı anlaşılıyor. 

Bu, bütün lslav dünyasını sar· 
sacak bir hadise ve o eski büyüh 
düellonun tekrar ba~larnası demeı 
olacaktır. Bu düellonun neticesi de 
Rusrnnın yapabileceği ve yapac:ı 
ğr C'~ .. ~ bağlıdır. 

Bu.;ün ise Rusyanın siyaseti hi· 
tek adamın arzusuna bağlı bulunu
yor gibi: Bu da Stalindir. 

İktidara geçtiği günden sonra Ru · 
vada Stalini görmü~ pek nadir kiır 
~eler onun mavi gözlerinde zayıl 
bir tebessümün \'e daha fazla çelik 
bir iradenin parladığını, sakin \'e 
mutedil hareketlerle, bilgili ve zek; 
bir a ·lam gibi konu~tuğunu söylü 
yorlar. 

Stalinin verdiği intıba IIitlcrd~ı 

lamamile bamba~kadır. Stalin hi~ 
de Ilitlcr gibi sinir hastası, fazl:; 
heyecanlı, müteassıp bir adam gi ' 
tünmüyor. Onun verdiği intıba so
ğuk kanlı, katt kararlı, pratik. bi· 
adam intıbaıdır. Dosdoğru büyül, 

bir iktidar mc\'kiine kadar ilerlern: ~ 
\'e bunu her nebahasına olursa o!· 
sun muhafaza etmeye karar ver
miştir. Fakat. ayni zamanda iktida 
tının dış cephesini süslemeye pe~ 
fazla he\'eS etmemektedir. 

Fakat hakiki karakteri ve siyaset 
bir sır halindedir. Son senelerd~ 
leninin iktisadi nazariyelerine pe . 
chemmi\'el \·ermediğini gösterdi. 
1936 da· Ru..;ya için kabul ettiği yC' 1 

ni esasi teı;.kilat kanununda Rugya
da bir dereceye kadar ferdi mülki 
Yeti tekrar ihya eden aşikar ahkft..'T 
mevcut bulunuyor. Bu kanun kabu' 
C<lildiği zaman. Rusyanın küçük bi1 

sınıf tarafından idare edilen, Leni
nirı harpten evvelki senelerde kar 
deşlerini öldüren Çardan intikar.: 
almak için ileri sürdüğü nazariyele! 
den avnlan normal bir memleket 
0Irna~~a karar rermiş bulunduğ• 
Zannı uyandr. 

Pakat 1936 n~usto'>unda birdenbı· 
te değişiklik oldu \'e bu hareket 
)..lo·kovada Zino\·yc\·le arkadaşları· 
tıırı idamı ile başladı. O günden 
1Libaren Rusya tekrar bir tedhi~ vt:. 
kan dökme ~ivaı:etine döndü v~ ht• 
~fer idamlar. komünic:t nartisi e; 

~&nı arasında dJ görüldü. Ordu 
tttrnandanlarr, hemen hemen bütür 
~iraller. yiiksck riitheli bir çok 
·ıa\'a suba\'lan. sayısız fakat pek 
çı~ idare ~mirleri, parti idare aza· 

Biribirirıe knr~ı balmn bıı çrlırdrr aralıa lıir dost te
bessümü ilr tleij.şcccf, mi:' 

sı Rusyaya hiyanet ,·eya bizzat Sta ihtimali var ki bunun sonu da 
line karşı suikast suçları ile idan: neye varır pek kestiremeyiz . 
edildiler. Yc.lmz Lehistana değil, ldiğcr 

Bunların Rus idare makinesinde m~mleketleri de endişeye düşüren 
:'lusule getirdiği karı~rklık \'e atalet bir ihtimal .daha var: Stalinle Hit
:asan-ur etmek kola:y-Chr. leı in, biri birlerine karşı besledik-

0 halde, İslavların ezeli ~üşma· !eri düşmanlrğı birdenbire değiş

:u Almanya, Hitlerin idaresind!, tirivermeleri ve aralarında Le
Şarka doğru bir yürüyüşe çıkar- histanı paylaşmak üzere birleş • 
sa Stalin ne yapacaktır?. mel eri. 

İslav memleketlerinin ondan Ne de olsa Almanya ile Rusya-
sonra en büyük komşusu olan Le· nm hükumet şekilleri ve içinde 
histanla bir itilaf yapıp müştered: bulundukları vaziyet biribirine 
tehlikeye beraber mi karşı koya- pek te benzemiyor değil.. 
cak?. Fakat Lehistanın Rusya ile Bir kere, ikisi de birer askeri 
böyle bir anlaşmaya girmesi bi- istibdat idaresi. Bugün Almanya
raz şüphelidir. da halk arasında söylenen bir söz 

iki memleket birleşmezse her var ki pek te manasız değil.. So
'kisi de mahvolabilir. Fakat bir- ruyorlar : 
le§irlerse deva5a bir harp olmak "Sovyet Rusyasr ile nazi AI-

Mll<i JŞ 
IBAN.~~IN 
8oDRıJN\\JN. 

, DA • 
MİKİ A"!A"
İZ. 1..E-R.i 

'ıı.E 
DUMA.NPA1'1 
6A~K.l\ Si~ 
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'b 

-

l ~~~~~- i n~~~ !~~,3r~;d~.i .. 6 i] 
YAZAN L.: Busch 36 Yılım vahşiler arasın da geç irmiş bir Alman seyyah ı 

<< Budala beyazlar ölümlerine mi susamış ? 
Şunları ölmeye bıraksam mı ? » 

'."" _::ıu - Havti benim heyecanla sor 
:iuğum bu suali sihirbaza naklettiğ i 

vakit Cuala - Guala acı acı güldü .. 
lri dişleri bir daha meyadna fırla· 

mı~tr. 

- Ben bu halimle size nasıl yo; 
gösterebilirim? dedi. 

Evet, heyecaımdan ve sevincim· 
den sihirbazın kolsuz ve bacaksı ; 

olduğunu bile unutmuştum. 
- Bize tuzlu ormanların neredt 

olduğunu ve bu ormanlara nasıl 
nereden girileceğini tarif ebin ! bi1 
buluruz! dedim. 

Sihirbaz ümitsizlikle başını salla 
dı: 
·-Çok güç .. olacak iş değil! ce\•a· 

bını verdi. Olüm muhakkaktır! 

- Niçin? 
- Muhakkaktır! Çünkü evveltı 

Cuanikler onları sağ bırakmazlar! 
- Goriller mi? 
- Evet!.. 

- l\fotlaka onların bulunduğ·· 

rmanlardan mı geçmeye mecbu· 
ruz? 

- Evet! 

:: .)nra bu..ıların elinden kurtu 
'up geçmiş olsanrz bile o bataklıkla· 

rı geçemezsiniz! Hepiniz oralara sar. 
!anıp öleceksiniz! 

- Fakat herhalde bu bataklıkla~ 
jan da bir yol vardır! 

Sihirbaz başını salladı: 
- Evet.. Şüphesiz Yar .. Fakat te1' 

bir yoldur .. Ye ancak bir maymur. 
geçebilir! 

manyası arasında ne fark var?.,, 

Cevap veriyorlar. 

"Rusya daha soğuk bir mem -
lekettir . ., 

Eğer hakikaten böyle ise iki 

- Bir m~·mun mu geçebilir? 
- Evet, zira bu yol büyük bir 

açururndur ! Ağ.açlıklı bir uçurum: 
Bu ince dallardan yalnız çevik mar 
:nunlar ,·eya o ar.arda mah!ılkla: 

~eçebilir! 

Sihirbaza ded im ki: 
- Biz bu ~cçi'ii hilirc:ek bu uçu

:·umdan mutlak:ı e;cçeljliıjz .. Bizim 
~emiden getird iğ imiz ip merdivenle 
. · iz, iplerimiz, birçok vasıtaları-

nız \·ar .. ' 
Sihirbaz yü~ümlize tuhaf tuhaf 

·Jakryordu. Göıderinde adeta ~öyle 
ılir manayı açık surette okuyor
dum: 

- Bu budala ~:·azlar acaba ö· 
lürrJerine mi su~amış? Şunları öl
meye bırak~am mı? 

Bu tereddüt sihirbazın her halin
. n :;ezilmekteydi. Sihirbaz, sonra 
~ayet ı.ı~ tehzi bir halde güldü: 

- Buradaki yegane yolu bulur 
1er·eniz da~1i Dada-Badalann yaşa· 
dıkları ormanlarda sizin bir saat ya
~· anız kabil değildir! dedi. 

- Niçin? 
- Niçin mi? Çünkü, anlattım a-

,. · '•u orman o kadar sıcak ve ba
laklıl~tı. . ~i orada insan yaşıyamaz! 

:;:· . :.i ama, Bada-Badalar insan C:l• 
!iilcr miydi? Onlar orada nasıl ya· 
":·.,_:ar? Vakia bu orma:- 'arın ~a 

yet r..iluöetli \'e ço1~ sıcak olduğu 
· surette anla~ılıyordu. 

Fakat nede olsa, nihayet insan 
::·_ .: · ~. yahut ~orillerin yaşadığı 

için çok tehlikeli bir blok: te§k:il 

etmiş olacaklardı. Zira, bunlann 
üçü de kuvvete müracaatla top· 
raklarmı genişletmekten başka 

bir şey dtişünmiyen memleketler
dir. 

devlet reisi biribirini mahvetmek- Diğer taraftan, Asyanrn öbüı: 

te man~ olm.al~ığını, başka birini ucundan diğer bir müttefik, yan"i 
• mesela Lehıstanı · parçalamanın Japonya .da onlara iştirak edecek 

d~?a muvafık olacağını düşüne · ı ki, bu da Çinde muvaffak olduğu 
bılırler. takdirde Büyük Okyanusta ve 

Bu şekilde bir Alman • Rus Okyanusyada beyaz ırk için bir 
anlaşması olursa, o zaman eski tc:ılike demektir. 
Avusturyalı ressamın idaresi al· Görülüyor ki dünyada bir çok 
tındaki Almanya, eski Gürcü şeyler $talinin henüz meçhul şah
köylü.sünün idaresi altrndaki Rus- siyeti ve siyasetine ve yakın bir 
ya ve eski sosyalist gazetecinin istikbal için vereceği karara bağlı 
idaresi altındaki İtalya, Avrupa bdunuyor. 

bir yerde, velevki cınlar ~ ol
salar dahi, ~ene siiıirbazm ll)ylediği 
kad ..... · tchlikt oirnamak lAz:ıncdiı 

di. Cuala - Gu<l!aya bi2.ıe .. (tmiu 
ormanlar) <le<lığ! bt; ormaruan tarif 
edip etmi~ği nı l-,,r daha !Ordur
dum. 

Silıirb::ız düşür.t ·: ve en nihayet: 
- Benim tarifim<:en ~ ·~ ::ın'.a· 

nı:-ı~ •• uı! madem:.: siz her tehlikeyi 
göze alıyorsunuı. Şu halde, Ulun
l:{aların reisile bir deıa gikü~cyim! 

dedi. Zira, bir defa gorillerin buhın 
duldarr ormanların mctha!Ieri utun 
galara aittir! 

Saniyen benim söyliyeceğim yol
l arı yalnız Ulunga'.ar anlayabilir-
1cr .. Reisleri sizlerin bu onn:mlara 
~innenize razı olursa yanınıza yolu 
gösterecek adamlar verir ı 

- Ulunga reisi ya razı olmazsa? 
Bunu sihirbaza gayriihtiyari de

rin bir endişeyle sormaktan kendi
mi alamamı~tım. Zira Ulunga reisi 
bizimle pek dost görünmüyordn. 
Daha fenasr ~uydu ki bu reis de 
esaı:.en gerek goril ormanlannı ve 
gerc!cse Bada-Badalarrn yaşadıklar! 
ormanları sır olarak saklamakta ıs-
rar etmekteydi. · 

Binaenaleyh o böyle bir teklifi 
rı::l..:eder ve biz beyazların bu aC"ı 
ip esrara burnumuzu sokmamızı 
caiz görmezse o vakit ne o1acal .. tı 

Bada-Badalann ormanlanna git 
mekten vaz mı geçecektik!? 

Doğrusu buna imkan yoktu. 

Onun için gaye~ akıllı bir ad<ı:· 
olduğuna kanaat getirdiğim bu ~i 
hirb .. ..:~n 1.herhangi menft bir ih• 
,.:~~ .: kar~ı\dahi söz almak isti\'or 
dum. · 

F ..ı.::~: Cuala • Guala mütevekki! 
bir tavırla omuzlarını silkti: 

- Ben, dedi, Ulunga rC:..>ini bu i· 
c:e zı etmek için elden geleni ya· 
1".:::_m! Kendisine cinlerin bu işe 
rıza gösterdiklerini de bildireceğim! 
Fakat.. 

- Fakat, fakat? 

- Fakat Ulunga reisi buna rağ· 
men kati surette reddederse o vakit 
hiçbir çare yoktur! 

- Nediyorsun, muhterem Cuala-
Guala! 

Sihirbaz katt bir sesle tekrarladı: 

- Evet, çare yoktur! 

- Fakat niçin? 

- Çünkü bu takdirde siz inat e-
dip kendiliğinizden gitmeye kal~· 
nız dahi Ulungalar yolunuzda sizi 
'.;in~ir tuzağa dü~ürüp mutlaka öl· 
dürecekler ve kesip yiyecekler dc
mcl\tirl 

- Ne diyorsun, Cuala - Guala? 

Sihirbaz acı acı güldü: 

- Ben düşmanlarıma doğruyu 

: ':': :·::n! dedi. Zira doğru daima o 
· .r acı ve azap vericidir!., 

S .• di bazın yüzüne ha)TC~ içinde 

1:-:~ırordurn. 

- Cuala - Guala! Sen yalnız cinler 
için değil, insanlar için bil)iik ve 
m.. ddco;sin! dedim. Sen dilcr,;en, 
Ulunga reisi istemcM dahi, bizi 
gön..'.erebilir. ciıı.lerir.1 ~ : izi himaye 
edebilirsin! Sen mademki bize düş
man olduğunu da açrk söyledin .. 
Düşmanlarına doğruyu söylediğin 
gibi iyilik de yaptığım zannederim! 

Cuala - Gmıla sırtlan gibi dişleri· 

ni a~:! 
- Elbet! dedi. 

O halde, lnunga reisi kaour 
etmediği takdirde, sen bize yolu 
göstereceğini, hiç olmazsa tarif ede
re~i '1 i \~_.:_ ··:·or musun? 

Sil.irbaz bir lahza d~~n· 
ra uzun uzmı benim ~atı. 
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kartalı-, büyük tehlikeye 
omuz silkti 

Mecdi, birdenbire etrafında tekasüf eden top
~u ateşiyle önce §a§Irdr, iri gözlüklerinin arkasın
da buğıdanan bakışlarını aşağıya, ateş gelen tara. 
ra çevirdi, baktı. 

Dümdüz enginin üzerinde uzadık~a bir ~okta 
görünüyor, etrafında ateşlenen topların beyaz du. 
manlariyle bunun bir harb geı:nisi olduğu seçilebi
liyordu. 

Türk kartalı bu uzak tehlikeyi mühimsemiyen 
bir tavırla omuz silkti, mmldandı: 

- Çok geç kaldınız! •• Şimdilik Alahaısmarla· 
dık, bir daha sefere daha uyanık ve daha atik ol. 
mağa çalışınız! 

Bir saat zarfında yağdırdığı bombalan, etrafa 
deh§ct saçan makinelitüfeği ile adanın üzerinde 
bir cehennem fırtınası estiren gözü pek Türk 
kartalı yoluna devam etti. 

llerde, İzmir kıyıları sisli bir çizgi haliıide be
liriyor, yarrm saat sonra karargaha varacağını 

kestiren Türk pilotu yanıbaşmda patlıyan d~man 
gtille~e istihfafla dudak bilküyordu. 

Adanın üzerinden aynlacağr Biralarda Mecdi
nin kendi motörilnti kontrol eden kulakları ya
bancr motör sesleri işitir gibi oldu. Hafif bir ür. 
perti ile baluşlarmı etrafta: gezdirdi 

Uzakta., kendisinden iki mil kadar açıkta. (V) 
nizamında ilcrliyen, üstune doğru olanca hızı ile 
gelen altı düşman tayyaresi farkedince tehlikenin 
bliyüklüğünü anlamakta gecikmedi. 

Altı düşman tayyaresi, tam bir filo halinde 
Türk kartalına htlcuın ediyordu. Mecdi ne yapaca. 
ğını kestiremedi. 

Altı dUşman tayyaresi, bu ucu bucağı olmı

yan göklerde dört tarafını saracak altı ağıt maki
nelitüfeğin ölüm dolu namluları genç yüzbaşının 

beyninde uğultularla bir geçit resml yaptı. 

O, bu ihtimali hesaba katmamııt.ı.. En ya.km 
düşman hava karargahmm buraya. olan mesafesi

ni, kendi dönüş zamanının yaklaşmasından sonraya 
kadar silrcn bir hava yolculuğu diye ölçmüg, fakat 
piyede taburuyla oyalanırken yola çıkan tayyare
ler, dUşman filosu kendisini kıstırmıştı. 

!ngillZ tayyarelerlıiin uçuş ve manevra kabili.. 
yetleri kendisininkinden çok fazla, İngiliz pilotları 

dn çok teknik uçuculardı, 
Bir saniye içinde bu dfişünceleri kafasmda sı

ralıyan Türk tayyarccisi ı:;abucak ka.rar vermf1k 
mecburiyetindeydi. 
Ne yapacnktı? Dilşman hava filosunun tcfevvuku 
kar§ısmda onlarla çarpışmak yolunu tutma.tın& im
kan yoktu. 6 kudretli tayyarenin önünde daha ilk 
hamlede yC'tc serilecek, diişürülecek, denize gömü
lecekti. 

Uzakta, sisli bir Mt halinde beliren lzınir AA.. 

hillerine gözlerini çeviren Mecdi kara.rmı verdi: 
Ha.sımlan ctmfmı c:evtrmeden oraya yeti$. 

mek, müstahkem mcvkiin top menziline girmek, 
yerden temin edilecek tayyare defi bataryalarının 
ateşi ile düşman uçaklanndan yakasını kurtarmak 
biricik ~reyi teşkil ediyordu. 

:Mecdi olanca kudretilc gn.ze bastr. Fokerln 
pen•anc~ nrtan adedi devrin sıkısr karşısında irıt-

tisini arttırdı. Hızını yükseltti. Bir an evvel kendi 
topraklarına kavuşmak arzusile çırpınan pilotun 
hislerine uyarca.suıa bir kayışla maksadına. varma
ğa çalıştı. 

Düşman tayyarelerinin motör gürültüleri Mec
dinin kulaklarım sağır edecek kadar şiddetli yakın. 
!ıkla duyuluyor, gözlerini nöbetı~e sahille arka. 
smda her an kendisine biraz daha yaklaşan düş
man filosunda gezdiren Mecdi son dakikalarının 

gelip çattığını içi ürpererek kendi kendine itiraf e
diyordu, 

Bu kaçış ve kovalay:ış uzun sürmedi. Bir serçe
ye saldıran 6 aç ve muhteri!! kartal uçuşuyla Foke. 
rin 400 metre yakınma sokulan İngiliz tayyareleri 
makinelitüfeklerini işlettiler. 

6 muhtelif istikametten gelen 6 ateş huzmesi 
ölüm takırtılanyla gökün mavi boşluğunda ineldi. 
1 ~ trrmalıyan ıslıklarla uçuşan kurşunlar Fok erin 
etrafında VtZlldadrlar. 

Türk tayyare.si ıoon dakikalarını yaşıyordu. Bir 
mucize ,olmadıkça bu saldrrıştan, bu cana. 
varca takipten kurtulmak imkanı elden çıkmrş bu
lunuyordu. 

Türk pilotu bu yeni ve mlihim tehlike karşı -
smda blittin tiiylerinin diken diken kesildiğ'ini his. 
setti, düşman tayyarelerine mukabeleye kalkış.. 

mak hatasını bir an için aklından geçirdi, fakat 
bu delice hareketten çarçabuk vazgeçti. Bn3ını ge
riye çevirip baktı. Kademeli ss.ffa geçmiş olan 
düşman uçakları tnarruzlarma devam ediyorlar, 
öliim saçan rnakinelitüfeklerlni önlerindeki seyyar 
hedefe, Mecdinin ta.n•arcsinc çevirmiş, durmadan 
ateş ediyorlardı. 

!zmir sahilleri, müstahkem mevkiin bulundu. 
duğu nokta gittikçe yaklaşan ve yaklaştıkça belL 
ren kara parçası feci bir taarruza uğrıyan genç 
kartalın maneviyatını arttınyor, oraya ulaşmak i

çin can atan tayyare bütün gayretile b'6şluğu ya. 
r:ı yara ilerlly6rdu. 

Bir saniye sonra Mecdinin başını yalıyarak ge_ 
çen bir kurşun yağmuru önündeki camr parça par

ça etti. 
Artık her şey mahvolmuş, Umitslz bir boğuş. 

maya, ni!!petsiz bir muharebeye ba~lamnk mecbu. 
riyeti kendini adamakıllı hissettirmeğe başlann!!h. 

Mecdi, gözleri yaşararak o zamana kadar olan 
hayal ve maceralarını bpkr bir sinema filınl gibi 

kafaı;mm karanlığında ışrA:landırarak gözlerinden 
geçirdi. 

Çocukluğu, askeı1 rüjdiyeye girişi, idadiyi bi
tirişi, Harbiyeden mülfızim rütbesile çıkıp orduya 
katılışı, Balkan muharebesi, Edlrne muhasarasm. 
daki hizmeti, yarala.nışr, Edirnenin sukut, istirdad 
kuvvetlerindeki vazifesi, tayyareciliğe karşı duy. 
duğu lncizab, ilk Tiirk tayyarecileri Fethi, Sadık, 
Nuri Bcyelrin Mrsır seyahati, büyük harbe giriş, 
tayyare sınıfına geçiş ve nihayet İzmir hava tabu
ru karargahında iki gtin evvel bröve alış imtihanın. 
da.ki harikuladeliği, son cüreti birer birer hayalin. 

de canlandı. 
(Devamı var) 
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Hayın haykırdı: içine talaş ispirtosu, su ve bor~ ~an 5ibi eşya!a.rnu top! •. ;rlardı. Bu ne 
- Papaz Iluppenşlaht mı? a~1~· başka birşey karıştırılmamış berbat :?mekti? 
Bir yayın tesirile .niş gibi ayağa bir zehir satıoy .. Görüyorsunuz kı Bir parça fransızca konuşab'ler: 

:ırla.mıştı. Tekrar otu:·du. her şey mümkün! ·'ln:.larma zabit Yekili: 
- Devam edin ,dedi. - Bonjur, dedi, asker Friç bura-
- Pekala. Bu işin o~taldarı ara· 1K1:'\C! KISI:\! Ja ziraat işlerine nezaret edecek. 

>ında müessese sa~1ilıi de vardı... Asker Lang çiftçi Bartunun, a..ker 
Eğer oyun bir ay müddetle seyircı -1- Konrad da çiftçi Pik.arın yamndd 
.op!::ımazsa iflas eder. Onun için oy 1915 haziranının ilk on beş J?iini 

0

)u!un::ıcak. 

nanan oyunun hiçbir ehemmiyeti! Janda:·ma kamyoneti çiftlik avh1 Furmanuar yumruklarını sıkarak 
yoktur, elverir ki devam etsin. Bu !l.una girdi. lağım çukurunu atla· •;şlerinin ara!<ından yava~ça bir '{Ü· 

:nak·atla bol bol alkışlayrcılar kira ken gıcırdadı ve durdu. Ta1m takı ür mınldandı ve: 
a-, münekkidler üzerinde tesir y1r işliyen motörün hamlesile, Ö~(sürüğr - Yumurtalamnm onda dokuzJ· 
m2.ğa kalkar. Patronun kansı olm.:ı tu• 'muş bir ihtiyar p;T'"; ·~-..t1 1''n ı ıu size veriyoı:um, dedi. Çocui 'a
sı ve bu kadın tarafından hokkaba- du. Ahırda ineklerine bakan Varı :ım içjn kafi miktarda süt bırakı:u
zm dehasına ikna edilmiş bulunma- dövr be'ediye reisi Furmanuar, k:· yorsunuz. Üstelik evimde efendr ol· 
ı da mümkündür. pı::an bir göz attı, küfretti ve ye; -namı da çok görüyorsunuz. Bu o· 
1-Lj .. 1 kahkaha ile güldü: tükürdü. 'J~ra ç:ığnlma-;ını bekı: 'ur iş mi? 
- Tıpkı kolonel ! yerek t"1

• 1r işe koyuldu. Çamaşır yıkamakt~ olan madam 
- Sonra doğrudan dcğ:uya or Pöjösünde Almarı•.., ... c:;i' mek ka· ·•urmanu~r dışarı çıkarak seslendi: 

taklar gelir; Kulis ara~l;;:t:ı çHte tini parçalıyordu. Gelen, onun ıra· - Sus, ne!er söylüyorsun? 
cidarle sandrğı hazırlayan, güver- bası idi, hem de şato sahibi kolonc! Ellerini mavi önlüğüne siliyord~ı. 
cinleri salıveren ve ... sahte vasiyet- Gayyard otomobilini satalı beri kö· ):':in görünüyordu. fakat yüzü sG:1 
nameleri kapı aralığından atan \·•+ yün y~§.ne otomobi!i... ya}ları bir ·arıydı. Kocası ona baktı \'e hemen 
hasıl bütün oyunu tanzim eden :.ı: az kınk diye dudak bükmeyip de ·ustu. 
dam hunların en başındadır. arabayı bari Fransızlar mil3adc~· Jar:<.mna zabiti bozuk fransızc~-

- Bu da Şmit mi? etmiş olsalardı! >ile avaz avaz bağırmaktaydı: 
- Evet. Şimdi büyük rollere ge· Köyünde o kadar hırs ve kıska·1ç - Sen ağzım kapatacak mrsın:> 

liyor..ı.z. Bunların içinde en müşkü- lık uyandırmış olan otomobi!. ·f \iz Fransızlar hep böyle gürültücü· 
lü sahte seyircidir. Ayağa kalkar, başını çevirip bir kere daha baktı. :ıünüzdür. Biz iyi adamlar.z. Bir 
hokkabazı yalancılıkla itham ve o· Bu sefer irkildi ve endişe ile alelac"' 1ün iş taburuna sevkedilince akıllı 

yunların hileli olduğunu mantıki le dı~an çıktı. .ı3lu olacaksın ama iş işten geçmi1 
bir lisanla izah eder. tki Alman jandarmasından baş 1lacak. Sana emrediyorum, dediğim 
Şüphelerini tahkike davet edilince ka otomC>bilden ü; de a ker inmiş 1ibi :·::~acaksm, bu asker burada 

ceketini çıkarıp kollarını sIYayarak orada yerleşmek niyetinde imi~ler kalacak { Devamı var) 
söylene söylene sahneye çıkar ve 
hokkabazın ilk manyetizma harcke
tile nedense uyuyuverir. Uyandığı· 
::aman da şüphede haksız olduğunu 
söykyip hokkabazın ellerini öper. 
Hayın gülerek itiraz etti: 
- Ben bu kadar ileriye gitmiyo

rum! 
- Tarifimde kendinizi tanımanız 

beni memnun etti. Sonra sessiz, la
kayt ve kendisinden süphe edilmi· 
yen ortak gelir. Bu adam harekete 
geçtiği veya bir tarafı tuttu~u gö
rünm:!z. Halka kanşrruştır, halkın 

haleti ruhiyesini ölçer, hileleri ter· 
tip eden, hataları veya ihtiva3rzlık· 
ları tamir eden ekseriya odur. 

- Bu da Ştroberg olacak. Peki 
ya siz? 

- Ben mi,? Ben daha bir şey yap 
m.adım. Ben olsam olsam ihtiyatlı 

ortak olabilirim. Hadiseleri tetkik 
edip lüzumu olmadıkça müdahale· 
de bulunmıyan, son dakikada her 
~eyi düzeltmeğe memur adam .. 

Haydi artık bir şey içelim, Bar· 
m~:-ı nerede ise gidecek. 
Hayın goJ!ümsİyerek sordu: 
- Peki o? 
- o kim? 
- Barmen. 
- Barmen rni? O da dolandm-

cmın biri. En iyi cins şarap diye 

-

- Şimdi size "Aile saadeti,. ı a.rlusını söyHye<:eifm,. 
- Fransız kari.katUrU -

"Bu lmltuklar yeni değil.. Halının da 
rengi ~mamile solmuş. Bunda şüphe 

yok.,, 
Bir saniyelik bir duruş .. ~nra fikri 

MASAL ç·oc·uKLARI - Oturd~uz yer cehennemin bir 
bucağı .• Her vakit hatırnndasm ama, bir 
rum ki .. Maamafih mektubunu alır almaz 
geldim. Şimdi anlat bakalım .. Gene ne o-
1 uyor? Mektubun hayli endişe uyandıra
cak bir üslO.pla yazılmı~. Herhalde bir 
şeye canın sıkılmış olacak. 

gene eski cereyanını takibe başladı: 
"Böyle olmakla beraber, annem bu es

ki koltuğu sobanın kenarına çekip üze
rinde oturmaktan çok hoşlanırdı. Otekı 
koltuğ'Qn üzerinde de mini mini ve $ıına· 
nk bir çocukken ben otururdum. İnsan 
<.Hin se\1tliği bir şeyden bugün iğrenecek 

olduktan sonra yaşamanın manası ne!,, 
Kafasını yoran bu mülahazaları atmak 

istiyormuş gibi Behire silkindi ve bakış· 
larını öteki eşyalara çevirdi. 

Heyhat! Bu Odada bulunan en ufak 
~yler bile tatlı bir hatırayı canlandırı

yordu. Üzerinde yeryer cilaları solmuş 

yazı masası birçok yerlerinde mürekkep 
lekeleri!e doluydu. Behire düşündü: 

''Bu mas..'l.yı yeniden ci!alatmak, yenı 
ğlbi yapmak kabil, fakat tıeye yarar? Ma 
demki Nihat evine kcı~'ttıak İ"temiyor. En 
i; isi bu esyadan a:vrıımağa razı olmak· 
tır . ., 

Sehire acı acı içini çekti. Yapmak iste· 
diğl fcdak!tlik kctıdisif1e çok tıcı geliyor· 
clu. Çünkü annesi genç kızlığmdanberi 

bütün rnclctuplarmı bu yazı masası üze-
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rinde yazmıs, kendisine gelen mektupları 
bu masanın gözlerinde saklamıştı. 

Bu masamn her gözü genç kızda ba~a 
bir hatırayı uyandırıyordu. 

Aileden kıymetli bir vesika halinde ka
lan eski yazılan bu masadan çıkarıp mo
dern bir yazıhanenin gözlerine koymak 
~yanın mağrur ruhunu inciten bir hare
ket olacaktı. Sonra ihtimal ki Nihat bu 
buruşmuş, sararmı~ yırtık kağıt parçala· 
rını da modem yuvasına koymak istcml
yecekti. Bunları yakniak, yok etmek liı
ıım, 

Behire, yüregjnde derin bir yaranın sız· 
' lııdığıtiı duydu. 

Evlenmek. c;evmek. mesut olmak .. Bun· 
Hır bir genç kızın en tabii haktandır. Fa· 
kıtt bunun için deri de~i$tirmek, çok kıy
metli olan mazi ile her türlü alakayı ke~
mek n~ H\zrmgel in? Mazi yalnız ben· 
liğimizin değil uzviyetimizin de bir par-

çasıdır. Çehremiz, ellerimiz, dimağımız 

yaşamak için ne kadar lazımsa mazi de 
o kadar lazımdır. 

Sonra maziyi yakmak, ortadan kaldır· 
mak mümkün müdür? 

Eski bir mobilya parçalanır, eski kağıt 
lar yakılır. Fakat damarlarda dolaşan 

kanın mahiyeti değiştirilebilir mi? Mazi· 
ye bağlayan bütün maddi zincirleri kıra· 
bilıriı, fakat manevi zincitleri ne yapma· 
lı? 
Bunları düsünürken Behirenin dimağın 

da feci bir sual ipretl kıvrıldı. 
Niçin Nihat bu eski şeyleri yok et· 

mek istiyordu? Behirenin mazisi, gençlı· 
ği, aile'i olan bu eQki ~ey'.eri... 

Genç kız ateş içeri~inde yanan alnını 

hUnın:ıalı ellerile uğusturdu. Düşüncesine 
bu M!fcr riiksek sc~le devam etti: 

••Niçin benimle bu tarzda konuşuyor? .. 
Odanm o-t;ı w-inde ayakta durdu. Kal 

bi ıstırab içerisinde, bakışlar sabit, ruhu 
nihayetSiz bir kederin avucu içerisinde 
kısılmış. 

Ancak çok uzun bir düşünceden sonra 
bir karar verir gibi oldu. 

"Bu meselede yalnız kendi reyimle ha-
reket etmek olmaz. B ir defa Neclanm fik
rini alayım.,, 

Eski yazı masa~ma oturdu ve Neclaya 
bir mektup ·yazrnaA'a ba~ladı. 

x 
Necla erteııi gün ikindi üzt'ri Behireyi 

görmtle g~ldi. 
Arkadaşını sabırsızlıkla bekliyen Behi

re Nec!Ayı görilr görmez sitem eti: 
- Nere~erdesin Allah at]<ına, hana hiç 

ulramtyonun.. Seninle götU,mek için 
mektup mu yazmalı? 

- Evet .. Gene canım sıkıldı .. Nasihat· 
lerine ihtiyacım var. 

- Neden? Fevkalade bir \·aka mı geç
ti? 
-Hayır, Fevkalade hiçbir şey yôk. Fa 

kat bı.ma rairoen seninle konuşmam la
zım. 

- Anlat bakalım. 
- Dün Nihat buraya geldi ve bana 

olnuyacak şeyler söyledi. 

Genç kız bu sözlerine pişman olmuş gi· 
bi birdenbire sustu. Sonra kederli bir se~
le: 

- Vakia Nilıadın bu sözlerine haksıt 
demek döğru değil.. dedi. Fakat onun 
böy~ bir şey istiy~cğini vaktile hiç dti· 
,ruunemi, olduğum için .. 

- Mukaddemeye li~um yok Behire, 
buldtıkça bunayan ni~anlı gene neler 
istiyor. 

(Devamı 11or) 
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Mal Hatunun solgun güzü 
hafifçe kızarıverdi 

Kutup k8şifleri 
- Bir perdelik piyes - ir on iki yaJillda •• Bu gece onlan 

ŞAHISLAR: görebilmek için, ömrümün yarı· 
güzel bir kuı, hayatmm en gUzel 
senelerini yapyalnız, yüresinde 
daimi bir endiıe ile yaıanu:.ğa malı 
kum etmiıtim. Kitif zevcesi ol
mak: bir azaptır. Mezardan kaçr.ııı 
gibi ortaya çıkıp, henüz bulldu. 
ğu saadeti bozmaga kend::ndcn 
bir hak göremedim. 

Oman tekrar gülUmaedi: 
- Duııı.indiığum o değil, Halil •.• 
Dedi. 

Sonra baınıı kaldırarak ilive et
ti: 

- Şu Mirayın halini düşünürüm •• 
pedi. Hakkında bana söylenenler 
biç. de ahvale uygun gönrür.mU -
yor. lşte bu oğlancağız bize yine 
111Uhim bir hizmet eyler! .. 

()sınan hayretle başını sallıyordu, 
- Dur bakalım, dedi. Haydi, Ha 

lil. Sen gıt, hazırlıklara koyul. Eu 
kAfirlcrı Pençemıze geçirelim. akıl. 
ııırı başlarına gelsin. Ben de Mal 
hatunla ııu meseleyi görlfşeceğim. 

:gara Balil derhal ayağa kalku 
osınanın elini öptU. 

- HUnklnm, Bizanslılardan ya
na ıtasavet çekme! Evvela.llah onla 
rın hııkkrncbuı geleceğiz .. 

l)iyerek çtlap gitti 
osman nınn kalmea derhal 

?dal Hatuna haber g~ndndl: 
- Bır ıncşg&lui yoksa bir da -

kilıa Yannıuza gelmı ... 
sıraz sonra l!al hatun uzun bo -

yıı ye Dlafmum, solgun ytizU Ue 
oıınannı buz.uruna giriyordu. 

JJ!lnklr Mal hatunun bu gamlı 
ıısıın.i g&rUnce yUztlnde bir teessür 
lelll'Ul Uçtu, bs.füç~ gtilümıedi: 

- Ne o? Bir rahatııızlığuı mı 
~1. 

J)iye IOrdu. 

)lal Hatun o mağmum t&vrıyla: 
- Elh&ındülilWı, bir aeyim yok.. 

tur• Beni çağırtm'fSID? 
Dedi. 

- Evet, hele otur şöyle yn.nıba
ııma. BUı mühim ahval var. ~un. 
lar hakkında görüimek istiyorum. 

Mal hatunun yüzllnde merak ve 
~Öişe h!sıl olmuvtu. Yavaşça hün
karın Yanıbaşmda gösterdiği sedi -
re oturdu, eteklerini syaklarmm 
uswne kavuşturdu ve gözlerinde 
detiJI, •hm.iyen bir muhabbetle 
03111amn hlll yağız ve J\Anl panl 
rıarııyan dinç yilzüne bakmağa ba!i
ladı. 

?ı&•I b&tun uzun kirpikleri, solıun 
einı3sına hazin bir gölge gibi düş
ınc1tte, derin ga:nlr g3ilcri hala rU
yalI bir kadm olmaktan kurtulma -
mıJ olduğunu if&de etmekteydi. 

osman bır lahzada gözlerini o. 
nuıı temiz ve dinlendirici yUzünde 
dolsJitirmI§, hlç doymamış olduğu 

bu gözlere hır defa daha bak.mll, 
Fa.kal Mal Hatunun uzun boynun
da blı.sıl olan krnşıkhkları görerek 
goıfcrinl derhal yere indf rmiııti. 

sonra ağır ve dargm bir sesle: 
_Senin pederlnln en yakm dO&

tu olan İznik tekfunı Gregorius'an 
tıııc eylediğW görilr mlislln ? •• 

pedi. 

!Jıı.l hatun bidenbire dirilmiş gi-
bi oturduiu yerde doğrularak: 

- Ne ohnue?. Bir ıey mi var kl? 
p.ye 80rdu. 

- Bursayı elimizden almağa kalk 
mı~! .. 

~tal haturtun yüzünde §iddetli bir 
cl')~t dolllftı. Sonra omuı:larmı 
silkti: 

- sunun tabUı yok ı.. 
- Beli!., Böyle bir batıl hayalin 

elbette kabili ycktur! .. Anıa bu 
baba dôstuna biz errt senln hatmn 
için itibar ederiz!. O kalkıtır blzlm 
rutu?ıstınıttr hlı;e saymağa! Utte • 
Uk Siıans hUkUnıetini de alet ey _ 

ler! .. Ondan gizli. asker alıp Buna
ra 1JaSkın Yapnıağa hazırlanır? Bu 
otur ıt midir?.. 

Mal :Hatunun solgun yilzU bafif~e 
lı:ı.zarrvcrdi. Uzun kirpikleri yüzlln. 
de çırPınınağa başladılar. 

_ Fakat, hUnkirmı., bu olai&n 
ış değildir! .. 

Dedi. 
~ 1 Bur8&d& bulunurken Butaya 

t-"!lkın et.rtıcık fı.kıı kişi ôlan bu do.ıı 
tumuzun e)liyeceği iş değildir!. 

Osman sustn. Esmer ve. siyah 
tllylerle dolu yüzündeki damarlan 
3{f1Iılt~i. Hiddetlenmiş olduğu bel -
liydi. 

Mal hatun k~ndinl toparlamıol!· 

Zehirli bir gülilşle gfildil, 
- Elbette, hünkArmı ! .. Bu hiz • 

met elbette ki buyüktür, lnklr o-
Sonra, ;>ine sakin bir sesle devam lunamaz, dedL Ve litk.in eğer ve -

etti: rllen haber doğruyııa! .• 
- lyi ama, dedi, bu hal hakikat. 

tir ... 

Bu aynı 13 tinde şehirde p8%ar 
olmasından istifade edıp köylü kı

ya!eUnde adamlar sokup bize hiL 
cumu kasdcyler! .. Böylece mukar
l"erdir! Askeri Blzanatan tedarik 
aylemcye gayret etmiştir! Halbuki 
3iz bu tekfurun daima methüııena

at&J eylenWıiz !. Sadakatini söyler. 
1iniz! •. 

Mal Hatun bUsbUtün kızarm~tı. 

Mal Hatun bu son cümleyi o ka
dnr zehirli bir tarzda teli!fuz et _ 
militi ki Osman birdenbire Mal Ha
tunun yilzUne hayretle baktı: 

- Ne demek i&terain, inh eyle! 
Dedi. 
Yoksa iğfal mi olununız? 
Mal hatun aletli ateıli: 
- Hayır, iğfal olunduğunuıu 

ı:ıöylemek istemem... dedJ. Fakat 
haberin doğruluğu aftphelid.lr! ..• 

- Neden? .. 
- ÇilnkU bahsolunan İznik tek. 

- BiZ' öyle biliyorduk ... 
Diye mırıldandı. Sonra 

silkip yukan kaldrrarn.k: 

furu tarafımızdan Mirayı takibe ve 
başmı 

cezasını vermeye memur edilınif -

- I.Akin böyle milstabct bir ha
beri kimden duydunuz:? .. 

Diye sordu. 

tir. Herhalde Afrodlti denilen ka -
dın caauelan vasıta.aile btındaıı ha.. 
berdar olmuş ve sırf tekfuru göz; -
den düşürmek için böyle bir tezvir 

Osman o ''akit başını kaldrrdı, uydurmuıı olabilir! .. 

Tomaon - Yatlı bir kitif. sını feda ederdim. Sen ~ok g:ıı ip-
Makrcdi - Aıbdaıı • sin, dö~ek istemiyorsun .. 
Darton, Conson - iki ıenç a- Tomoon - (Mütccsslr) Ben. .ben 

dam • artık vatanıma dönemem. 
Sahne: Kutup denizinde ka. Makredi - Saçma! 

yalık bir adada penceresiz, tek ka- Tomsan - D~rton Ko§if IJel'aha-
pdı ah§ap bir kulübe. Balıkyağı tinden bahsedildiğini hiç duydun 
ile yanan bir ıoba .. Tahta bir ma- mu?. 
sa. Tahta sandıklar, iskemle ve Makredi - Öyle bir ıey hatırlı • 
dolap vazifesini görür. Bir ka~ yorum .. Sir Gilbert Darton'un ri
kitap ve mecmua. Tomson masa- yasetinde bir heyet §imal kutbuna 
nın başında oturur. Makredi a§ağı gidip bir daha geri dönmemişlerdi. 

Değil' ml?. yukarı ~erinir. 
Makredi - Allahaıkına Tom- Tolll80n - Evet geri dönmediler. 

son, biraz konuş. Bu sessizlik in- Sir Gilbert Darton benim .• 
sanı deli ddiyor. Ben bu kış mem- Makredi - Sen mi?. 
lekete dönmek istiyorum. Sen ne • Tomson - Evet gemi~i kaybet. 
fikirdesin?. tim. llk feliket orndan başladı. Son 

Tomson _ Benim rmmleketim ra silailc halitlde biriblrini takip etr 
yok artık.. Ben bu tipiler, buzlar ti. Vapur, buzların a.rasma sıkı§· 
ülkesinde ömrumun sonuna ka- mı§tı. Küçük kayıWıann bile geçe
dar kalmak niyetindeyim • ceği kadar aralık yoktu. Yiyeceği. 

Makredi - Erzak gemisi bu- miz bitmek 1lzereydl. Nihayet be.o 
arkadaşla·· beraber buzla.mı üzerln

günlerde gelecektir • 
de yUrüyorek karaya çıkmağa ka

Tomson - Gelmese bile, gele-
rar verdik. Derken, bir tipi, bir 

cak yaza kadar bizi idare edecek 
erzakımız -flr. kıyamet.. Biribirlmizi kaybetttlk •. 

Osmıın tekrar başmı ytre eğip dil Kendime geldiğim zaban bu adada 
ltal Hatun Oamanm bu garıb ve ı.Unmeye b~ladı. Hakikaten b5y • Makredi - lkimi.zlde o gemi ile idim. Ancak altı ay sonra bir balık-

Mal Hatunun gözlerinin içine baktı. 

sitemli nazarları altında czildiğinl in bir şey olması mUmklln mliydll? buradan ayrılınz. çı gemisiyle Buenos Ayrese gidip 
hissederek gözlerini ~ere eğmeğe Filhakika Mal Hatunun ısrarı Uze- Tomaon - Beni karı§tırma !. bir hastahaneye yattım. Altı ay 
mecbur oldu. rino en sadrk ve akil bir dost ola- Daha iyi, tütilnün hepsi bana ka- fok balıklarlyle karnımı doyurm\lf. 

Osman Bert bir sesle: rak Gregoriusa Miray ve Afroditi lır.. tum. Harap bir haldeydim. Kendi-
- Kimden duyduk, biliyor mu • meseleai açılm11, onların ihanetini Makredi - Seni yalnız nasıl bı me gellnciye kadar birkaç ay daha 

sun? •. dedi Hıyanetinden ııUphe tcsbit etmek, ahvalini Bizarul tara. rakırım? Ya hastalanırsan?. geçti. Darton kutup seyahatinln 
eylediğimiz Mlraydan !.. fındaıı tahkik edip bildirmek bu ae 1 Tomson - Sekiz senedir hiç "müthiş bir facia,, serlevhasiyle ga-

ki adama havale olunmuetu. hasta olmadım. zctelerde yazıldığmı, bir tek ldşlnJn 
Bu sözil işitir i§itmez Mal Hatun Makredı· _ Fakat burada bı'r y ğm bile sag kurtulmadı ı, hndat hey-

Utredi. Gregorlus icabında bunların hak- şene daha kalırsak adamakıllı 
Bu sefer sapsal?I olın.u§t.ui kından dahi gelebile<:ekti. v:ıh'i olacağız.. Bir.:Z medeniyet ~:; :: ~~ü~e=~ ö~ku!u~ 
- Mirny~mı? Acaba Gregoriu~ bu gizli kıta i. görelim. Hem de yalnızlığa ta. yordu. Hayattaki yerim kapaıı.nuf-
Diye kekeledl §i sırf Mirayı tuzağa dllşllrmek için hammilt ttdtml"zsin. tı. Yapyan bir ölUydUm. 
Osman yan gözle sitemli bak11- mi icad etmişti? .• Zahiren Bursaya Tomson - Zarar yok.. Alııı- Malt. - MUthlf .. 

!arına devam ederek: baskın şekli verip Tchilos vurtasile tım. Tom.son - Hastahaneden çıkıp 
- Evet ... diye t.aııdik etti. Bana bunu Miraya böylece bildirerek o- Makreldi - Ben iki senedir güs tngiltereye dönmek Uzere oldu-

aleyhlnde bulunduğunuz bu delikan nu avlamak için tertib mI yapmı§- tahammül ediyorum. En yakın ğum giinlerde bir Londra gazete -
lıdan haber aldık!... Hazırlanan : tı ?.. canlı mahluklardan altı yüz mil sinde Leydi Darton'un evlendiğini 
darbe ani olacağı için hakikaten ı Yahut hakikaten Mal hatunun uazktayı.z. :r.trafımm kefen gibi okudum. 
tehlikeli, hiç olnıazsa çok kanlı ola-

1 
dü§ündliğti gibi Miray ve Afroditi saran bu buzların iç.nde canh bi. Mak. - Mani olmadmrz mr?. 

caktı. Buna hiçbir suretle gliphe 1 kendileri hakkındaki kararlardan rer cesetten f arkımu: yok .. Kala - T~mson - Hakkım yoktu.. ls. 
yoktur. Miray burada da bize batı. Rilphclenerek Gregoriusa şöyle bir balık şehirleri, kadınlan, ç-:>cuk- mimi değiştirdim, tekrar kutuplara 
rı sayılır bir hizmette bulunur sa - iftirada bulunmak mı istiyorlardı? lan görmek istiyorum. Mancester- döndüm. Ne hakla gidip o kadı

nırım!... (Devamı nr) de iki yeğenim var, biri dokuz, bi. nm saadetini bozabilirdim? Genç 
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Mak. - Çocuklarınız var mıy

dı?, 

Tomıon - Bir otlum vardı. 

Son ı.ör~üğüm zaman on alu ya.. 
şındaydı. Bir daha sefere çıkar· 

sam onu da 1'er•ter alacaktım. 

Biribirimizden uzak geçiı:iJiğiınis 
senelerin ac.ısını, meılek arkadat
lrğiyle telafi edecektik. Belki o da 
ileride bir kaşif olarak benim ça
lışmalarıma, tetkiklerime de\·am 
edecekti. Biitiln emelim, ümidım 

oydu. Annesinin saadeti uğruna 

onu da feda ettim. 
Mak. - Sekiz sencldir onu hiç 

gönnedinir, değil mi?. 
Tomson - Tanınmak korku&~ 

beni bu adadan uzaktaıtırmadı ... 
Adada bir imdat istasyonu tesis e. 
dilince, derhal daimi memurlu~a 
talip oldum. 

Mak. - Yazık, çok yanlıt ha· 
reket ediyorsun. Sen kendini böy
le körletmemeliydin.. Senin ıtibi 

kaç alimimiz var. Her sene hatı

rana büyük ihtifaller yapılıyor. 

Tomson - Eaki karımla oilu. 
ma ıerefli bir hatıra brakarak 
ortadan çekildim. Anmaktan ula 
utammyacaklan bir ilim! Mesa
fenin uzaklığı, bu derin eesaizlik 
insanı unutkan yapıyor galiba ı .. 
Artık İngiltereyi bile sıksık dil· 
tünmiyorum.. Yalnız, yanda bı
raktığım idealim, içımi yiyor. Aç. 
Irk gibi hnandıncr, bir ıstırap!.. 

Mak .- Dünya geniş, muhak -
kak fngiltereye gitmek ıart değil 
ya, başka yabancı bir memlekete 
gider, $alıtmalarmıza devam e· 
dersiniz .• 

Tomson - İmkanı yok artık .•.• 
Eaki mealeğime giı'diğim gibi be
ni tanıyanlarla temas edeceğim.... 
Hem de ne faydası var? Bana ya. 

(Lütf c1ı sayfayı çcvirin:ZJ. 

d le tuteur, autour du- l 
quel la plante s'enroule 

e le fruit ( [la cosee de] 
haricot, le haricot) 

f la graine (le harlcot, 
la fcve) 

3. A: die Tomate ( dor Para.. 
diesapfı:ıl. Liebc:aapfcl) 

4. S.\LAT.\LIK (b.qar) 

4. F: !o concombre 

19. EL KÜRE(il (nebatı ı;ök· 1 

mek l~in de kullanılır) 
19. F: le d6plantoir, le trans

plantoir 
19. t: the gard en trowel 

24. F: la brosse m~t.alique 
(brosse a dicora.tiquer, 
broese - emouaıoir f.) 

24. t: the trce bnuıh (the 
bark brush) 

2. t: lhe bean or bean - plant 
a. the flGwer or bloHom 

(a papillonaceous flo
wer) 

b the leaf 
c the twinlnı atallc or 

stem 
d the prop rourıd which 

thc plant twines 
e the fruit (the bean -

pod. a legume ot' legu
men) 

f the seed {the bean) 
2. A: dic Bohnenpflnnze 

a dfe Blüte (cine SchmeL 
tcrlingsblüte) 

b das Blatt 
t der wlndcnde Stertgel 
d die Stütze, um dle die 

Pfianzc sich windet 
c die I"rucht ( ,.Bohne") 
f der Srune (dlc ,,Boh

ne") 

B. DOMATES 
3. F: la tomate 
3. t: the tomato ( Pl. toma• 

toes). also called the lovc
apple 

2• ') .>. 

4. t: !be cucumbu 
4. A: die Gurke (Kukumer) 

a. KUŞKONMAZ 

5. F: l'asperge !. 
:J. t: the uparagua 
5. A: der Spargel 

6. TURP 
6. F: le radis 
6. t: thc radi&b (the ımall 

rr!d or white varicty) 
8. .\: das Radieschen 

'7. BAl'IR TURPU 
7. F: le raifort 
'7. 1: tho largcr rad{sh 
7. A: der Rctlich 

8. RA\'U(' 
8. F: la rarotte 
8. t: the carrot 
ıt A: die Möhre (Spe~

möhre, Mobrrtibe, GeJbc 
Rilbe) 

9. l'UYAHLAK HAVUÇ 
9. F: ıs carotte courte 
ff. 1: tl\n (French) carrot 
9. A: dle Karotte 

19. A: die Handschaufel (Blu. 
menkelle) 

20. EL ÇAPASI 
20. F: la griffe tıarclcuıtc 
20. t: the weed, or wceding, 

fork (the weedcr) 
20. A: die Jlitekralle ( dns 

Wühleiscn) 

21. tKi TARAl<'J,J ÇAPA 

24. A: die Baumbllrste (Ria .. 
denbilrste) 

25. ÇEIL'IE [ bıçaiı] 
125. F: la serpet.te 

25. t: the prunhıg - knife 
2:;. A: das Gartenmetıser ( die 

Garte::hippe, Hlppe, 
Asthippc) 

lı 2G. A J BJÇAGI {çalrrsı) 
[73Prak ~ısı itin] 

21. F: la serfouette 
21. 1: the cultivator (especial-1 

ly for cucumbers) 

26. F: l'ecuaonnolr m. 
28. İ: the budding knüe 
26. A: daıı OJmliermtsser 

21. A: da.s Gurkenhlickhen 
(Kulturhiickchen) 

22. RASPA 
22. F: l'emr.ıoussoir m. 
22. t: the tr1>e scraper (the 

bark scraper) 
22. A: der Baumkratzer 

23. TIRTii, ı·AKMA ALETi 
23. F: le bruleur il echeniller 
23. t: the caterpillar lamp 

(hung up to attract the 
ca terpillars) 

2S. A= die Raupenfackel 
24. M. DE~"t FIRÇA 

(raspa fırçaaı) 

1 2'7. l\AI,Ell AŞISI BIÇAGI 
1 27. F: le grcffoir (le couteııu

greffoir) 
27. t: the grafting knifc 
27. A: da." Kopuliermesser 

28. KUŞKO!lı'MAZ BIÇAGI 

28. F: le coupe.aspergcs 
28. t: the asparaguı knife 

(the aape.ragıB cutttr) 
28. A: du Spargelmealer 

29. ORAK 
29. F: la faucille 
29. t: the stckle 
29. A: dle Slche1 
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1 tisadi deniz 
ablokası 

lngiltere 
Japonyayı, Cindeki tngihz menfaatlerine 

hürmete mecbur edecek vaziyettedri 
(Baıtaraf ı 9 uncuda) 

bu dhet•en denfz apn yerlere olan ihtiyacını biraz azaltll)ıf
tır ve ı .. omanya petrollerini eline ıeçirdiği takdirde çok :da
ha azalacaktır • 

• • • 
Bununla beraber,, Almanyanın harp eınasında ihtiyacı 

olan çok fazla petrol ve diğer mayi maddeleri tamamiyle 
Avrupa kaynaklanndan elde edebileceği çok ıüphelidir. 

Almanyanın iktısadi vaziyetini askeri bakımdan mü -
kemmelle§tirdiği ıüphesitdir. Bu ıuretle bir dü§man ablo
kasına eskisinden fazla dayanabilir. Fakat, bir müddet ıon
ra muhakkak surette mukavemeti kalmıyacktır. 

Diğer traftan, nazarı dikkate alınacak mühim bir nok
ta daha var ki o da, Almanyanın müttefiki İtalyanın bir de
ni.ı ablokasıı*ian çok fazla zarar görebilecek bir vaziyette 
olmasıdır. 

Filhakika, ltalyanm muhtaç olduğu maddelerin en az 
yüzde 80 i deniz aıırı memleketlerden ıelmektedir. Gene 
bu maddelerin yüzde 70 i ltalyaya gelmek için ya Cebelüt
tarık boğuıadan geçecektir, yahut Süveyt kanalından. 

Onun için, İtalya derhal büyük bir iktıaadi tazyik altı
na girebilir ve bzunu nneticesi çok kıaa bir zamanda 
ıörülecektir. 

• • • 
Şimdi meselenin tedafüi tarafma geçiyoruz. Almany3 

ıibi bu de ablokadan daha az müteessir olabilecek bir va
ziyette miyiz?. 

Abloka gemilerle olmak prtiyle, bu suale evet, lngiltere-

k:pn yer bu ıbuz çölleridir. On 
aene evvel, zafer bayrağnnı dik
meği tasarladığım yerler 1 Ketke, 
on .aene evvel arkadaflarımla be
raber, boğulsaydım .. 

Mak. - Bu mel'un aeuizlik si
nirlerini harap etti, böyle ıeyler 
IÖ)'lilyoraun .. 

···- -- -· 

Uıluıuuııı haşaratı ölı.lur~n 

KATOL 
\'e sivrisinekler için de yanan 

KATOL COIL 
' ullanınız. En mükemmel Te en 
'11Üesslrdirler. Büyük bakkali)·e 

•e eczanelerde bulunur. 

1 

UEPOSU: Bruoğlunda Japon ma
ıa:aıı, Nakamura, Telefon: 40250 

Tomacm - Sük6neti CSyle sevi
yorum ki, kalabalık bir yere git-

ıem muhakkak çıldıra_sağım. 1 ~========· 
Karplqtığım her yüzde, kanma, J Q 
ğhıma bir benzeyiı arayacağım. roloğ Dr. Kemal zsan 

Aler etfB· !:er hareket bana onları lr:ır ) olları, deri ve frc:nıi lı:ı 
hatırlatacak .. Dütün azabı! • talıkları milleh:m;.ıu 

fünelbaşı lsliklıil cad,foıl No. 
(Mak. cevap vermez.. Bir ki- :so Bursa pazarı OıııtO Trl. 41213 

t3p alarak yağ lambasının yanına 
gi er. Okur .. ) 

Mak. - Balıkçı ıemisi her se. 
.e tdaha erken gelirdi, bu aene 
eç kaldı. Havalar da ıarip gidi

yor. 

r '\ 
Minimini yavrunuzun sıhhatini 
dilşüoünüz. Onlara çocuk •arbala· 
nnın kralicesi olan ve en iyi imal 
edllmlı, en razla tekemmül elli
rilmlı, en sıhhi arabayı alınız. 

Yeni ıelen 1939 modelinin SO den 
fazla ceşidl vardır. Her yerden 
ucuz flııt n milsait şartlarla yalnız 

de buıUn bir deniz ablokaaından daha az mUteesair vaziyet· 
tedir, cevabını verebiliriz. 

Umumi harpta abloka cihetinden en büyük tehlikeyi 
tetkil etmişti. O zamandanberi İngiltere, !denizaltı kuvvet
lerile çarpıımak için lazım gelen vasıtalarını, bilhassa tah. 
telbahirlerin denize daldıkları zaman vaziyetlerini tayin 
imkanını temin etmiı bulunuyor. 

Buıün, bir tahtelbahirin, ıözümüzle ıöremediiimiz 
halde, denizin altında nerede olduğunu tayin edebilirz ve 
bu suretle onunla çarpııabiliriz. 

Bununla beraber, deniz aprı yerlerden gelen mallar, 
bugün,, gemilerden olduğu gibi tayyarelerden de hücuma 
uğrayabilir. lngiltcrcnin havada yapılacak bir ablokaya 
karıı olan müdafaa vaziyeti de daha fazla münakaıa edile· 
bilir bir meseledir. Hakikaten, ingilterenin denizle olan 
münkalitı için hava kuvvetlerinin te~~idi ciddiyetle mevzuu 
bahsedilebilir. 

Meseli, Londra dokları havadan taarruza uğrar da 
tahrip edilirse veya sadece böyle bir taarruzla oradaki faa
liyete mini olunursa bunun, sanki Thamens nehrinin ağzı 
abloka içine alınmıı derecesinde mühim bir tesiri olacaktır. 

Onun için, İngilterenin böyle bir taarruza karıı ted
bir olmak üzere gemilerini Manı denizi sahillerinden alıp 

garp sahillerindeki Plymouth, Falmouth, Milford, Avon • 
mouth, Kirdif, Liverpool, ve Clyde'e nakletmesi lbımdır. 

Bununla beraber, ıarp ıahillerindeki limanlarda bom 
bardıman tehlikesinden uzak değildir ve lngilterenin hayati 
nuddelerinin nakliyat,na hava hücumlarının ne kadar ge
nit bir mikyasta tesiri olacağa da ıimdiden kimle kesti
remez. 

~ . . 

<Ba,taraıı 11 um:uuuı ~..ıuı.uen mwekkeptır. Japon) .. u.ın 
mükemmel bir surette tahkim edil 5e, lngiltereninkilerle ayni sürat 
miştir. ve techizatta 12 kruvazörleri 22 ye· 

Fakat öbür tarafta Tolo liman; ni ikinci sınıf kruvazörü, gene yem 
ve Tastle Peak (şato tepesi) koy:. yapılmış 90 muhribi ve 60 tahtel
;ibi karaya kolayca çıkılması mün1 bahiri var. Bu hafif filonun a.ka m 
kün yerler vardır. Bundan başka da 10 dritnot var ki bunlar, lngilt ~
Kanton • Kovlun demiryolu ln· renin, "Nelson., "Rodney., müstes· 
~iliz arazisinden geçer ki '· hattır na olmak il.zere, bütün diğer drit
Çin topraklarından geçen elli mil- notlanna muadildir. 
lik bir kısmı bugün Japonların elin Diğer taraftan İngiltere Singapur 
dedir. da ,arkt Hindistan filosundaki 4 ye

Hongkong'da, muhtemel bir mu- ni kruvazörünü, Avusturalya bahri-
11asaraya karşı üç senedenberi bü- yesinden de gene 4 kruvazörü Sinıa
yük tedbirler alınmaktadır ve eeh· purda yollayabilir. Bu da Japonya
rin İngiliz ve Çinli ahalisi hep be- nın cenuba d<iru inmesine mani 
raber, Japonlara dair edindikleri olabilecek k!fi bir deniz kuvvetidir. 
tecrübelere dayanarak, orasını ik:'l. 17 tahtelbahir de herhalde bir iş 
ci bir Alkazar haline getirmeye ça· yapmadan kalacak değiller. 
!ışıyor. • c· • 

Gözlerine görünenin ötesindeki Japonya belki Çinle harbedebilir, 
şeylerden pek az haberleri olan Ja- o da pek muvaffakiyetle neticelene
pon ordu ve erk!nı lngilterenin cek bir ~Y olmıyacaktır. Fakat, ih
Çindeki kara ve deniz kuvvetlerinin tiyat ve mantık, ona, İngilterenin 
vaziyetini pek iyi bilmiyor gibiltt. Çine yardımını mucip olacak bir 
Hatta, Tokyoda, Singapuru da, ala· harbe girişmemeyi emretmektedir. 
bileceklerini ve oradan doğru Ho- lngilterenin belki askeri az. Fakat 
landanın ~k Hindistanına, Siya· fazla askere esasen ihtiyaç yok. Zi
ma, Fransız Hindiçinine ve Malaya ra binlerce İngiliz subayı var k! 
yarımadasına yürüyebileceklerini bunlar Uvrensin tecrübelerine göre 
iüşünüyorlar ki, şüphesiz bu, hayal talim görmüşlerdir ve icabında, Ja
,~rest bir düşüncedir. ponyanın her tarafa doğru yayıl--On 'k' ·ı · .. ı·~nd · · mış münakale hatlannı kesmeğe ça· 

ı ı mı genı91ı5• e ve yımu . . 
·1 l .. "-•nda ,_ s· d bşan Çın çetelenne kumanda edc-

'1\1 uzun "'5" Oliln ıngapur a a •• 
Bu mühim vziyete ıemilerimuin 1918 dekinden daha h ta fmdan dah •• b' il bilirler. Sadece patlayıcı maddelerle 

v b' hald bul d · · d' B · · b" ·ı er ra a ıyı ır m - bil J ··nak'al hatl aıagı ır e ur.maaı a ınzunam e ıyor. unun ıçın ır . . • e, aponyanm mu e arın 

abloka tehlikesine kartı çok miktarda ihtiyat madde bu. ddafaa tertı~dtı ~çı~~ .. bull ~~- daki köprüleri havaya uçurmak 
lunduraıiık lbımgeliyor ki, bu miktarda memleketin bir ır .ve, yem enız ~u 0 •811 ~e"':r kabildir. Bu da askeri harekatı çok 
ıenelik ihtiyacı kadardır. :ı_~kı ~r to~l~r ~rçevesındekı .. ~- fazla akamete utratacak bir eeydir. 

tun deruze bakımdır. Adanın bulun Diğer taraftan, İngiliz, Fransız 
Bunun da mahzuru çok pahalıya mal olması.dır. Me- ~eri kalan kısmı düşse bile, yıllar- ve Amerikan pazarlan gerek ihra-

aeli, yaptığım bir hesaba "öre, lnıilterenin bir senelik ca gayrikabili nüfuz bir arazi var- cat, gerek ithalat bakımından ken· 
bathca gıda ihtiyacını stok ve muhafaza etmek için bir :l k' b ~ ı ·· ·· .. erek 
sene zarfında 24 milyon istedin harcamak lizım gelecek- ır 1 urası ·,j eterk usskunduaki~ ka disine kapand1 mı, ticaret gemileri-

_:Ja tarafından, gere ar a • nin yolu fngiliı gemileri tarafından 
tir. Bu da çok büyük bir paral:iır. Bundan zaıka saklanan ra tarafından muhafaza edecektir. kesildi mi, Japonya gerek sanayi· 
ıeylerin zarara uiramaaı. Meseli fareler tarafından yen- lngilterenin SinppurdakL,DQJj- :inj gerek ordularını idame ettinnek 
mc;si veya bozulması teWjkfH 4• vard,ır. Onun için bu pa- zonu. 86ot) ~adar askerderi'Di., t~ 'büyük bir müşkülata uğnyacak· 
rayı hava kuvvetlerine veya hava hücumlarına karşı mü- keptir ki buna 4000 kişilik fi8hlı tır. Onun için, Tiyençin gibi, Şang 
dafa tertibatına harcamak her halde, daha tercihe pyan bir polis t~killtı ile yerli ve oradaki hay gibi ticari vehirlerin işgaline 
,eydir. Bu suretle, düımanın gelip limanlarımızı ve ticret ~önüllüleri de illve edebiliriz. mukabil girişilecek abloka JapC'n· 
gemilerimizi bombardıman etmesine karıı daha fazla teıd- s· n- 1 d . ı 

ınyaparun a-ıı;ııeng e emıryo u yanın çok zararına olacaktır. 
bir almıı oluruz. Bir senelik ııda maddelerinin ıtok edilme- ·abıtası vardır ve Hindistandan ~e- ((Splıert) 
si için lazım olan para ile birinci ııruf 500 tayyare alınabilir. 'ecek hava kuvvetleri de İnıiltere-

Bahrlye tarihi göıterlyor ki, deniz harplerinde, düş. "lİn oradaki vaziyetini takviye 'e-Tomıon - Sekiz senedir böy
b mutedil bir mevsim görmedim. 
On bet gün evvel buzlann sıkıt -
ması lazımdı; halbuki bili sular 

manın ablokasmı akamete uiratmanın batlıca çaresi ona kar '>ilir. Halbuki Japonya 2500 m:t 1 VAKiT kı•tabevı· 
ıı abloka ile mukabele etmek değil, blokasına mani olmak- ·11aktadır, Fomıosadaki Takoda 

Bakar mağazalarında tır. Hava muharebelerinde ide ayni kanunun hakim olması 1600" mil uzakta. 

1 hulalıillrsinlz. tabii bir ıeydir. ln~:!terenin r:, filosu .( k"'Va· .. .. ıevıek .. 
(Denmı var) • zö:den, 12 r.ı .• •.,n \'e 15 tahtel- Dun ve yann tercume 

----:--__::.:.:.::::...::.=.:..--!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~~~---------------~==-.::...:.:-~...:..:....:.:...= 1 külliyatı 

:;. ':.@.~ 
•• i 

6 8 9 

te~T 
1s 16 n 18 

*--·~ • • 22 23 24 

SEBZELER Planş 38 

P'ı L•• ı•gum•• c plant:•• pot:agC•••> 1 coı11 
une 9ro••• ••gu;ne C'l•t un onıcıer •u ... rıeur 
ou un haut fcınc: .. ıonnaıre J 1 ı Ve9eta~I• 
Pıant• c V•••·•lla••• ı Aı Glemaaepl'&ana&n 
c•ema_, 

l. DEZELYA 
a çiçek 

cumen) 
f the aeed (the pea) 

ı. A: dle Erbaenpflaue (töven> 
b yaprak <reni> 
c ıWtlk 
d üae)"a 

e kabak 
f tobam, tane (bezelya 

taneel) 

ı. F: le poia potacer 

a la fieur (une [corolle] 
papiliooacec) 

bı la feuille (pennee) 
c la vrille 
d la follole (la atipule) 
e la gousse (la coaae) 
f la ıralne (le pelit pois} 

ı. t: the pea or pea-plant 
a the ilower or blouom 

(a papllionaeeoua f1o-

wer) 
b the (pinnate) leaf 
c the tt'ndrJI (the leaf -

tl'ndril) 
d tlte lPafy stipule 
e p,. cP .... lAr fn1it (the 

rod, the lc~unıe or lev il 

a die BIUte ( elne Schmet· 
terllDpblUte) 

b daa C&eflederte) Blatt 
c die Ranke (Blattranke) 
d du Nebenblatt 
e die Fruchthlllte (HUlse, 

Schote) 
f der Same ( die Erble, 

Schotennipser) 

2. Jl'ASULl:A 

• elçek (bir tönye) 
b yaprak 
c mUtehallt (yanlannda. 

ki cblmlere helezon tek
linde sanlan dal) 

d nebatm sanldıp ırnk 

e me)"-. C.emere) 
[fualya] 
f taae (fualya tanesi) 

ı. F: le hıı.ricot vulgaire 
a la neur (une [ corolle] ' 

papllionacee) 
b la feuille 
e la ti~e volubile 

151 

No. l l ·20 ikİDCI aerİ Kr. 
11 Gorio baba ıoo 

12 Dellllği.o pailloloJia1 00 
13 tlkbahar ıelleri 75 

14 Eoıerell dUğ1lmll 60 

1~ RaıılD lllllllyau W 1~ 

16 Samimi Saadet 50 

17 lata tialill 3, 

18 Çocuk dtqilrt"nler 611 

19 lllm ve felsefe 3U 
20 Mcv~udu kalmadı 

530 

Bu acrlnln natı ~.30 k:ır11tur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iakon. 
to yapılır. Kalan 4.24 kUJ'UIUD 

l.24 ısuru•u peşin almam mllte
balı:lsl ayda birer lira ödenmek 
!\zere Uç takalte H.ğlanrr. 

e yarın 

külliyatı 
7 D :ariden 
61-67.1 kıtap 

61 Vikontun lHilmil 30 
62 Leneit iL •• 63 Liza •• 
64 Evlilik 20 
65 Gizli Pamuk harbi 50 
66 Biıanı tanni ı. 
67 Senvolbeoı Avrupa fi O 



19 TEMMUZ - 1939 ff A B E R - Alqam Paştan • 

Bugünkü ltalyanıil 
Yediler,, i kimlerdir? 

Gayrimenkul satış ilanı 
ıstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Ölü Bayan Atika Tilifonun sağlığında 15791 hesap No. sile 

Sandığımız.dan aldığı (300) liraya karşı birinci derecede ipotek 

t ıll ., • v .. ~u.ııJ memur olarak İsveç, İngiltere, .:dip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip 
haşindir. Zayıf, sert çehreli, Rusya sefaretlerinde bulundu. üzerine 3202 No. lu kanunun 46 mcı maddesinin matufu 40 ıncı 

uk baktşlxdır • 1921 ıde tekrar gazeteciliğe maddesine göre satılması icabeden Davutpaşada Kasap llyas ma-
arpten evvel bir muhasebe döndü, bu tarihte Gayda, Fransız hallesinde Sancaktar ve yeni Sancaktar Hasan sokağında eski S, 

uru idi. Harbe iştirak etti. dostu idi. Fransa lehinde, Alman. 8 Mü. yeni (ikraz senedinde 8, 10 tapu kaydınıda 108 No. lu) ah-
ubi İtalyada ilk olarak silah· ya aleyhinde kitaplar yazdı. şap iki evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya kon • 
aşist teşkilatını kuran bu zat- Gayda faşizmin kurulduğu gün muştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapımakta.dır. Arttırmaya 
Musolininin Straseye teveccü· denberi, faşisttir. 1926 de Gior- girmek isteyen (087) Jira pey akçası verecektir. Milli bankaları -
bu tarihten başlar. 1921 de nale d'!talia'ya baş muharrir oldu. mızdan birinin tc:ni:1at mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün 
se faşist partisinin ikinci ka. Almanya ve Sırbistan aleyhinde vergilerle belediye rcsiml:!ri ve vakıf icaresi ve taviz beldeli teııa. 
olmuştur. yazılar yazdı . Fakat Musolini si· liye rusumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 20-7-939 tari-

931 e kadar Strase ikinci plan- yasetini değiştirince 0 da yazıları- ninden itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık hukuk işleri ser
ir ardam olmak üzere kalmış· nı değiştirdi. Mihver siyasetini visinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu 
fakat bu tarihte yıldızı birden methe başladı. izahatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya gir-

e parlanuştır. 1931 e kadar fa- Çok velud bir muharrirdir. f_ miş olanlar, bunları tetkik dderek satılığa çıkarılan gayrimenkul 
partisinin umumi katibi olan talyamn bir çok gazetelerine ayrı hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 

rati birdenbire hastalanarak ayn günJük makaleler yazar. Mu· 1-9-939 tarihine müsadif pazartesi günü Cağaloğlunda kain 
taJlaneye Yattı. Bu hastalık u. solini ile çok az görüşür. sene-1 Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat i
mi katibi hapsin bi:- başka şek- de 10 defa, direktiflerini kont Ci-1 hale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınmaı:.ı 
lan hastahaneye yatırmak için ano:fan alır. Cünkü Musoiini kul- icabeden gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağını tamamen 
as C'dilmiş bir sebepti. landığı adaml~n hususi hayatına geçmiş olması şartbr. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki 

Çünkü Musoliniye çok sadık gö i~tirak ettirmekten hiç hoş1an _ kalmak şartile 19-9-939 tarihine müsadif salı günü aynı mah::ıl. 
en Turati hakikat halde Duçe maz. de ve aynı saatte son arttırması yapdacaktır. Bu arrtırmada gayri-
hiÇ sevıniyen ve ona nefretini Gayda Lehli bir yahudi kadını menkul en çok arttıramn üstün.de bırakılacaktır. Haklan tapu si

ausi hayatında daima ilan eden ile veliydi. Günün birinde kadm cilleriyle sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin 
· a.damdı. Turati metresine bir kocasını terketti. o gündenberi bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarım ilan tari
~ defalar Musolininin aleyhinde muharrir hararetli bir yahudi dü~- hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteleriyle beraber da
iunınuş, hatta bir takım mek - manıdır ve sükUti bir aıdam olm~ış iremize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarım bildirmemiş 
~larda yaztnıştı. işte bu mek- tur. olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmryanlar satış bedelinin 
Pların meydana çıkması Tura.. itaati, çalışkanlığı ve bir çok paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazlan malfımat almak iste -
in bir hastahanede, daha doğ- meziyetleriyle kendisini Duçeye yenlerin 938/276 dosya numarasile Sandığımız hukuk işleri servi
lu bir tirnarhanede hapis ve tcv sev<lirmiştir. Fakat Faşist tini- sine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

1ini intaç etti. Ve yerine Strase formasını bir türlü giymek iste _ * * * 
tin edildi. memesi bu sevgiyi azaltan bir se- Emniyet Sandığı : Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gös-
Strase hakkında Musolininin bep olmaktan geri kalmıyor • termek isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin 
reccühü hiç eksilmemiş, daima yüzde 40 mı tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar 
L Ç EATUCRUL 
.mıştır. ünkü Strase mahdut S.\Dt TEK borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (5362) 
talı. çok ~alışkan, aldığı emri 

1 
Büyiibda _ İskelt• 

tine getırir, ihtiyatlı ve her Gazinosunda bu 1'e· 

tde Musoliniyi metheden bir ce "KARMA KARISl:K,,\ 
~111dır. 1931 denberi İtalyada ,•odvil 3 P<>rdc okuyucı: 

çok tebeddülat olmasına rağ- Aysel. 
n Strasenin yerinde kalması Şc~mıı!clırışı "TFR ~N,, Sincm:ı<ıııırl:ı 

te._,eccühün en büyük delilildir. Film: SON PUSE 

ase Musoliniye rck sadık bir lSTANilUL 
d ~ IJ\LK TlYATROSL' ırrı ol uğu gibi birkac seneden. 

ıi I{ont Cianonun da - hususiyc
e girmiştir. 

Roberto Farinaci 
. "Faşizmin korkunç l~d ev a ı,, 

nııyle anılan Roberto 1893 de 
oğmuştur. Gençiliğinde şimendi
.r anıeJesi idi. Sosyalist partisine 
ırr ı . 
~"ll§ ve cıhan harbinden evvel 

çok grevlere istirak etmiş, bir ç' 1 . . -grev erı ıdare etmiş bir adam. 

'an'alkilr Eyiip Sabri 
\'C Saliihi birlikte, O
to keli ve :\Iişel ,;var
yetesi, hokkabaz • 

ını ı 

TÜRK REVO 
r.""lı:!ıımtttt--a..._~~ OPERETİ 

20 - 7 - 939 
Perşembe günü ak
şamı Şenyol Çinar. 
dibi bahçesinde 

GÜL FATMA 

!lk Muhammen 
teminat bedeli 

:35,00 1800,00 

202,50 2700,00 

121,13 1615,00 

367,50 4900,00 

203,91 2718,80 

81,90 1092,00 

Silivri Boğa depo:;u için a1ın3c..:: 

3600 kilo yulaf 
Silivri Doğa deposu için alınacak 

kuru ot ve saman 
D arülacezccl.:ki acze ye alınacak 

1900 metre renkli bez 
Aygır deposu için alınacak kuru ::>~. 
yulaf ve sap 
Haseki hastanesi için alınacak tıb:ıi 
ecza ve devai aınpül 
Merkez belediye şubeleri için muh
telif gazhanele. :!:-n alınacak kokkö-
mürü nakliyatı. kltarpte~ _sonra Musolininin fi· 

k cnoe ış~ırak etti. Bir gazete 
l'~du "e Şırnali İtalyada scsya _ 
ıg trte nıü<:adeleye girdi. Bu 

:~adeleler. yalnız kalem müna
d ~!arı hahnde kalmadı. İşe silah 
~ kar1§0 · Roberto taraftarları, 

EGE TİYATROSU 
Nuri Genı:dnr ve nrkndaşJarı 1!1 

Temmuz Çarş:ımb:ı ~ünü akşamı 
X:ırlık:ıpı ~:ıf:ık hahçcsin<le Analıırrn 
Giin:ıhı Murad S:ımil varyetesi. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazılı işler 
açık eksiltmeye konulmu~tur. !hale 24·7·939 pazartesi günü saat H 
de Daimi eccümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve muamelat mii 
dürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin hizalarında yazılı ilk temi· 

tmolle sosyalist fırkası reisi, 
A~ilyo}'U Öldürdüler. Zavallının 
k~fasırıı ezdiler ve cesedini sehrin 

kak}arrnda sürüklediler. -
~II usolininin Roma ya yürüyü
~deıı sonra Roberto faşist yük
~ mahkemesine müddeiumumi 
u. 

1,934 de sosyalist mebuslardan 
(eottinin katli gerek İtalyada, 
tekse ecnebi memleketlerde de. 

bir heyecan uyandırmıştır. 
lt~obrto mi.iıddeiumumi sıfatiyle 
~lin ke~di ~ahkemesinde mu
~ eme edılnıe~ıni ve milli bir 
~ taJ'Jl~n 61.fatıyle beraet ettiril· 
y 'ini ıst~d.ı. Fakat bu arzusu 
lıı'ne getırılınedi. O vakit Ro
ıt1o gazetesinde katili milli bir 

1,\aJ'Jlan olarak gösteren maka. 
yazdı. 

- lusolinİnin, her yerde kendi
sı 

a bu kadar fazla gösteren bu 
a~a fazla canı sıkılmıştır. 1926 

~oınaıdan uzaklaştırıldı. Kre
~e de :aşist rejipti ismiyle bir 
y te tesıs etti ve senelerce yazı 
~ı. 

tıl )35 de Faşist yüksek divanı
)( l~a otdu. Fakat artık kimse 
~'1isine. ehernrniyet vermiyor . 
ıJateıerınd? neşrettiği fikirler 
g:'lakaşa edılmiyor. Yazıları sırf 
k ~er yanlışları bulmak için o. 

ıvor. 

f ırjinio Gayda 
85 de Romacıa doğfdu . 

1-; }'asal bilgiler tnektebinde o
l . 23 yaşında gazeteci oldu .. 
k ~ de gazetesi hesabına mer-

t • A 
h \1e şarkı vrupada bir seya· 

J->aptr .. Harbin başlangıcında 

172 JOZEF 

- Fakatı makatı yok .... Mös
yöntin işi acele ... 

Jan dil Barri kendi kendin~ 

söylemekte, sovup saymakta 
devam ediyordu .. Postacı yanı

na yaklaşarak : 
-Mösyö artık merak etme • 

yiniz, işte atlar geldi, dedi.. 
Görüyorum! Fakat bu 

mel'un atlar yarım saat evvel 
gelseydi ne olurdu?. 

Vikont, kızkardeşinin mendil· 
le sarmağa çalıştığı koluna ba
kıyor, hiddetinden kendini yi-

1 yortJu. 

f ilip ise hiç bir şey olmamış 
gibi sükunetle atına bindi, Ia
zrmgelen emirleri vererek, git
ti. 

, Şon, kardşi Vikontu arabaya 
doğru çekerek: 

- Artık gidelim, kardeşim, 
.Cedi. 

- Ya arap atı? Haydi onu da 
şeytan alsın 1 Bugün benim için 
bir feHiket günü!. 

Vikont arabaya girdi.. 
Jilberi görünce : 
- İşte şimdi de ayaklarımı 

uazh:_o rahat etmek mümkün ol. 
\nıyacak! diye söylen.di .. 

Jilber kekeledi: 
- Sizi rahatsız edersem çok 

tiziilürüm mösyö ... 
Kadm: 
- Jan, sen de daima böy1e

Ein !.. Ilc:ıi:n filo:: ofı:ma i!i~me .. 
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- Tuhaf şey t Arabacmrn ya. 
nma binsin .. 

Jilber kızardı: 
- Ben uşak değilim 

bacının yanına bineyim, 
- Şuna bak! .. 

ki ara. 
dedi. 

- Müsaa.de ediniz de araba-
elan ineyim, buna memnun olu. 
rum.. 

- Ne olur sanki? Haydi in -Oe 
i5ine git!.. 

Şon, Jilberi kolundan tutarak: 
- Yok, yok 1 Şuraya, benim 

önüme otur ... Bu suretle karde-
~imi rahatsız etmezsin. 

Sonra kardeşinin kulağına e
ğilerek: 

- Seni yaralayan zabiti tam. 
yor, dedi. 

Vikont, hemen tavrını değiş

tirdi: 
- byle ise kalsın, diye söy

lendi, ve Jilbere !dönerek: 
- Bu zabitin ismi nedir diye 

sc-rdu. 
Jilbcr: 
- Filip dö Taverney ... 

Bu esnada araba zabitin 
önünden geçiyordu .. 

Vikont bağırarak: 
- Küçük zabit şimdi mağ. 

rursunuz, fakat her şeyin bir 
sırası var 1 

Filip soğukkanlılıkla 

ver.:li: 
cevap 

- Eunu :h gcr:ir :.'.z, ne vakit 
arzu c::~::~n!z h~::rr:::ı . 

19 Program. 19.05 tllüııl> (I'. 

Duk:ıs - ~:ırak sihirbaz : Senfonik p:ır
ça - Pi.). 19.15 Türk müziği (Karı. 
şık program). 19.i5 Türk müziği 

(Halk türki.ileri 'l"'e oyun havaları ı 
20 .Memleket sa:.ı t ayarı, ajans \'e me
teoroloji haberleri. 20.15 Konuşm:ı. 
20.30 Türk müziğı: 1 - Osman be
rin - Snba peşrevi. 2 - Dedenin -
Saba şarkı - Guşeyle gel bülbülleri. 
3 - Aşık Mustafa - Saba şarkı - Bir 
esmere gönül verdim. 4 - Kazım Uz 
- Hüzzam şarkı - Benzemezsin kimse
re. 5 - Keman taksimi. G - l\lelımeı 

Nasib - Hicazkar şarkı - Görmezsem 
eğer se>diceğim. 7 - Refik Fersan 
- Rast şarkı • Yakdı cihanı ateşin. 
8 - Halk türküsü - Karşıda kara yon
c:ı. 9 - Halk türküsü • lndim dağ
dan ovaya. 10 - Halk türküsü - Da
mından görünür bağlar. 21.10 Haf. 
talık posta kutusu. 21.25 Neşeli pHik
lar • H. 21.30 ~lüzik (Saksofon solo
ları - Nihat Esensin tarafından). 21. 
50 Müzik (Melodi - Pl.). 22 l\tüzi l; 
(Kücük orkestra - Şef: Necip Aşkın) 

l - Paul Lincke - Olur, Olur, Olur: 
(Şen parça). 2 - Micheli • Buseler 
seernadı. 3 - Racbmaninov - Scre
nad. 4 - J. Brahms • Macar dansı 
No. 3. 5 - IMuard Künneke - Dans 
. üiliııden blus. G - Becce - Koturno 
7 - J. Strauss - Neşeli vals opere
tinden (buseler valsı), 8 - Ferraris 
• Çigan sevgisi. 9 - Carl Rydahl -
e.Mlodi. 10 - Franz Lehar - Gölter
gatle operetinden potpuri. 23 Son 

15 

~1jans haberleri, ziraat, esham, tuhvı 
lrıt, kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
!3.20 ~füzik (Cazband - Pi.). 2 :i.5~ 
• 24 Yarınki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Program Türkiye saati üzerine ve 
öğleden sonraki saat o.larak veril· 
miştir. 

OPERALAR Ye Si:.ı.XFO~l 

KONSERLER!: 
9.5 Sotıens: koto, orkestra. 
9.15 Berlin,: Busoni, Slarauss .. 
9.30 Lille: "Frngonard,, (Pierne) 
9.30 Rennes: Haydn, Schmitt 
9.40 PraA: "Mıı.rtha,, (Flotou) 
9.40 Strnsburg: Mozart programı 

ODA .MUS1K1S1 ve 
KONSERi.ER: 

7.15 Breslav: Sonata (Belhoyen) 
7.20 Derlin (vz. d.) Eski havalar 

10 Varşova: Chopin. 
10.10 lstokholm: Stenhannar prog

ramı. 

10.30 Londra .(N.). Piy.ano, keman, 
şarkı. 

U.10 Zorino gr. Beethoven'den. 
triyolar 

11.40 Kolonya: Piyano, keman. 
11.40 Hamhurg: Kuarlcller . 
12 Berlin Jvr. d.). Salon orkestra, 

sı, bas. 
HAF1F MUSİKU ve 
OPERETLER: 

7 .20 Leipzig: Ho.lk musikisi. , 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
Amasya Cumhuriyet halk partisi 
ilyönkurul başkanlığından 

1 - Aınasyada yaptırılacak haikevi binası inaşatı kapalı zari usu· 
l!le ve 21 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (42523) lira (9)" kuruştur. 
3 - Bu işe ait keşifname, eksiltme şartnamesi umumt ve hususı 

fenni şartnameler silsilesi fiyat mukavele ve proje cetvelleri ve plant:ı~ı 
arzu edenler ilyönkurul ba~anlığından 222 kuruş bedel mukabilin· 
Jç isteyebilirler. 

4 - Eksiltme 31 temmuz 939 tarihine rnüsadif pazartesi günü Sc 

a• 15 de ilyönkurul huzunmda yapılacaktır. 
S<.:::Muva.Kkat mninat (3189) lira 22 kunışt.ur. 
6 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanuna göre 

nıuktazi vesaiki ve vilayet nafıa müdürlüğünden ihale tarihinden S(>· 

kiz gün evvel alacakları ehliyetnameyi teklif mektu"':arma koymalar: 
ve bu mektuplarrn dördüncü maddede yazılı miadd.m bir !aat evvele 
kadar makbuz mu!:::!bilinde ilyönkurul başkanlığına vermeleri ve po~ 
ta ile gönderilecek mektupların dahi ayni zamanda gelmiş ve dış zar· 
fmm mühür rrıumu ile kapatılmış olması lazımdır. Postadaki gecik· 
meler kabul edilmez (4996)' 

nat makbuz veya mektuplan ile ihale günü muayyen saatte dairnl 
enci.bende bulcn.-nalan. (5018) 
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ııes için hazırlanan atları zorla 
almak istiyorlar. 

Zabit inanılmaz birşey işitmiş 
gibi dikkatle bakarak: 

- Atları kim almak istiyor? 
diye sor<lu. 

- Bu mösyö ... 
Filip dö Taverney, parmağı 

ile Janı göstererek: 
- Bu mösyö mü?. 
Diye sordu .. 
Vikon çalımlı bir tavırla: 
- Evet, bizzat ben .... 
Filip, postacıya dönerek: 
- Y anrlryorsun dostum, bu 

imkansızdır .. Eğer sahi ise mös
yö, ya !delidir, yahut asılzade de
ğildir. 

Vikont sert bir lisanla cevap 
verdi: 

- Bu iki noktada yanılan siz
siniz .. Aklım tamamiyle başımda 
olduğu gibi, şimdi krala mah
sus arabadan indim .. Gene ona 
binmek üzereyim ... 

- Nasıl?. Aklınız başınızda 

olduğu ve kralın arabasından in
diğiniz halde prensese mahsus 
atlara el uzatmağa nasıl cesaret 
ediyorsunuz?. 

- Burada altmış tane at var, 
prenses için sekizi lazım.. Yok· 
sa rastgele aldığım üç hayvan 
bizzat pren&C$e ait olanlardan 
mr dtr?. 

- /1!tmış at var c1o~nı . pren
ses için s ek:::i ı.:::: :n bu da 

doğru. Bununla Deii.l)er bu c:t
Iann birinden altmışa kadar 
prensese ait olması lazım ı:; 1 • 
mez .. Onun emrine tahsis cdi'; 1 

hayvanlarldan birini ayırm. 

meselesini ilittabi kabul edeı!lc ~· 
siniz. 

Vikont alay ederek: 
- Kabul eylediğimi görii· 

yorsunuz, çünkü üç tanesini ::l . 

yorum .. Bir takım çapkın uşal: · 

lar dört atlr arabalarla gittikleri 
halde ben yaya mr gideyim? A
cayip 1 Onlarda benim gibi ya
pıp üç tane atla kanaat etsinler, 
fazla bile kalır .. 

- Uşakların dört atla gitme
leri kralın emri üzerinedir. Rica 
elderim mösyö hizmetçinize em
rediniz de bu atlan yerine gö
türsün. 

- Evet, zabit efendi hakkı. 

nız var. Vazifeniz bu hayvan
lara nezaret etmek ise öyle de
meniz icap eder. Fakat velihatin 
alayma mensup zabitlerin ahrr 
seyisi derecesine yükseldikle
rini şimdiye kadar bilmiyordum. 
Rica ederim. Siz göz kapayı

nız. Emrel::liniz adamlarınıza da 
görmemezliğe gelsinler, biz de 
yolumuza gideriz ,olur biter 1 

Yanılıyorsunuz mösyö! 
Seyislik derecesine yükselme · 
G:m 'e? a in""~~en btı vazife 
~imcli bana verilmi~ bulunuyor .. 
Çünl:ü bizzat prenses merkez • 
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Bayanların nazarı dikkatine ' 
1 

AOARAN 
SAÇLARA 

il it 
Pariste uzun ıene]erdenberi yapılmakta olan makiyaj 

tetkikleri neticesinde ıeliti güzel krem ve pudralarla makiye 
olan kadınların cildlerinde zamanla bir çok buruıuklukların 
ve çirkin lekelerin husule geldiği anlaıılmııtır. 

Gerek formülleri ve gerek istihzar usullerinde sıhhi kai. 
delerin hakim olmadığı anlaşılan birçok kremlerin bunda en 
mühim amil olduğu tesbit edilerek çalıımalara devam edil

miıtir. 

Pariste ki.in ve bütün dünyaca tanınmıı Doktor Debat 
laburatuarlarında mütehassıs kimyakerlerin yaptıklan ciddi 

tclehbülcr sayesinde bu mahzur.ın tamamen ortadan kaldınl
ması mümkün olmuıtur. 

Artık her kadın bilatereddüt makiyaj yapabilir; yeter 
ki akşam yatmadan evvel yÜzÜn Ü lNNOXA SOTO ile 
güzelce temizlemiı bulunıun. 

Müşterilerine şükran borcunu ödeyebilmek için 

lNNOXA SOTU cild meıamatını açar, derinliklere kadar nüfan eders temizler, be§ereyi 

besler, istirahatini temin ederek teneffüs etmeıine yardım eder, cildi yumuıatarak tazeler. 

•
saç böyalan saçların tabii renk 
lcrini iade eder. Ter ve yıkar 
malda çıkmaz, daima sabit ka 

Kuruluşundanberi ilk defa olarak bütün 
mallarını işitılmem:ş ucuzluk ile satışa arzediyor Ak~am yatarken ve sabahleyin kalkınca INNOXA SOTU ile s\izelce silinen yüzde çiller 

ve lekeler tamamen zail olur, buruıukluklar kalmaz, cild meıamatr açılır ve taze bir çocuk le· 

ni haline inkılap eder, bu suretle temin edilecek cazibe herhanci bir yüksek makiyajdan daha 

üstün ve fevkaladedir. 

lır. Kumral ve siyah renkli sıl 

hi saç böyalarıdır. 1 Beyoğlu, fstildil caddesi No. 282 l'el: 49841 

İstanbul Çakmakçılar No. 188 Tel: %2991 Doktor Debat laboratuarları bu hakikati muhterem bayanların nazarı dikkatlerine arz:et
mekle şeref duyar. 1NNOXA SUTU bütün tanınmış Parfümörlerle büyük eczanelerde nor

mal fiatlarla satılmaktadır. 

l~GlLlZ KANZUK 1 
ECZANESİ 

.. n.E·Y·O·G·J·u .. -.. 'S·T·A·~-·n·l·ll··· ,~,======================================~,~r 

SayJsıt 
1inekııri 

'FLiT 
İL• 

41.DURU/fUZ 

FLiT daima ÖLOIJRUR 
, 
• 

u....... ...... . 1 .,.. ..... 
t1111hı, Galata, Ytyma Hı• 1 
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. 
lere nezaret etmek için beni gön 
derdiler. 
- öyle ise o başka 1 Fakat mü

saadenizle arzedeyim ki sizi:ı 

yaptıgınız vazife haysiyete uy
gı,;n bir hal değildir. Eğer genç 
madam orduya bu yolda muame
le ile başlarsa ... 

- Genç madam diye kimden 
bahsediyorsunuz?. 

- Bunu anlamıyacak ne var? 
Avusturyalı! .. 

Zabitin rengi soldu : 
- Bunu söylemeğe cesaret 

ediyor musunuz? dedi. 
- Yalnız söylemeğe değil ! ... 

Yapmıya da cesa,ret ederim, hay 
di Patris şu arabayı koş 'da gi
delim, işim çok aceledir. 

Zabit atın birini dizgininden 
tutarak: 

-Kim olduğunuzu bana söy· 
ler misiniz ? dedi. 

- Size pek tazım mı?. 

- Evet .. 
- O halde söyliyeyim, vikont 

fan dü Barri. 
- Nasıl? Siz onun kardeşi? .. 
- Evet, sizi Bastilde çürüt. 

mi ye muktedir olan adamın kar· 
dcşi. ... 

Onlar k o n u ş u r 1 a r k e n, 
Patris de arabayı hazırlamıştı. 

Hcmm yola çıkmak maksa · 
diyte arabaya attidr. 

rilip, arabanın yanına koşa. 

rı:ık: 

- Mösyö Vikont Jan dü 
Barri, dedi, lütfen arabadan 
inersiniz, değil mi?. 

Vikont, arabanın kapısını se
kerek: 

- Vaktim müsait değil, diye 
cevap verdi. 

Zabit sol eliyle arabanın ka
pısını tutup kapanmasına mani 
olarak: 

- E~er inmekten bir saniye 
tereddüt e.derseniz namusuma 
yemin eklerim ki kılıcımı göğ. 

sünüze saplarım, diye bağırdı. 
Vikont arabanın ön tarafına 

koyduğu kılıcını alarak: 
-Beni tehdit mi ediyorsu. 

nuz ?. diye cevap verdi. 
- Eğer inmekte biraz daha 

gecikirseniz tehdidimi yerine 
getiririm, işidiyor musunuz?. 

Şon, kaı:1de!inin kulağına mr
rxldandı: 

- Eğer bu zabiti tatlılıkla 

kandıramazsak ileriye gideme
yiz Jan .... 

Zabit, nezaketle kadını se-
Iamlıyarak: 

- Madam, dedi, hiç bir ıey 
beni vazifemden alıkoyamaz ... 
Binaenaleyh mösyöye itaat et
mesini nasihat ediniz, yoksa ye
min ederim ki benimle vuruş

mağa mecbur olacak .. Vuruıur
sak kendisini öldüreceğim. Ka
bul etmezse derhal tevkif ettire• 
ce~im .•• 

--------------------~------ ------------------------------
Devlet Demiryoilan ve Limanlar~ ·:~ 
işletme Umum idaresi. ilanları · ~· 

Muhammen bedeli 23,500 lira olan muhtelif ölçü aletleri 29-8-19:~9 
sah günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binesında 
satın alınacaktır. 

i ASEPT , 
TABLET 

Bu işe girmek isteyenlerin (1762.50) liralık mU\'akkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 1 t.30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Yemek salonlarına, yatak ve 
banyo odalarına, mutfaklara, 

aptesanelere, kahvelere, gazi

nolara, lokantalara, eşya depo
larına asmakla 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay -
darpaşada tesellüm ve sevk ~efliğinden dağıtılacaktır. (5132) 

Sinek, Sivri sinek, Güveler ve diğer hataratı 
uzaklaştırmak kabil olur. 

Deniz Harp Okulu ve 

Lisesi Komutanllğınclan 

Temas suretile mücadele ve imhası lazım gelen GOVELERIN 
SüRFELERI. KARJNCALARI ve HA.'\tAM BÖCEKLERi. 

NiN iMHASI iÇIN ve kürklere, elbiselere, çamaşxrlara,'halxla

ra. dolap çekmelerine ve sandıklara: 

Kutu is::~:~:nc Ktjstalize ASEBIA:yı 
kullanmalı 

1 - Deniz lisesinin birinci ve ikinci sınıfına güYertc ve makine kı· 
sımlarma üçüncü sınıfına haritacı ycti~tirilmck uzerc okur kayıt \'C 

kabulüne ba~lanmıstır. 

Maarif Vekaletinden · 
Vekilliğimiz neşriyat müdürlüğü kadro,sunda 30 lira asli maa~ 

Jerleme memurluğu münhaldir. 
2 - Müracaat müddeti 10 ağustosta nihayete erecektir. Bu İ5(! alınacak memurun )'ül, sek mektep mezunu olması ve aı;l:er· 

lik \'azif esini yapmış bulunma ı şarttır. Edebiyat fakültesi mezunu 
olanlar \'e ecnebi dil hilenler te•cih olunacaktır. 

3 - Şeraiti öğrenmek \'C kaydolmak için lstanbuldaki ic:teklile 
rin doğruca okul kayıt ve kabul komic;yonuna htanhuldan ba~ka ye·· 
deki isteklilerin de bulundukları mahallin askerlik ~ubc;,İne miiraca· 
at etmeleri. _(5130) 

Taliplerın 20 7·939 perfembe günü ak~anuna kadar mü~bit evrak 
,.e fotoğrafları ili~ik birer i tida ile \'ekilliğimiz ne;;riyat müdürlüğü·1e 
müracaatları lazımdır. İstekliler arasında yapılacak mü abakanın ye
ri \'e tarihi alakadarlara ayrıca bildirilecektir. (298) (5140) 

JOZEF 

Vikont, arabadan atlayarak 
kılıcını çekti: 

- Ben de size yemin ederim 
ki ne yaparsanız yapınız, yoluma 
devam edeceğim, dedi. 

Filip: 
- Bunu ileri .de görürüz .. 

diye söylendi ve düelloya hazır
lanarak bağırdı; 

- Hazır mısınız?. 

Filibin maiyetindeki altı sü
variye kumanda eden onbaşı 

ileri giôerek Filibe : 
- Mösyö emrederseniz,. de

di .. 
- Siz işinize bakınız, bu şah· 

sıma ait bir iştir, haydi mösyö, 
vikont emrinize hazırım. 

Arabadaki kadın acı acı haj
kınyoııdu. 

Jilber, korkusundan daha zi
yade saklanabilmek için araba 
ile beraber yerin dibine geçme • 
ği istiyordu. 

İkisi .de dövüşte son derece 
usta olan bu iki a~am arasında 

düello başlamıştı .. Biribirlerine 
saldırıyorlar, kendilerini müda
faaya çalışırlarken hasmını ya
ralamıya gayret ediyorlardı. 

Orada bulunanlar derin bir 
sessizlik içinde düelloyu seyre 
!dalmıştılar. 

iki üç dakika devam eden 
çarpışma neticesinde Vikont 
haykırarak geri çekildi. 

Kolundan aldığı bir yaranın 
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kanı parma1.hrma dc~ru akıyor, 
yere damlıyordu. 

Filip: 
- Yaralandınız mösyö Vi. 

kont, dedi.. 
Hengi solan Vikont kılıcın 

hiddetle yere attı. 
- Biliyorum, dedi .. 
- Haycli mösyö, bir dah:\ 

böyle .delice işler yapmayınız. 

- Evet zabit efendi.. Hareke· 
timin cezasını gördüm. 

Genç kadın arabadan atlaya
rak kardeşinin yaıtlımma koştu. 

Zabib genç kadına: 
- Kabahatin bende olmadığı. 

nı siz de gördünüz, dedi.. Bir 
kadının önünde kılıç çekmek 
ınecburiyetinde kaldığım için 
s.:-n derece müteessifim .. 

Sonra postacıya dönerek: 
- Haydi ldostum, atları ahıra 

götüriinüz .. .eledi. 
7i1ip bu emri verdikten sonra 

Vikontu ve kızkardeşini başiyla 

seliimlayarak oradan uzakla~tı .. 
Tam o sırada bir sürücü ile 

iiç at pcstahanenin avlusuna gir• 
diler. 

Postacı bunu görünce bağır~ 

-lı: 

- İşte iiç at geldi.. Kurten, 
haydi sabuk bu atları arabayi\ 
koşunuz .. 

Kurt en: 
- Fakat usta, cliye itiraz et. 

mek iste.eli ... 

" Zevcim gözlerine 
inanmıyordu ,, 

ve 1 O yaf daha genç 
göründüğünıü 

söylüyordu 

işte böylece 
meftun olmuştu 
Zevcim "Bu adeta bir harika" diye 

ôylenmekten kendisini alamıyordu. 
Ancak: 
lki ay kadar oluyor. Alnımda, göz-
10rle ağızmun etrafında buru§ukla
-ım \'ardı: Filhakika yaşım da eper
·e ilerlemi§ti. Bugün bUtün doıılla

rıır. teffaf ve yumuşak tenimi \'e bir 
~ı·nç kızınki gibi taze ve nermin cil
li:ni takdirle seyrediyorlar. Her ak
.am yaL'llazda.n evvel cildin unsuru 
)lan pembe renkteki Tokalon kremi
' ı kullanırım. Tcr!ifüinde Viynna 
iniversfü'sİnin nıe~hur bir profesö
·ü taı1fmdan keııif ve "Biocel" tabir 
"dile!". CJ.Zİb \ 0 e k"\ HıC'tli genlik CC\'· 

1eri "ırdır. Gilnuü:ıtler için, be) az 
"fııkteki 'r.l'~':ll<ın k::-<'minı kullanı • 
ı :ıı. Cildi ı.c;•nzlntır ve yumuıırtlır. 
\'c bütün l'i~P.h tenleri giderir \'C 

ııçık mcııam~!cri sıklaştırır. 


