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Tayyare ile gelen Sof ya elçim izle görüştük 

Bulgar ordusunun 
Yarın kıyarııet ko
pacağı doğru rııu? 

Bir rasathane müdürüne göre Merihle Dünyamız 

' 1 aras~nda yarın çarpışma olacakmış 
Kandilli rasathanesi müdürü Fatin 
diyor ki : 

((Tehlikeyi göklerde değil, yer 
yüzünde, insanlar arasında 

arayalım ! )) 
lstanbulda ve memlekettel 

Müthiş 

Sıcakların tesiriyle bir 
l<ibrit fabr ı k asında kibrit

ler tutuştu, il~ amele 
yaralandı 

Djn h-;trarat gölgede 36, 
Güaeşte 58 dı - Zelze le 

hangı mın tnkalarda 

hıssedıldı ? IJugiin saat 17 de açıalcak olan Yerli 11!allar scrgisindetı bir gorımuş 
~andi//i ra~atlıanrsi miid:.7ii r ... ı;11 (Yazısı 4 iinciidc) (l'azısı Sinci sayfamızda) ----------------------------------------------:__ ______ _.:..:__ __ _:_ 

·· Res; mı·ı Hafta ~~/ Baş gösterecek hastahklara mukavemet~erini ten1in için 
ı Alman ve ltalyan askerlerıne 

'ir. 'i:l) r.ı irin de en l:ınınnl'Ş 
•nuıı rı irlcrın ' ızıl:ırını 'e hl:- il 
~ala vucn, nıkrıizın ıınısınıı 
koı J,ııı ıl.ııı ,oJ,, hilt'crğiniz k:ı· 
ılır ııcı h kk ını:cınu. dır. 

<:ok mıitcnc'' ı ı:ılısı en tu·ıız fi- 1 
Cumartesi günü çıka-ı 
ca k 46 ıncı sayısında 
bulacağınız bahisler
~en bir 'mçı : 

I· ılclıi) :ıtıınız ıınsıl bir lsti!,n· 
tı el lnliip clrnclidir'l Açık h:ı-
~·ı ıl ııs mektepleri Doktorun 

·~c\ı; ll:ll'~kl rın s:ığlıi{ı -Hc-

Yutturuluyormuş 
~·11 1 ı..renıın, tarihin meşhur 

ılıııl rıı ılair hır ~:ızı~ı -
~ıııl ın , spor l\:ıılınl~r:ı n ıılı 

.. ~lır llı\leıi ,e dlıhe moılcllc-
, ~· Olmuş ' '.nl. rın lıik:i) cll'" 
~ 1

1nllc ı: "Bu lckl') • ı... n lcrıııı-
• cr ı 

\ " Onu clıııulrn Alılın !., 
ıı· 

1 '' "ur ılılıııııı • s1
, \C 111n,•cı-.ı! 

; 
1
'' ll.ını C nınl • 'adıı in cnfc\ 
'I' k:ır ıl, 'ııı ıı. \'l'' irr .. 

29 T cm muz cumarte-
si t 

Bugün 

i]~ 
~ayfadır 

~' '1' ,, :ı .._, 

Arnavutluk civann
da bir ltalyan kıtası, 
bir hata yüzünden, 

Jan1amile tifoya 
tutuldu 

Paris, (Radyo) - Muhtemel bir 
harbin uzun sürmesi karşısında, 

bnşgöstcrmcsl ihtimal dahilinde bu 

lunnn hnstalıklarn karşı koyabil
meleri için Alman ve İtalyan ordu

lanndn hizmet goren gençlerin ye. 
Jıklcri yC'mcklcre, her gün muny. 
.}en mikdnrdn türliı hastalık mik • 

robları knmıtınlmaktn olduğu mn
lümdur. 

Bundnn on beş giln kadnr C\.'\'Cl. 

Arnnv:ıtluğıın cenubunda bir mın
tnkuda ycrlı slirilıniş kuvvetlerden 

(Devamı .J iinciide). 
Almanlar tarafından ymi yapıla11 ve aııcak şimendifer rayları iizcrin

dc 11ak/edilebilcn muazzam bir top 

--·----

hazırlığı! 
Ağustos 

manevraları 
içinmiş ! 

Elçimiz, Bulgar hududunda 
fahşidat yapıldığı şayiaları 

hakkında ne diyor? 

Bulg3ristandaki 700 bin Türk 
Anavatana dönmek istiyor! 

Bulgar hükfrmoti tran it gc. 
çcn Türk tAlcbclcrino Bulgar 
memurlannm gösterdikleri dii. 
rü~t mmı.mcle)i, bazı lctiı;Uk 

nıcmurlann hatası olarak te
lli. itki etmiş, teessürle kıı.r~tln

mış \'C alUkndıır memurlıırn bir• 
dıılıa b(iyle bir hiidi eye meydan 

.J 

'crmemcleri lüzumunu tebliğ 

Sofya elçimiz Şevki Berker 
kumetimizle temas etmek üzcrı• tay
) are ile şehrimize gelmiştir. 

Şevki Berker, Istanbulda bulu· 
Ban Ba~vckil ve hariciye vekili ile 

(Devamı 5 incide) Sofra elçimiz ~evki BCTkcr 

ispanyada krallık 
geri mi geliyor? 

General Franko, 13 üncü 
Alfonsa adam yollamış 

Parls, 26 (A. A.) - Excelsior'un Lizbondaki muhabirinden: 
Frankonun lspanynda krallığın iadesi lehinde olduğu söylenmektedir. 
Krallık taraftarlarının lideri dük dö Mnura, 13 üncU Alfonsa mU,lfı.ki 

olmak üzere dün Lozıına hareket ctmi5tir. 
DUk, Frankonun sarih talimatını hiiinil bulunmaktadır, Kendisi, 

eski kralla saltanatın iadesi ıı;arUanm müzakereye memurdur. 
Dük, 13 üncü Alfonsun kararım Fra.nkoya bildirecektir. 
Zannolundub"tlna göre 13 üncü Alfons, İspanyol milleti bir plebisit 

(Devamı 4 iltıciidc) 

ÇERÇ~y__§_ 

ÇAM AGACI 
Jl cybeliadanm yanıp kavrulan binlerce ı:.amına o kadar acıdım 

' ı.i, hana onları cımbız.IB yürr.j;,rfmdcn sökm\isler gibi geldi. 
l>iınya a' ıışı Ye mütareke yıllarında, içinde tam beş senemi 

gcçlrdi~rim lı:ıhriye mektebinin bulunduğu He) bcliaıln; nltıncla ilk fi. 
l\İr \'C !'jİİr ihtııfır;larınıı dii':)tiİ~'lim çam ağ'ııcı. 

{'nnı ağacı bende ney cı eminim ld herkesle de odur. Un.km, 

ı::ıııı hende ne? Allınılıı. ilk romana nh:ınılılığı, ili• aska fikir edillliği, 
ili, liınlılc saf<ılıır lrnrulıhığıı. illi fcli'ılwtc ıığlanılığı, büllığ 3 ıllnrı <lo • 
1 u. Siinnct çocuklnrınrıı ı·irllibicill kaQ olıısı nı·~ sc, Sedirinde duygu 
'c diişlincclerimiziıı znrını ıtallattığı rnnı nğnrı da o. Olı;uıılııl• <lC\. 

rlnıizin çam ağarma ~elinrC', ciğ(\f'lcri yclp:ızellycn hnrilmlfıdc lrnku

su, to)lrağa iııelden clahn kıı) ıcı bir halı seren clök\ilmfü; snr;ı, ölüm 
sıral,Jarımla <>erinlik mahzl•nlPriııılrn hn' n ~<'tiren misilsiz ~ölgesl, 

) n:r. \'C t,ıs ) ii:r.P ı;iilcn ı;iir ) ı•silligi~ le o, tt•l,cr frkcr iingülü neferlere 
ıııulınfıızn rttirilr.cr.I, knılar J,ıyınctli lıir ':ırlık • 

A-.ırlarro siırrıı ıııirznıin ı .. tıınbul H'rC'mi 3:uı;:;m, 

l'\', ıııotıirlii hortum 'c nzll'rk fül,Jrnt "'uuru sn~·e.,iııcle 

nih:ı)·et 1.iibtı, 

hnsfınldıktuıı 

..mıra ~iınıll çnm ağ.ı!;l:ırınn sinı) et ~tmel.1<> ll\ n7! :1\'ll7. hn~·lon3 or ki 
onı:ı knrı;ı lıütUn tecllıirlcr entipilrtcn, :ısıl tcclhlr halkm ldiltlirl. O 
canını n~nı:ların altında ~:ılı ı·ırpı y:ıhııı clolm:ı pisi ren 7.('\ l<sİllere lın

ı,ırı ıl:ı "l,d lıasn ~lın-:lr t:ınık !,, lııilmıiiııii 'C'Mll('~ in! 

Necib Faz1l JUSAJ(ÜREI\. 





---26 TEMMUZ -1939 

lf · lnaberl 1 

"s'<ŞAM POSTASI 
oh.ibi ue Nep'İqtlt Müdüi 

İD Hasan Rasim U• 
,...,, ~RE EVİ: lstınbul Adara cıddni 

y""4, ı.ı. .... '" '"""' """ .......... . 
ıııı ·~len telefonu : 23872 

lııdıre • : 2•370 
in 3 ; • • • • • • • : 203 5 • Aeo·N·E· ••••••••••••• 

1 ŞARTLARA: 
1 ~••lllı. Tlrl'J" (- I 
• il •1tı1ı 14.00 llr. n.oo l(r. 1 
1 1 O)h). 7.:iO • 14.00 • 

1 : .. • •11ıı. ~:~~ : ::: • ------------··· 
?f aflClta da.it: -
Dağınık düşünceler 
H ALLERh TDEN şikayet e· 

· . denleri pek sevme'-'iZ rünkii 
ıçırn· J , :r 
k ı~en herke in - hiç olmazsa 
d endırnizcıcn ve pek sevdiklerimiz· 
lacn başka herkesin - layık olduk· 

11 
rı refaha, saadete, servete erdiklc

i n~, hatta fazlasile erdiklerine kan; 
k:r. Talih, şans ancak kendimiz ilr 
k r andıklanmız için manası olan 
~ IInelerdir. Fakirlerin, küçükleritı 
rn Slzhğına inanmayız; onların heı 

d 
uvaffakiyet izlii'i'inin sebebini ker.-
ı k h 

fik • u Urlarında, iradesizliklerinde. 
rı n veya ahlaki noksanlannda ara· 

:ı:. 

ri ~akat hallerinden şikayet edenie
' a SCvtneyişimize ba5'ka bir sebeb 
tır~dır: onlar bize a·czimizi hatırla· 
h ar. Onların halini düzeltebilrneJ.
a~s~sundaki aczimiz. "Bedbahtlara 
~}acağımıza öfkeleniriz diven 

mut " • 
1 Cfekkir ancak yan haklı: biz on 
kara acımamak, acıyıp da içimizi 
h:trna_mak için öfkeleniriz. Me:-
ofkc et. nıhayet bizi rahatsız eder: 

bıze bu rahatsızlığı unutturur. 

s ı\MlMlYETE, kendimizi ol· 
)"tik . duihımuz gibi göstermeğe bü 
h<_.tt bır rneziyet dire bakanlar '!ı-
h (!}'an 1 1 o·· .. i~bir ı.ıyor ar. unya samım~. 

1<> •• kı.tsurlarını saklamıvan, onlar " oı· " J 
li<\nl unen nsanlarla doludur. ln 
kcnd~n. ~ğu o kadar samimidir k• 
la ılerını herkesten üstün bulduk· 
ih~nı kimseden gizlemez, en çirkin 
~ta la, ını meydana \'uruverirler. 

&üı ncak bazı kim clerde samimiyet 

1 eldir: büvük bir c!lhsiveti olan-
ard • ı;- " 
nı· ~-Fakat onlarda hoşa giden s<i· 

tını "eti . . . . 
1 . " en mıdır? voksa sahsıyet · 
erı nı·d· • J :; 

d 1 ır? bunu kestirmek çok zor-Y:· Andrc Gide'in ]ormıal'ini oku
&ös~rn: ?ide kendini oldutru gihi 
Y<r. erın~e değil, görmeğe çalışı
fe •· Sarnımiyetini, ne olduğunu keş 
nı·!;a!ışan bir muharrir,. Ondaki sa· 

k llnıyetten baı:ka bı'r "ev· tenkid ab·r . . ' :. J • 

l\ ı 1Yetının kendi kendine tatbiki. 
endi ke d" . . 1'1 1 sa b" n ını tenkıde, tah ı e ça ı 

• n ır ad 
ı.· k am ... 

a at bunu da büvuk bir mezivf't 
ayrn " . 

d. ak doğru değildir. Herkes ken· 
1 kcnd· · 

illaki ın~ dinlemekle, tahlile çalış· 
li<lnrn a hır Andrc Gide olacağım 
u lub a 111• Andre Gide'in kıymeti 
nı U~da değil , mevzularında, ya-

tahJıJe ur l y ah . . d et' ı'rnş ı~'I ~ sıyetın e ır. 

B ÜYOK muharrirler daima en 
it k 

1 
.) uk ek mevzulardan, en ba· 

l\u~ ~ ırndcrlc bahse<lebilcnlerdir. 
\ "'·'lcr ı' "" b . 1 l . b" kllll ~ ""' a ıt meısc e erı •rta· 

İle a ~gır kelimeler, ilim ıstılahları 
ıf n atınca bir iı: gördüklerine ka-

1 olurlar , 
l' . ·a:..at ba . . 

ba it k . zı kımseler de her şeyın 
anı' c11ırnelerle anlatılabileceğini 

JOr ar Ç.: ·· h . 
C'diyo ·. ,,;Up esız onlar da hata 
bi }( r. ~ulıen Benda'nm dediği gi-

ant ın so·· lcd'W ba it k 
1
. ) ıgi şeyler, daha 

ğu ~ ımelerle anlatılamaz. Ç(\· 
ıı:indır k~ bu hakikat anla~ılmadığı 
ittiha ~ırçok kim ·der ukalahkl<ı 

rn l'dılıni..;tir. 

Nmul/alı t1 TAÇ 

----------------~---
Y ı 1 nı az rom k .. ·· 

Sahile or oru 
çarparak parçalandı 

ve battı 
Aıc·hınet A . 

kı Yıtrn h kaptanın idaresinde. 
den g az romorkörü dün KandillL 

c ftrkcn ak 
la'ıilc . ıntıya kapılmış ve 

r ~tıı:ırak ]) r:ıaı b Parçalanmıştır. 
v lnH atan romorkörün kaptan 

ası kurtulmufitur. 

H A B E R - Akşam Postası 

lzmit alay sancağına 

Merasimle istiklal 
madalyası takıldı 

"Alayda tel< sağ kalmış bir kişi bulundukça 
onu düşmana bırakmıyacagımıza and içeriz!,, 
" - Sağ ol... " 

~ 

Gmeral Riişlii Akm maJalyayı sancağa takıyor 

lzmit, (Hususi Muhabirimiz- may Albay Raif Argun, gür ve 
den) - Şehrimizdeki kahra. tannan bir sesle, alayın en mu
man Piyade Alay Sancağına Is. kaddes malı ve milletin, alay 
tiklal madalyesi verme merasi. haysiyetine teslim ettiği mu. 
mi, burada, Cumhuriyet mey. kaddes emaneti olan sancafa 

danında çok heyecanlı ve mu. lstiklal ma-dalyesi verilere!· tal. 
a?.zam bir merasiml~ ij:rA ~gil, ıli€iqde.n duyduğu sçvinç ve he. 
miştir. yecanı anlattı. iştirak ettiği mu. 

M · d .. k harebelerde gıptaya ve örneğe 
erasım e tumen omutanı y ,., 1 kl k h r· l R.. .. Ak Al :!eger fedakar ı arr ve a ra. 

umgenera, uştu ·ın, a~ manlıkları tekrar andıktan son. 
komutanı ~urmay Albay ~aıf ra, Ebedi Şefimiz Atatürkün 
Argun, valı namına Emnıyet manevi huzurunda hürmetle e. 
r.ıiid~ri.i, ~erkez. komutanı, ğildi, Milli Şefimiz lnönüne A. 
bcledıye reısı, partı başkanı ve. !ayın tazimlerini sundu. Sonra: 

································································································· 
no.t

Maı yangınlarını can yangınları 
takip edilece!<tir ! .. 

Yazan: M. DALKILIÇ 

1 ST,\~IlUl.l' hlunlıul .rnııan d<·niıi d<·~il mhlir'! .. t .. tanlıu
lun cleniılen• uzanan kıMmlnrı da bo~uzın iki yakn ... ı, \'t'· 

~il\,iiy _ <;ekmeN1 <oahllleri, bir ılt' ıııhılar bölı;c ... i dri:;il ınldlr? .. 
J:..tanhulan deniz sahili olan Jwmnlıırı k<.•ndindrıı rlaha ı;ok 

uzundur. 
.l\'"ihayct sn.ydığımız bu kısımlar lı;lnıle en mamur tarnfı, bu_ 

~ün, adalar böl~esl dej:,oil midir! .. 
Binaenaleyh, bize iiyJe gelir ki, t .. tanbulun kendinden sonra 

banliyö dt>ı1i~mlz hu bölgt'lcrinclc- e~er bir Hcrlr.me csc-ri ynpıln

c:ıı~sa, en·eliı en nıaınnr hi\l;.:eslııde11 lıa5lamal> :.:erel•tlr. Zira en 
mamur demek, en değer \ "C c-n çol• l!ıtiynç hi ...... rdilir yer tlı•mek· 

Ur. 
llalhnki biiylc bir sıra n•y:ı ni1.nmı, hiç kim ... {', hiçbir ın.mnn 

ıı:l.~an itibara almı~ değiltlir. Fakat nr olur.a oı...un, hiitiin rlii:°<'r 
ihti~ uçlar bcrturnf, fakat en mamur biil~eler iı:in iki tı•hlik<• 'ar
clır ki ~il :,:öl ürme.ı.lcr. nunlardnn biri ynıı:.:ındır. 

Zira ~an~ın, hirknr; dakika içinde lıir Urnranı lı:ırnhP~'c kalhr. 

Maliııııumuzdur: Adalarda itfal~·c ff· kfliıtlnn , ·ardır ,.c mii. 
lwmmclılir dt>. J<akat daha iki gün enci llı'ybeliıle, daima ol· 
cluğu 'e olacağı ı;ibi bir hiçten yanı;ın !:•kını~. lOOO ç:un yunnu5hr. 
Heybeli itfaiyesi bunu söndüremezdi. 

CU)·ükada itfai~ esi ise Jlcybc11~·c ~iclcmezıli. ('ünlui bunun 
için ':ıııur bcldemeyc lü:ı:uın \'ardır. Sanki yan:.:ın ılıı Adaclnn is
tnııh:ıla muntazam sıuıtlerdı• lnPcck hlr yolcuymu-, :.:ibl \'aııur 

saatlerinde tutu~mayn mf'churchır! 
Ak ... i takdirde bir ıMla itfai~·esi ıli~cr acla itfoiyc .. iııin ynrılr· 

mma ko~mn7.. 
Zira, Anadolu sahlllNini dC' dahil cclrr-.rk, hu ~<'ni~ \"C hii. 

~ ük in~aat .,en rflrrinin yattı~ hiil::ecle lıir dı>niz itfııİJ<'Sİ yok
tur. 

nu, mal yangını için, 
Bir de <'an yan::;ını ir;in tehlike Yar ki, o korkunr;fur. Zira a· 

dalarda bir kaza, bir op<'rasyon ,·akası, m\i<.taccl ağır hlr hasta
lık \"aka.,ına duçar olsanız ~~ıtır çatır iılnıcyc nw<-bu~unuz. Zira, 
istnnbulıla lmrndıı cnnkurtarun \'esniti Ynr<lır cln, <lcnizcfo can 
kurtaran ,·asıtası yoktur! .. 

Ornya kaııtan pa~a kan ıyor! .. ......................................................................................... ._... 

Çeşmelerde 

olur mu? 
Mesai saatleri sonunda 

Sazı semtlerde Hamidiye 
çeşme'.eri kilitleniyor 

İstanbul -
. . 
lzmır 

Hava seferlerine 7 
Ağustosta baş\amyor 

lstanbul • İzmir doğru hava. 
seferlerine 7 Ağustos pazartesi gU 

nU başlanacaktır. 

kili, jandarma kumandanı, res. 
mi ve hususi teşekküller mi.i

messilleri, binlerce hnlk hazır 

- Alayın mukaddes emane. Hamidiye içme sularını muay -
ti olan Sancağı, canla, başla yen bir ücret mukabilinde evlere 
lwr an, her yerde mi.idafoa ve g~türenlerin herhangi bir sahte -
muhafaza icin kanımızı son karlık yapmalarına meydan ver • 

Her sabah sant 7,10 dn lzmlrden 
bir tayyare knlkarnk bir snat 50 
dakika sonra lstanbula gelecek 
ve her glin akşamlan sııat 16,10 

da da lstanbuldnn kalkacak bir tay 
yare 18 de lzmire varacaktır. 

Buglin Ankara yoluyla yapılan 

hava seferleri, Istanbul • lzmir 
yolculuğunu 8,50 saat yapınıı,ıtı, 

§İmdi ise bu 1 snat 50 dakikaya 
inmektedir. 

bulunmuştur. 

General Riiştü Akın, çok 
heyecanlı bir nutuk irndederek 

.~ıyade alayının İstiklal sava. 
pndaki kahramanlık ve feda-

karlık menkibelerini anlatmış, 
bunun, her birinin ne büyük 

bir hamaset destanı olduğunu 
izah ederek, o günlerin içinde, 

d
. l k ·d k t v A l memek üzere, belediye memurları 
rım asına ·a ar a ı acagız. • .. 

1 d t k v k 1 b. k" · b tarafın.dan kap a~ızlarının mu -av a e sag ·a mış ır ·ısı u. 
• .. · hürlendiği malfımdur. 

lundukca onu duşmann bırak. 11 1 k ·t · ·· "n · . . . . - ava arın sıca gı mesı yuzu. -
ır.ıyacağımıza antıcerız. Antıcı- ..l f 1 f' t b 1 a · ) · ;.ıen az a su sar ıya ı aş ayınc 
yor musunuz arkadaşlar. b 1 d k 1 "h"' 

Dedi. Lahzada Körfez sahil. 
!erinde bir ses gürle dı: 

ve azı semt er e ·aparı mu ur-

ate~ ve kan deryasından Jzmit - Sağ ol. .. 

lcmek vazifes1yle mükellef me -
-nurların da mesai sonu saati ge • 
lir gelmez işlerini bırakıp çeşme
leri kilitliyerek vazifelerinden ay· 
rılmaları üzerine halk içme suyu 
temin edemez vaziyete .diişmek • 
tedir. 

alayının kazandığı zaferleri an. Bundan sonra lstil..l:ıl mar~: 
tatmıştır. dinlendi. Alay geçit resmi yap. 

General, Cumhurr,.isimiz Is. tı. Çelik ve yenilmez ordunun 
met İnönü adına Alay Sanca. geçit resmi gi)ğüsleri ifiihurla, 
ğriı~ İstiklal madnlyesini tazim.

1 

se\•İnçle doldurdu. Kahrnman 
la talik etti. Etraf uzun ve s\i. askerlerimiz (Yaşa, var ol) a. 
rekli alkışlarla rmlandı. Bunun j vazeleri ile uzun uzun, alkış. 
takiben Alay komutanı Kur- landı. 

Matbaamıza yapılan müteaddit 
m:.iracaatlar bu vazjyeti teyit e -
diyor. Hiç olmazsa, şu sıcak 

günler sc:-na erinceye kadar, çeş • 
melerin açık bulundurulmasının 

. : . . ' : ~ 

lstanbul _ İz.mir arasında yalnız 
gidiş biletleri 20 ve gidiş geliş bi
lctelıi 28,50 liradır. BugUn Ankara 
yoluyla yapılan seyahatlerde ise 
1stanbul - İzmir fiatı gitme 33 ve 
gidip gelme 48.55 liradır. 

İstanbul - lzmir doğru seferleri 
başladıktan sonra da İstanbul • An 
kara _ İzmir seferleri yapılmakta 

devam edecektir. 

tt'mini liizımclır. Memurlara fazla 
mesai ücreti verilmesi gibi bir 
t:.:lbir de bunu temine kafidir. Be
lediyenin .dikkatini çekeriz. 

Satılık sulh !.. Bu haberi tafsilatiylc yazan gazete 

Y ı-;~j ı:ayialarn. ne buyrulur? ingil. 
tere ilt• Almanya arasında ııa1.arlık 

başlamı~. ın~mz Hcan•t ıııü-;fc':'arı <:ı-ırn .... 
lo\ :ıkyanın 1 ah !iyesi 'e siliıh ların taluliıl 

edilnwı.I ~artiylc Alınniıyaya bir mil) arlık 
bir Mlkr:n: '<>rllc<·c•ğini hilılinni':: ! •.. 

nu ~aJfalar doğru j..,r. hu hal, '::il ıliiıı. 

~·anın garih hlr dh esi drğil mi? 
in:ziıtere, tc·ıwcll'n tırnağa hir Jıarh 

memleketi olan Alman~ ıulan sulh atına· 

lıyor! .•• 
• • * 

ispanyada yine mi harp? 

I
SPA~YA\'A ıla yine ııe olılu? •. Ye

rilen lıazı haberlere ı;iin' l"ııanya
da yine kar15ıklıklar olınu.;, Unzı g<'ncrallcr 
te,·kif t•tlllıni':'. 1sıı~ınya gı•n<•rallerinin yı_ 

ne araları n!:ılnıı~... Uiııat•nale) h t'ndişc 

ha-,lndı: 

1sıı:my:ııln ) ine mi dahili harlı oln. 

<·:ıl;?., Olur mu olur. 

ı\nla-,ılı~ or ld ornıla hr.r ~cnrral bir 

dahili harlı! ... 

* * "' 
Cinayet sebepleri.. 

L (lJ,ERUROAZllA lıir ı;ocukç.ıığıı 

hlr çiftliğe süt ;;:ölüriirkm bir ııdn. 
mın nj'.,"tlındını hir sopa almıo;. A~ıl "ahihl 

sonr:ıdaıı ço<'uğa r~slnrnıs, soııasını geri j,.. 

h•nıi~. ('orui{u diığmeyc başhıım'j. 

Ço<'ıığuıı fer) adları üzerine babası ge· 

Iİ) or, bu sl'fcr onlar ka' ~aya tutu'.:'uyor

lıır. Adam sopasını k:ılclırııı ~obanın kafası. 

ıııı iııclircllı;i ~ihi bt•)'llinl ııatlatıyor! ... 

.sonunda <llyor ki: 

- Riiylcce hlr ~opa yiizünden bir <"i. 
na~·et oldu! .. 

Soııa ~ ü:ı:iinılcn ohı.,u ,rint• miihim. 

~'iınl,\i hizıle ~i1ıı )'Üıiintlcn rina~·ct o

lıı) nr ! .. 
• • * 

Futbolcu serumları 

B ln inı:;iliz cloktoru, ~imdi lngiltcr<·
dr. tathik cdilmeı.tc olan gııılıtc 

scronıunun snhfr bir '.:'Cf oldu~nu, huı:

dnn 3000 "<'ne C\' el de böylt' .,eromlnr 
lrnllanılılı~nı -.iiyliyerek bütün iiıııttlerl 

kın)'Or!. 

7.lrn srr<ıın u"ulü hlc: ft>na bir st>y de
ğildi. Kımım ar.aha. ~u bizim fulbol<-iller 
ele daynk ;;:ııcldf'lnlni "iıkı11tıra<-ak bir !'!C'. 

rom yok 11111?! .. 
Mim 
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Düşündüğüm gibi: 
---~ ..... .--....-.._---._..._.._zw_ 

Kadınları sulhun 
rnuhaf azasına 

davet 
Yazan: SUAD DERVlŞ 

Harp korkusu bütün dünyaya, 
bilhassa bütün dünya kadınlarına 
en büyük azapları yaşattığı bu -
günlerde Kübadan bir ses yükse
lıyor. 

Bu ses Küba kadınlarının bütün 
dünya kadınlarını tehlikeye kar
şı birleşmeğe ve tehlikeye 
ıcarşı beraQer mücadele etmcgc 
davet cde.l'l sesrdir. 

Küba kadınları bütün dünya 
kadınlarını teşrinievvclde memle
ketlerinde akdedecekleri sulh ve 
hürriyet konferansına çağırıyor -
lar. 

Böyle bir sulh ve hürriyet kon· 
fer3nsının büyük felaketin önü • 
ne bir ı>ed çekebileceğini pek zan
netmiyoruz. Fakat bütün dünya 
kaJınlarmı, bütün insanlığın 

müşterek emeli olan sulh ve hür
riyetin muhafazası gibi yüksek 
bir gaye etrafında toplamağa te
şebbüs eden bu hareketi her kadı
nın • hangi milletten olursa ol • 
sun - sempati ve alaka ile karşı -
layacağma da eminiz. 

Arzımızın herhangi noktasındl 
yaşarsa yaşasın, hatta totaliter 
devletlerin hudutları içinde dahi 
bulunsun, hiçbir kadın beşeriyetin 
er. büyük felfiketi olan harbi is -
tiycmez. En büyük vasfı analık 

olan kadına tabiat, kendini değil, 
hayat verdiği insan yavrusunu 
korumağı ilk insiyak olarak ver -
memiş midir? Ve bunun için de o. 
nun kalbi bitmez, tükenmez şef -
katlerin kaynağı değil midir? 

!Ster Türk, ister Kübalı, ister 
İtalyan, ister Alman veya İngiliz 
olsun, hiçbir kadm tasavvur ede· 
meyiz ki, eşinin güllelerle parça
lanmasını, oğlunun sünğü ile bağ
rının deşilmesini, emzikteki yav
rusunun zehirli gazle tıkanmasını 
istiyebilsin. 

Hele modern harbin vahşetin 

vahşeti, rezaletin rezaleti olan 
ııümunelerini gördükten sonra 
btitün kadınlığın harbe karşı rduy 
c'hJğu nefret ve harp karşısında 

duyduğu dehşet o kadar büyü • 
nı!.i§tÜr ki ... 

Küba kadınlarının mütecavize 
J:arşı, istilacıya karşı, milletlerin 
hürriyetine düşman olanlara karşı 
beynelmilel bir kadrn cephesi ku
rup mukavemet etmek isteyen 
bu teşebbüsünü uzun seneler har
bin nasıl bir afet ve Atatürk - İs
met İnönü l:levrinde de sulhün na
sıl bir nimet olduğunu anlamış 

bulunan Türk kadınlarının alkış -
hyarağı muhakkak olan bir şey -
dir. 

Fakat bu teşebbüsü alkışlamak
ln beraber, Türk kadını, şunu da 
kendi kendine sormak ister: ''Sulh 
fakat nasıl sulh!,, Hürriyetsiz ve 
istiktalsiz bir sulhün en vahşi 

harp sahnelerinden daha feci ol -
duğunu Türk kadınlığı pek yakın 
bir mazide görmüş, tlört sene ha::. 
retle beklediği sulha kavuşunca 

böyle bir sulhün fecaatinden kur
tulmak için dövüşsün diye oğlu -
na sırtında cephane taşnnış ve 
bu uğunrda kardeşinin. babasını;ı 
kocasının, yavuklusunun ölmesi.ıı 
biran ürkmeden kabul etmiştir. 

Bazı milletler, bugün öyle va
;;iyette bulunmaktadırlar ki, ya 
rın istilacıların çılgın emellerini' 
hedef oldukları zaman, sulhü kek 
muş bir Hişe gibi çiğnemekten V" 

lıarl;i bir nimet gibi kabul etmek 
trn ) ılmıyacaklardır. 

Ve bunu böyle yapmağa ka 
dınile, erkeğiyle çocuğuyla, ihti 
yariyle azmetmiş olan milletler 
başında Türk milleti gelmekte 
dir. 

Türk kadını, bütün dünya ici 
ve bütün dünya için olduğu gi' 
elbet de kendi milleti için de sul: 
istiyor. 

Ve sulhü koruyacak, sulhU kur_ 
(IAU/en say/ayı çcı:iriııi-: ı 
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Yarın kıyamet 
kopacağı doğru mu? 
Bugünkü Son Posta gazetesi, sala rihin arza olan mesafesi 56 mil}'On 

hiyetli ihtisas sahiplerinden tahkik kiloil}etre ile 400 milyon kilometre 
etmeden kıyamet kopaçağı hakkır- ~rasında d~ğişir .. !\1erih arıa a~rus· 
da bir haber yazmıştır. tos ayının 12 inci ~ünü en yakır. 
Boş yere ortalığı tel~ ve heyeca· mcsafo:i olan 56 milyon kilometre

na dü~ürccek olan bu yazıda Mek- ye yaklaşır. Merih giıneşten 8 mil
sikanın Takubaya rasathane müdü yon defa kü;üktür. Knmerden ise 8 
rünün bugünlerde arzımıza çok yak defa büyüktür. 
J:ışan Merih yıldızile dünyanın y:ı· Merih hakkında yapılan tetkikler 
nn çarpışaca&11nı iddia ettiği bildiri bu yıldızda hayat için icap eden 
liyor. şartların tamamile mevcut olduğu-

Mıs1r askeri heyeti 
Türkiyeyi 
Bir TUrk heyeti de 

Mısırı 
Ziyaret edecekler 

Londra, 26 - Kahireden bildi • 
rildiğine göre, yakında bir Mısır 
askeri heyeti Türkiyeyi ve bir 
Türk heyeti de Mısırı ziyaret ede
cektir. Her iki heyet komşu mem
leketteki askeri tahkimat ve mü -
esseselcri tetkik edecektir. 

Bundan başka İngiltere Hindis 
tandaki kuvvetlerinden bir kısmı
m Mısıra sevketmiştir. 

lstanbul rasathane~i müdürü Fa· nu, ve Merihte insana pek bcnziyen 
tın, gülümsiyerek karııılad!ğı bu kı· mahluklann yaşaması icap cttii:ri 
~ amet haberi hakkında gazetemize neticesini vermiştir. Son ve kuvvet
şu izahatı vermiştir: li teleskoplarla yapılan tetkikler ne-

- Bir rasathane müdürünün böy ticesinde ?\lerihin haritaları. tanzim ------------

le manaSlz bir iddiada bulunacağı- edilmi~~ir. Bu haritaların yapılması 
ru hiç zannetmiyorum. Merih yıl· şayanı dikkat bir meselenin meyda
dızının dUnya ile mü~deme etmesi na cıkmasına sebcb olmuştur: 
katiyen varit d~ildir. Vakia Merih Merihte yapılan müşahede~eı 
yıldrzı her sene devri icabı olarak bu yıldız üzerinde az veya çok 
muayyen zamanlarda arzımıza yak· l:oyu renkte bir taktın çizgilerin vü· 
!aşıyor. cudunu meydana çıkarmı§tır. Bu 

Toros 
ekspresi 
~aidada 

Bu seneki yaklaşma biraz dah1 çizgilerin en kısası 500 kilometre u· 
fazladır. 30 senede bir böyle olur. zunlu~unda::hr. 1200 kilometre u· b aı ~O aı 11"\l ı y <O G'" 
Merihin arza en ziyade yaklaşaca· zunluğa kadar çılranlan da bulunu· . • . 
ğI gün yarındır. Fakat bu yaklaş- yor. Bu çizgilerin genişliği 30-300 Irak hUktlmetı sılahlanmak 
ınaya rağmen anımızdan iki mil- kilometre arasındadır. lşte bu çiz· için Meclisten kredi istedi 
yon 500.000 kilometre .uzakta bulu· giler Merihin me~hur kanallarıdır. 
nacaktır. Gece dokuzla on arasın· Vaziyetleri, melxle ve münteha Bağdnd, 25 (A. A.) - HUkilmet, 
da her zamanki gibi cenup tarafın· noktalan sabit olan bu kanalları parlfı.mentodnn, hnrp malzemesi ve 
Cla görülecektir. Merih .sckencsinin topraklarını sula mUhlmmat ııatınnlmak için 3 milyon 

Çoarpması değil, hatta en ufak bir mak için kazdıkları tahmin olun· 
251 

bin ingiliz lirası kredi istemiş
tesir yapması ihtimali bile yoktur. maktadır. Çünkü Merihin güne~ tir. Ayni kanun projeslle, Toros 
Yarından sonra Merih yava§ ya- nazaran vaziyeti icabı kara kısımla· ekspres hattının Bağdada kadar u. 

vaş uıaklaş:ıcaktır. n çok kuraktır. Denizlerden karala- zatılmasmı mUmkUn kılacak demir. 

Bence tehlikeyi göklerde değil, ra su nakletmek için böyle cesim ~·olu inşaatı için de yanın milyon 
yeryüzQnde insanlar arasında ara· kanallar kazabilmiş olan insanların ıngillz llmsı talep olunmuştur. 
malıdır. Göklerde tabiat hMiseleri çok medent vasıtalara mali~ olma· Bu kredilerin heyeti umumlyesi, 
!;:!yük bir intizam ve ahenk dalıilir. lan icap etmektedir. hıılen, İngiliz hllklımcti tarnfmdan 
de cereyan etmektedir. Hiçbir ıttı· lrnkm emrine verilecek ve punlar, 

:-atsıztık mevcut değildir. tki P.Y ka- Sıcaklar devamediyor 20 senede ödenecek hazıne bono1a-
·-:ır sonra Zuhal ve Müşteri yıldız· n ile kal'§llanacnktır. 
:arı da arzUlUZa yakla~cak, fakat Şehrimizde )lalkın milhim bir kı!;-
1ehlikesiz olarak geçeceklerdir .. , mmı bitap hale getiren fazla sıcak-

Frans111: Ansiklopedisine lar devam ediyor. 
göre Merih Bu srcaklar yüzünden Sarıyerin 

Bu b:tberi okuyucularımıza bildir sulan, ve Boğaziçinin diğer bütün 
diğimi:ı sırada, Merih hakkında mesire yerleri, dün de pazar günü 
ansiklopedinin ne dedi~ini öğren· gibi kalabalık olmu~tur. 
mek merakına düştük. Oradan aldı- Bir ı;ok müesseseler öğleden son· 
ğımız şu satlrlnn da okuyucularımı ra tatil edildiğinden bunların me· 
za veriyoruz: mur ve isçileri serinlemek için sa· 

Fransız askeri 
heyetine ziyafet 

SON DAKiKA 
l5 Günde 22 6 muharebe 

Chung - King, 26 (A. A.) - Askeri Çin mahafili, Japonla.nn 
Temmuz ayının ilk 15 günil znrfında ceman 35.000 mil inıtidadında bir 
cephe Uzerinde yapılan 226 muharebede lG.865 zabit ve nefer kaybet. 
miıj olduklarını tahmin etmektedirler. 

Bundnn başka Çinlilerin 709 tufenk, 8 mitralyöz, 4 top, 14.520 fL 
şenk, 132 beygir ele geçirmiş ve 19 zırhlı otomobil tahıib etmiş olduk
lan söylenmektedir. Ayni devre esnasında batırılmııı olan düşman 

harb gemilerinin mikdan 6 dır. 
Çin çetecilerine gelince, bunlnr da 52 kilometre demlryolunu ve 

Japon hatlarının gerisindeki 147 kilometre yolu hasara uğratmışlar
dır. 

lngiltere- Fransa -Sovyet Rusya ara
sında erkanıharbiye görüşn1eleri ! 
Paris, 26 (A. A.) - Salahiyettar mahnfil, İngilizlerle Fransızlar 

ve SovyeUcr nrasındn yapılmaktn olan müzakerelerin yakın bir tarih. 
te erkll.nıhıırbiyelcr arasında müzakereler açılmasına medar olacak 
bir saflıaya dahil olmu§ bulunduğunu beynn etmektedirler. 

B. Bonnct, dün akşam bu mesele hakkında İngiliz maslahatgUza
n Campbell ile ve Seeds ile Naggiar'ın Molotov'la yapmış olduklo.rı 

son görüşme hakkındaki raporlarda mlindcriç malumata istinaden ve 
bu malumat hakkında telefonla Corbin ile göril§müştUr. 

Fransızlarla İngilizler arasında ki noktainazar teatileri bugUn de. 
vam edecektir. Yakında Mos.kova'ya askeri murahtıaslar iznmı husu
sunda mutabık kalınacağı tahmin edilmektedir. 

ispanyada Krallık 
( Baştaralı 1 ınddc) 

ile kendisinin avdctinc karar vermedikçe, hükümdarlığı kabul etmlye
ccktlr. 

Frankonun eski kralln münnsebatn girişmiş olması biraz hayret 
uyandırmıştır. Zira İspanyol krnlcılannın veliahd don Juan'ı namzed 
intlhab etmiş oldukları znnnediliyordu. Bunlann geçenlerde lspanya 
tahtı Uzcrindcki hukukundan feragnt etmemiş olduğunu bcvan eden 
13 üncü Alfonsun bu şekildeki protestolannın tesiri altınd~ kalmış 
olmaları muhtemeldir. 13 üncü Alfons, bu maksatla dahili harb esna. 
smda servetini Frnnkonun l'mrine nmade kılmıştır. 

Alman ve ltalyan 
askerlerine mikrop 
yutturuluyormuş! 

:----------·--·-------..--~ 
Cumhur reisimiz 
Bu hafta sonunda lstaO" 

bulda bulunacaklar 

Valide1eri ve çocuk:arı 
FJoryadaki deniz köşkfiodt 

Reisicumhur İsmet inönii1'111 

validesi ve çocukları dün Anka 
ıadan şehrimize gelmişler, Ha~ 
darpaşa istasyonunda vali J,0' 
Kırdar tarafından karşılanmışl• \> 

dır. 

Bugünlerde istanbulu şerefle.; 
direceklerini dünkü nüshanııı 

bildirdiğimiz Cumhurreisimiz iç 
FJoryadaki deniz köşkünde yaP' ta• 
lan hazırlıklar tamamlanmışt r. ıııa 

Milli Şefimizin valdelerile ço ,_ t;lrı 

cukları köşkte istirahat etmekte ille 

~~ ~ 
Cumhurreisimizin de bu haf li 

sonlarında §ehrimizde bulunabi l<ır 
cekleri Ankaradan teyit edilme~ taşı 
tedi~ de 

Romanya Kralı 

KAROL 
Karadeniz boğazından 
geri dönerek Köstenoe 

yoliyle Bükreşe dönd 
Geçenlerde yat1a Karadenizde 

gezintiye çıkan Rumen kralı J{a.ti' 
Romanya sahillerini dolaşmış ' 
Karadeniz boğazına kadar geldiJcl 
sonra geriye donmiiştür. Kral ~ı. 
tence yoluyla Bükreşe avdet etııı 
tir. 

Akdeniz seyehatinin §İmdiUk 
bir edildiği anla~ılmı~tır. 

Londra, 25 (A.A.) - Hava rıe 
zarcti tebliğ ediyor: 

Bleriot'nun Manş Denizini U 
defa olarak tayyare ile geçişi!! 
otuzuncu yıldönümü münasebet 
le, İngiliz bombardıman tayYa 
filoları, bugün, Fransa üzerin 
üçüncü bir talim uçuşu yapmışla 
dır. 

Mu 
der 
tu 

Gün~ arzdan daha uzakta bulu· hillerdeki gazinolara ve pl:'ijlara gi
nan dört küçük seyyarenin bir ta· denlere katılmışlardır. PlAjların bu 
nesi Men"htir. Merih güneş manzu· günlerdeki kalabalığt scnelerdenberi 
mesinin arza en yakın olan seyyare- görülmediği temin ediliyor. 

Ankara, 25 (A.A.) - Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak bugün şehrimizde bulun
makta olan Orgeneral Hutziger 
ve maiyeti şerefine Şehir Lokan. 
tasında 52 kişilik bir öğle yemeği 
vermiş ve bu ziyafette Genel Kur 
may ve Milli Müdafaa ve Harici
ye Vekaleti erkanı ile Fransız bü
yük elçiliği ileri gelenleri hazır 

bulunmuşlardır. 

(Baş tarafı 1 inci4le) 
bir nlay efradının bir bö!Uğünc 

verilen yemeklere fazla mikdarda 
tifo mikrobu karıştırıldığı için bö. 
lük efrıi.dı kfımiler. tüoyn yakalan. 
mışlar ve buniar arasından on beş 
kiai ölmUşlür. Askeri makamlar bu 
haberin şüyuuna meydan verme
mek için bütün tedbirleri almış bu
lunmalarına rağmen işidilmiştir. 

Ölen neferleri, gcceyanlanndn.n 
sonra bcacrini gömmek suretile Uç 
gecede gömmü§lcrdir. 

en modern bahriyesi olan ve mU -
kcmmel surette bilgili, teçhizatlı 

ve lnzlbatlı efrada malik bulunan 
Sovyet bahriyesinin halen hiçbir 
kimseyi tchdid etmediğini ve Sov
yetler Birliğinin müsalemctpcrvera 
ne inkişafına hizmet eylediğini, fa
kat dü6manlan Sovyetlcr Birliğini 
kendini müdafaa mecburiyetinde 
bırakırlarsa en mütecaviz bahriye 
haline geleceğini söylemiştir. 

Hareket eden birinci grp1 

60 Blenhein bombardıman ta)')4 

resi vardır. Bunlar, sabah saat_, 
kize doğru Manşı geçmişler 

muhtelif istikametlerde tesbit e 
dilen uçuşlarını yaptıktan sorı 
saat ona doğru üslerine dönmU~ 

llliz 

sidir. Gözle bakıldığı vakit Merih Dün §Chir dahilinde hararet göl
semada kırmızımtrak küçük bir yıl· gede 36 derccere çıkmıştır. Sıcaklık 
dız olarak gôrilnlır. Merih insanla- güne, altındaki yerlerde 58 dereceyi 

nn tanıdığı ilk yıldızlardan birisi· bulmuştur. 

müstür. Sokaklarda dolaşmak im
k§nsız hal almıştır. 

dir. Kınnızımtrak renkte görünüşü Bu sabah da hararet 30 derece o· 
iıisan muhayyilesinde kanlı fikirler larak kaydedilmiştir. Rasathane mii ============= 
uyandıımı~, Merih ile harp arasın· dürlü~ü sıctıkları mevsim icabı ad· 
da mQnasebctler tec;is etmişlerdir. dediyor. Bu itibarla daha bir mOd· 
Merih, frenkçc ismilc Mars eski Yu det devamı muhtemeldir. 

Alay efradı bu ha.beri alınca u-

nanlılann harp ilflhıdır. Merih bu Sıcakların tahammül edilmez bir 
vasfile Türk edebiyatına intikal et· hale gelişi dairelerde çalışmağı çok 
miştir. Nefi, lğri Fatihi Sultan güçleştirmiştir. Bazı memurlar has 
Mehmet vasfındaki kasidesinde talanarak gelemedikleri görülüyor. 
padişaha "ayı semada gördüğün u Halkın çotru geceleri uyuyamıya· 
kit bunu tabii bir hndise telfil<ki et- rak vaktini gazinolarda, kır kahve· 

me .. ,, diyor Bu kanlı harbi görünce lerinde geçirmektedir. 
Bu vazi)et yüzünden plajın ge· 

Titredi Merrilı elinden, diiştıi zer- celeri a~ık bulunuruluyor. 
ritı Tıançeri.,, Kartalda tah~!:l:uk memuru Zeki 

Erküt ve muhasebe memurlarından 

Menn terkibi ve havası itibarile Zühdü Ci\•:!J< cbircde çalı§ırkerı 
ırza en çok benziyen yıldızdır. Me- sıcaktan kendilerine f~nalık gelerek 

l:ayılmı tar ve tedavi altına n' ., 
rnışlardır. 

taracak bir çare varsa, o da bütlin 
dünya kadınlarile müttehit bir 
cephe yapıp bu uğur.da mücadele
ye hazırdır. 

Fakat 'bugün Türk kadınlığı 

şunu da müdriktir ki, harp bazı 

milletlerin istiklallerini korumala
rı için bir gün bir zaruret, yega
ne çare v~ kurtuluş oluverecek
tir. 

Ve Türkiye için milli istikıat 
mevzubahs ol1duğu vakıt, Türk ka
dını sulhün değil, harbin taraftarı 
t ktt Wraa tcrcddilt ctmiye -

elt, fstıtttrı !ıat1:>inı!e yaptığı gibi 
l11rckct ederek bu savaşta erke -
ginin yanında yer alacaktır. 

·Suad DERViŞ 

Dün fabrika iş;::eri arasında ba
yılanla:a tesadüf edilmiştir. 

DünkG fazla ıcaklar sebehile ı:t: 
yükdere kibrit fabrikasında bir kı
sım kibritler tutuşmuş, am~eder 
Muc:tafa, Ahmet ve Yusuf muhtelil 
yerlerinden yanmak surctilc yar&· 
lanmıştır. 

Diğer amelenin mGdahalesilc ate~ 
süratle bastırılmı~tır. 

lzmirde 
İzmir, 25 (ı\.A.) - fkP günden· 

beri gene boğucu bir sıcak hüküm 
sürm:?ktcdir. Saat ld ele çarşı içindr 
ve gö!g~::l~ termometre 40 d'!•('"t'\": 

gö~terlyordu. 5:ı"t 18 de hafif ti 
ruz.qfinn tcsirilc suhunet 35 e dü5-

Muğla 25 (A.A.) - Beş altı gün 
dür burada şiddetli sıcaklar hüküm 
sürmektedir. Bugün de sıcaklık de
recesi gölgede 32 dir. 

Rasathanenin verdiği malOmata 
··~re, dün vukuunu h:ıber verdiği

miz zclzelenin merkezi lstanbuldan 

zun müddet yemek yememekte ıs.. 

rnr göstermi§ler fakat, <'lebaşı sn. 
yılanları ağır ceznlarla tecziye cdi-
lince kararlnnndan vazgeçmiş gö -
rllnmil§lerdir. 

Sovyet bahriye komiseri
nin şayam dikkat beyanatı 

Moskova, 26 (A. A.) - Tns a-
131 ·.:: _.netre uzaktadır. jans(bildiriyor: 

Şe.'lrimizde ancak birkaç saniye 
hissedi~.:!n _elzelcnin sismograf aletin 24 temmuzda 20 bin i§çi önUnde 
deki kayıtlan bir buçuk dakika sür- bir nutuk söyliycn bahriyc komise
mü~tiir. Bunun sebchi z~'zclenirı rl Kuznelzof, Sovyetler birliğinin 
uzak yerlerde. buradan hi edilme· kara, hava ~~ d~niz kuvvctl~r~~d:-
~ b'ı haf'fl'kl ..ı- tm . b ki mUtl'madı ınkışafın her tUrlu sı_ 1 
J r ı ı e ın:vam e esı u- ı 
nun gayet hassas olan makine tara· lfı.hlı hUcumlara karşı en iyi garnn-
f ından tc hit cct:'mesidir ti olduğunu, sosyalist endüstrisinin 

sayesinde büyük deniz devletlcrilc 

Es~<işehirde 
mukayese edilebilir modern gemi
ler inşa !'dildiğini Ye Sovyct bnhri-

Eskiş_' ir 25 - Bu sabah herke· yesinin her sene inkişaf eden kuv. 
;n tatlı bir uykuda bulunduğu .!S· vetli bir bahriye hnline geldiğini 

nada şeh:-imizde kuvvetlic.e bir ze!· knydcttikten sonra Baltık dcnizilc 
zele olmuştur. Zelzelenin c:eyri şark Karadeniz ve Pasifik dcnlzirdeki 
tan garb:ı. doğru olup takriben on muhtelif filoların inkişafını gfiz _ 
~niye 1-adar devam etmiş. ş:?hird·' den gcçinnlş ve Sovyet filosu v<' 
hiçbir hasarı mucip olmamıştır. Sar 

1 
bilhassa dcnizafü gemileri hnkkın-

ıntı sürekli idi, zelzele merkezinin daki şayiaları reddederek Sovyeller 
dlayetimizdc olmadığı sanılmakta· birliğinin diğer herhangi bir mcm-
dır. lcket filosundan daha bül Uk dl'ni-

S ars · n tı B•ırsadı hafif zattı rno:ıuna maıık bulunduğunu 
ve bu filonun Almanya ile Japonya 

geçti filolarının mcıcmuuna faik olduğu. 
nurc:n 25 - B~• sabah saat beş nıı hil<ılrmiqtir. 

)uçukta gayet hafif hir snrsıntı du-

1 
Bahriye ko-nis rl nutlt•ın•ı biti. 

\':.tlr:m~tur. rirkcn, teknik ba!.umdan dim~anm 

Hıtlerciler tarafından lerdir. 
öldürülen Leh hudut Bugünkü ekzersizlerin iki!\ 
muhaf z kısmına 60 tane Vellington borı1 

1 1 mardıman tayyaresi iştirak ey1C 
Varşovn, 26 (A. A.) - Leh kay. mcktedir. Bu tanarcler, Frall~ 

nnklarından verilen malumata gö. I üzerinde 2000 ilii 2300 kilonıetcf 
re, Polonya - Danzig hududunda uzunluğunda seferler yapmışlarM 
Hitlerciler tarafından katledilen Müteakiben birçok ''HampdeW 
I.-eh hudut muhafızı Budzicviez'in tayyareleri de Fransa üzeriod 
lmtilleri doğu Prusya.sına knçmıe - uçmuşlardır. 

lardır. Bugünkü uçuşlara 200 den faJ 

Şehr:mizde bulunan 
Vekiller 

BAŞVEKiLi 
Perapalasta ziyaret ettiler 
3nkaç gün sonra J.\nkaraya 

•c'önecekfer 
Şehrimizde bulunan Hariciye 

Vekili Şiikrü Saraccğlu, iktisat 
Vekili Hüsnü Çakır, Ziraat Vekili 
Muhlis Erkmen bugün Per;ıpala~ 
otelinde Başvekil Refik Saydamı 1 
ziyaret ederek bir müddet görüş -
rr:Ü§l:rdir. 

Vekiller, Başvekille birlikte bir 
kaç gUn sonra Ankaraya döne _ 
ccklerdir. 

Ziraat ve lktıEat Vekilleri bu -
3ün şehrimiz'je tetkiklerine de -
vam etmişlerdir. izmirde bulurıa:ı 
ı;;iümıitk ve fnhi arlar Vekili Raif 
'{o;ıradeniz de yarın ~e:u imize ec -ı 
lcccktir. 

le\ pilot iştirk etmiştir. 
~~~~--~~-~~-,_./ 

V KIT kitabevi 
Dün ve yarın tercünıe 

No. 
ll 

külliyatı 
1 1 20 akıncı ıcrı 

Gorio baba 
12 Delıllgın p ikoloj~i 
13 Ukbahar scllcrı 

H F.ngercl< dugUmU 
1~ Rnsın kUlllyntı lIJ 
16 Samımi Saadet 
17 IHntistik 
18 Çocuk dUşUrtnnler 
19 ilim ve relsefc 
20 Mc:vcudu kalmadı 

_./ 

5S 
Bu serinin rıatı ~.30 k:.ırıışt1'r 

Hepsini alanlara yUzdo 20 fs1'0ıı 
to )'apılır. Kalan 4.24 kuruşu 
1,24 kuruşu peşin olınarak mUtt' 
baktql yda bırer lira ödontxl J 
Uzerc Uç taksite bağlanır, 

lia 
den 
ş 

bo} 
aıa 

s 

tır. 

.. 
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Alayh~d;eme ş;h;d;t eden 
1 BIU{fdB!§rd@LW@MilBIMR 

kadım boguyordu Üç - , s z · k ·· kt l · 1<tc1ın. zabıta memurunun tabancasını SlRlJ ı l og me ep erı 
tııçıunun ıtlftına dayamasile kurtarılabildi ŞQRANIN KARARILE 
Suçlunun elinde meğer deli -- .... - - - - ~ - -

~· u (H..:~~::Un 1 ,:~:':'! .. 0_"4 •. B~şs un ufa çu lkaıro O oy© ır 
~~-.. pyuu -dikk•t blr dk«. MıefOfCbaysmbırbal· Uç senenı·n köy çocug""una ı·stenı·- ·-
~ de aerlldL Nüdcleiumuml bu l\al ·~~~-l!'lml!--..ı--~ 

:., ~ ':!:..:'~ .. : =· -... .. .. ,....k len milli terbiyeyi vermige ınii• Git~) 
~ diyedta yü Ura para al • • l tJ • d - · tıl' t~kbu,,.rayı lfletecekltri •• ha;m!~•~yr:yr:r!~iil. k~tııı Sa it 0 1'lQ. lğl R6l1CeSİRtJ 'UQl'll 1 tCERDE: 
--.. . ~•ıne zabıtanın ıöı y~ * General 
ibij ıçın . memqrlara verece • Muıtıfa buna ratmen Sadiye ~ A'.n.'kıuıa. 31 (A . .t..) - Muritl b - H•lkçılılt p~uı»plmtzel tini ıöyliy,eı:e~ 'bu. ~"ltıDı tA\~· tıp ko,ngresin'!t:~~Be::ek = 
Dıa..L lıii:rleuut. M'1atafa çürmü • nin tilerine atılarak elleriyle bo . Ştiraat uuuı-ml heırtti H·'7·989 ınaalltte ıent bb taba\S.uk ea- kh~d.e zal'qttt;, lleJA fı&f-4• \t'l· ı>arise gitmiJtir. 
~:':~de yakalanımftı. Muı ğHını aıknuya batladı. HAdiaeyi salı cttntt aaa\ 10 da M•ı"tf huı \~il edecek ff ~um.huri- luııdı.ıit.U!.U:Q ve hl.ç, b\P --•\\• * 18 eyıruaen 25 eylftle kadar Dol 
li & &Ut\ uliye ce.a mahkenı•· :lıprda bulunan bir zabıta memu. vekUl Haau AU YUeeUıı rela- rıUn kör • ,,ehil" fıukı tan.ıl;l\a- 8ltbk. ll'e"-ı.uub4~a elJQ.adw~' ~bahçe~ bir arkeoloji n 
lo 1laurıuı. çıkarıldı. Kendiainc ru duyarak içeri kottu ve taban . liğln4e toplanan, ve Ut ctlM!ahı dıiıo.a Jlö1lUJ"ü 'blr kat dııl\a l- l••ll etıalJ\lr. tm~~Pol<>JI \tongre51 t-0planacaktır . 
..;;:;- •""'1erdea aııobllqtitl an. "'""" ~eker.& namluyu Musıafa· ~~ okul kltaplaruıı• MHrll V•· nuo&ncaJ!ttır. l!u~u ıqtlttollt\t ol!.\ lll&ll tı:oıı· .,;,,::.• ll~;;f ı: ~ 
de ~du. Sadiye de ınah}ıeme • nrn alnına dayedı. Suçlu yerine o- .J liğl tarafından baatır~lmaet JD - Oiretnt&atn mea\ekl ph· fa 11).a•rif ... ttd1'rU Halit lb'll IQ,illeıdir 
aıı-., r bulunuyordu. Sadiye turunca avukatı müekkilinin deli hakkındaki tallll)atıuuneııll\ şi1ttl1le u-.ıuml ~ m~le-t ıua- Kal&.a~cı. n-.ıart olara.k ~tl~- ~ ~ fen heyeti S~ecı 
derır •nan aleybl'lde tthadet e Oılduğunu iddia etti Eliııde deli mUzakereslae devam edere-. IQlft .. tııu luıneU41uıclir1De- Ul7n.ı· 1'\1~ gôl'\l\e'bll'e.ee- otf.~ b.1' llf1'• ~~~evlerin is~ak 
iı.ı ,'n Mustafa birdenbire oldu . nporu bulund ... iunu' ıiiylcdi. Mu- mUsabakad1, kaıanaa eaıerlert munu h~uuıa yol açacaktn•. 1U1' tli\tl~.t:kt~t~ "1m.a.\'~- D'*e-~ i9in ~ar ya~ta· 
~iyenin Un.. hakune bapa ıUne k;'dr verilecek teUf ba~la.-ı maclde J' ..... Ordun daha. uyanıt da-. lef e\4e O\\\lHU.M.~ft lE.t\' \it @. .. 

·inin muhtelit bir to1Dia7ond,_ ba bllflU u~erler ıeımeahıi te- hU-UQ:l ve.d:te3~~ ~ ~e?~ry~ g~:• 

B 1 d 
tekrar ~özden ıeçtrUaıeıhıe ve mtn edeçe~tlr-. P.\tş. B&\l\~e~Qil\Ul\\:Q llt-_•~ atıı . . ~ n u gar o r usu n u n Hğer maddelerin kabulUrıe ka· UmuIQt heyşt Uıefinde b\tyU\ı. dar Q.\-'bl\ee•-. '-e g\~ .ı~w ~~ memw\arı 
rar vermtşttr. Bt.ııadaa eonra blr te-.lr ve a.lAlt• YY:•udn·ş.~ bU verebileceit1-l "m'ltı XM· 'f1r1i~ ~ali~~ Wrini 

h 1 ' 
maarif aıUdürlert ve Qıemurları raporlıt.rıa. okuınat•uı.c.taıı sQşra ra<la~l ~U.H.h'\\~ ""- \e"'*"~"' l,i ~~la yakal~~Ç'. 

a Z 1 r 1 ğ 1 
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talimatnamesi hakkındaki ra· birçok hatipler mutalealarını de Uç sınıflı köy okullarında bt- • !ı-da ç;tmhklannda Y3:11gmlara 
ıor üzerinde müzakerelerde söyleı:nltletcUr. Bu aroda Uk o· le tek öjretmendeg )&Q tandı. :;~üzere stla tedbırler alm 

~ ( 11111010/ı l ~,; vem harflerimiz Bulgaristan l'Urk· 
C ru~ izahat verecek vt lt>fİ arasında çok İ) i tesir raprnı.~ır 

•. ;aç ıttn !iOnra Sofyaya dönecek· Ancak Bulgarist~ :Iclki ml: '' · :lk 
D(bj hali. taassup )'iiıünden eski Arap 

\ nıtı bU' muharririmiı. Sof)·a el· harfierile tedrlsatm yapı' .namına 
tte it iki memJ,ekeü alakadıtr e· ia ısrar etnıokte ve bunlar it'., J· 

Cö~~!if. meseleler hakkındi. t,. __ .::yen ui :.ı.ı •. ...!;tad•r. 
L:....~ M~, hQk~eU.m.Wn tepb· 

l\\ erker, muhaırirtmlzin sa· ~ .:--i ve Bulgari&tall TUrlörinfr 
., vermi9ttr. wnuraı arıulap kaı11smda bu prir 

ı_. ~Bura a mez\lnen geldint-1'i· hareketleri net~=~ :z kalmıştır. 
~ lt.ı.~U!i.fft4 tayin ~ ~~ .nüld\meti elçiliğiı · · , ~e 
kat ~ pyiayı ifi"im. Fı· 'iCb .. usl"en Uıerine. Arap harfli ı 
ınaı.ı bq lwuta mmJ malO · le tedri~'. yapılgsını kati surettf 
8ehetı le~. Bulıaristanla aıQna· ~§Ut. •• • • 
.\r t.rinıiz normal bir haldedir. Bıa ıuünasebe .. e Bulganstandakı 
Sel~ ı.a.tedihnemiı hiçbir• ırkda§lanıruzm bir §ikay:''.ri olup 
lra~~ ihtilaf )'Oktur. iki memleket J!mJdığmı da öğ.e mek isted:k. 
il~ cioşUuk devam etmektedir ~ • ~·ce 1tkAy-:~'0rl muc:., 'ın 
~Y1-rlar. Türk doetlutq,,un ehm. fena mua. •. .:lelerln _,cvanı etmed!· 
b~t ve değerini takdir ediy<>rlaT. ~·'li, bilruds Bulgarların t • .,ı ha~· 
bit~ llcbu anncWı müreJUep ~et1erini esaslı surette değiştirdikle· 
taıı. bir ttn TUrkiyen yakUlda (IQ;,• rini anladık. Bunu memnu'liy~tl~ 
i~ linrtt ya~ h~ti· kayd;"!diyQruı. 

bildirilmi~tir. Geç~erde Bulgaristandan geçen 
~larittanıa ticari milnallbttkı- W; trende T\irk talebeye ka · ~ fona 
~ fasla olmamaıı iki '°emil· .:ıu~elı ya;>an Bulgar memurla· 
rırı blribiriactmı alabileceli malla rmın bu h3reketlerini Bulgar hUM· 
ıt.~ ~'Jftdu ileri ıeli~r. '."::ti de tees·ijrle lçarıd~!J ve Rl~· 
Ji~~ .Uin bir haldedi". ~d; - .1emurlara ~yle hır Mdise
deıı ~en eak ~fteQ aüllıtl« re me7~1 vermemeleri lüıumunu 
ş bit( de 8ulcarlardır t:'.>lii etıntıtir. 
~ki 'YlliYete 16r• 'bir ~ BW,gar h~etf bldiseyj, bazı 

böy~ ~~. Ortada : ···~!:.}' ~tınuıWm hata ı olan1c t:.a· 
aı-... bir hadise olaclil c:laiJ Pir llkld ediyor. 
~·-.~.. ---------

•uıun. elçinb. •llharrlrimiıin bir 1nhisar1 ar Vekili 
1'nnı atık .... ı.,ld1 eden BuJıarir 
ı,~.-. ert tahtldat n"'811a t>tı•· Bugun öllı Uzeri lstan-
difi, ı.t!1'• balı )'01qdann v• bula hareket adıyor 
~Yli-,ertk '-~ olmadıjlm 
~: ~ -~ lilatine ,,,ı. divani •t 

~~~ .... ._ta 
iki llluf ..-... ve talimltr içirı 
tır. 8-uu lJbri liWı altma Cllırm•ı 

- lluı-.a~ ~.000 ki§idtı:, 
~~ Tüdder vaıi 

8" ..._ ınudw'lar1 
lel'Uıde CitOn eliler Balkan memleket 
k' OldlJiu 'b" ı 1'ürkı gı ı Bulgaristanda • 
~iktisadi vuiyetin iyi 
liepgi inil IUçlük çekiyot \ar 
sa da faka~a- gelmek i•tiyorlar 
lllatidt ~ıt muhacir ıelıılftö 
~ ballı oldulundar 
ti~ :.ıaba UIWl ınQddet B\llp 

~~---~· l'Urk ~ be1'n Q.OOf V c '.ilbt llf~f ıs""1tııı bir resmi 
~..aut el ·Ek.ili çtC ~·fk;. 
~er::-r· ~ nicdalllrmuz, lnnlr. 25 (Huıuıl) - İnhisar· 
h~e YaPtbnası tedti•tnı TGı\ !wf· lar VekiU Jtalf Karaduiz bugün 

11 <ftnıetınin ~ • 8uJıar Çqıaltı tu.ılaına pdcrek fab • 
r.,' 'yetı. ka '~ li karan ..... rika •• mcmllbayı ~eımif, dö • 

1~)lttle ~· Bu iti nU,tc &ilmrtıklırde tetkiklerde bu· 
~ ~p edi)'Ol'QJ..... lunmuıtur. Yarıl\ öğle Uz~rl va -

tle lıQ tttfli albl purta lttenbu1' gldteılJdr. 

bulunmuş ve komisyonun rapo· kul öğretmenleri mUmesslli Er- man alır._..Jadığını görd1lğtıne * Belediye otobüslerin pis oldu· 
run ~ bazı tacuııu·ıe kabul et- Z\lNUl tıko.lt\ll ölretme~lerlQ· .. ~-> b~i @dııı ~tıt öitt~ene fuııq görmtif ve alikadarlar~ bu ir 
od9tır. d•ıs Tovfla TıtdJ' Uklrlefl11'u e- verUmesinqen ~Us~\ ~etleeleı ietl&\@~ g~ilmesi:pi bil~t\f . 

Saat 12 de aoılan Udnci colıt· şg 1\lbarile ~k dQjfq ol4Qtq· :hşallnl ıttp\\ell dl'•\letttr. • :t'aksim ~~sın~ beledi~· fe 
'1$ bir ~ı~f<'tmeu tar~fındaa lda· ~" b\l~ll .. l• beraber kör öf•et· ~ b~lcmdMi eınır geb;nı§tır. 
re olun .6 Ur. ~ıufü 'köy •ull&· Q\eııl•tll\la agl"' 1't meı-e~ BtUl\lB tl"rlne llH•1'tlene'l l\I~eye bqgijnlerde ~!anacak 
rın.rı beş fıı ıra iblA.ğı hakkında- 1t~C'4•••1lu -urtarm, tt.aU· IP'l•--ere P'9fe.tö.f 1• -Alı Dl- br; Dahili vekal ti bütü vila t 
ki rı.ıı.or llt ılk okulların varı. l• b-.1'ap bıt~k•l~ra- ve \Hl ft· ıemreııtn llt\rt"ye """"'• l>lr l@'fe bir m::im ya~ a~ ınia~ 
dat wembaları h•kkında~l :ra· nl ....... ,.~ ~ 111'8"kl nlıı .. - lft\ d•~ )eyfetllt ~f \-1 lk· ~ meaıur~ ~önhallere terci-
P lr Q'IUıa-ere .. an .. ıı Yf lıarar- daa totlı~ı ttl~ 1A"'\'lf1'.k•· tl••P e.tm\tt\r. ~ tvin f4ılwesisi bildir$lli tir. 
far •luım~ır. • Y•\la .._,_.~, ·e~Ude lı~llf.11\11 Sat~ Al\ Dilt).Qre, _., Mfet· *Maarif vekaleti 15 all\stostan 
Komhıyonlarm çalışmalarına mUmkUn olacatını söylemiştir. menli ve mttteaddlt sınıfll tnek- bed

15 
eylfllt eb~ad~ devam11. le~ üzAre . . . . en er ıyesı mua ım eq ıçm n-

nı kAn ve~mek uıere saat ı de P r :il ı ııı e\ü~a. ut,· tebıu muyaffak olç\~un& biz· k~ l.>ir k"Ur&. a~agı.ktır. 
m~ v~ıın rtnsecııro~ -"fQ"la· r•tmeal ·v. maarif ,i\ruı~ o:r· ,., k~Wa{~ °'' tMtı Ulft!l· * tıJ> fakültesi ildnci cerrahi kli

naıı lj6re. \l!lluat ıı91~tl 8nee tl\ öll'tUJA -PlQMU ..,... ~v· daa lie1'41 f4',..4• \l~llo\Ul\lMm aiM ltıa§&Sistanı operatör dolttor 
muht~Ut komisyonun mtıaaba- flk .A.fHlı \it fata'llnıl \\a•v•?e\· ~laa! ttf~ cı\tjtm• llf~Jek ~~. ~!\-.... Qn !Wişe iPnde
kada kazan•n okul ~ltaplarını teal ter~ye PJOfeat5.-11 St'dntthı NftJUlb~nt 1!11Q4'11• ""\e'büıcle- _mı._•!!i'-·--------
,.azan: :- .., ve~llecek tellf ha~la- Celll Ante\ nıeıelealn ,,ed\M ve :Jl yetl'1'f tanı~ı ve o amaua 
rı hakkındal;l raporunıı 'YUtD z•rureUu. •tl'dııu'' oh1ou~- ~l- alt llatırMarmı all~tWıcı 
:abul etmiş ve 1tonn, orta okuJ maen r•ı• ıa\h•aetft' '4ll~ea\Qi b\r lf•~t ile OPla1'4'mJttn". 

B. M. M. 
ve liselerle öğıtetıneıı okuUarı te~Ut etmıtltıae <le m•V•'l'U" e· lhU\U -w.U\~t~ı:p ~a ı\lq A~a 
meslek Ve? teknik okullar lnzJ. hemmt1eU tnUA\:tful d•Vf'm• u-.eı 4tre~•Ö.f\\ 111\Q NH~i 

mümesilleri 
Hataydı gezintilerine 

devam ediyorlar 
at tallmatnanıeılnl müzakere- sUrU1'leı;nlş ve şö~ a,lan lsmaU Coşkunlar kendisinin de vaktile 

ve başlamış ve bu talimatname- H•kkı D•lıaeıotl\ı. bh· öire.t- bet aınıf1 bir arıdt\ qv.t~•- 8\1 
ııin ıneslek okulhn1na cıa teoıııl· D'.\t?&lft bet •nuh blr "1'148 •tıart reıty•e ~(iy m-qa!Uııılltı eıtliini 
Unl kabul etıı.:, "r. etsneahıhı bfl' ııara.~011:1 olı:nt«•· ve alc:lılı ıittlotm~ 9M tQQf'bet ~takya, 25 (A.~.) - ~nado-

Yarıu ea.t ıo da tekrar top- ğını~ buıt.u l~lmlı~e t"tbllt otııılt ()ldujµpq t1öfU1e:re• :ra1"'11 te- ıv ~a~m ıı\\Susı ·~ bil· 
nmak Uzere saat ao de celi" olaıılarm n ftmdl ele Odtblle- ylt et\t '\'O Ul\ll~-O:f°'~'' •lf'1ftl diriyor• 

tatil edUmlştlr. ca1'lofltı uıe"'ou' oı41'1uıu. uıu~ nt llel1 •Ufd\l. Bq'"' UJerlne ~Uyük ~et M:C~si ve parti· 
Aııkar&ı, 26 (A.A..) - Maarif alUm eııorJtet~tıa btr dn•1'•:nede şara rfitJ Maarif Vo•nı Ha•an ~.utuı Ut ~yedu ıııu " 

"Sürası umumi heyeti 25. 7. 939 ister anı eınuftall oll\Ul l•ter Ali YUceı M.tlflnhı 1J(\zltı1Jıl rabMl!uı. ~..un igleQeı\ ~ 
salı gUntt öğleden önce akteıtl· anı aınıflara ıııeftıup ol.un 40 hUl&ıa edert• feft ııaUrM.eatt et- Aa~ ~· '!~florini 
it celsede bilhassa üg ıınını ve taltbt kır~ımcla ıca'blt \ltr ~ıy tl ve k(>ml&JQılUll t.-Uft ıl•ış- gezınitlet, ç~~ ·~~""'·· \)g. 
blr ölretl'lleııll köy okullarrnın met lf•cte tdeoett~ aa°''k ene~ ıa.r aruındr. ttUfa'1• ••~ul ar3~ halltevını,_ ~Yl· ~lecliye-ı 
beş _.ınını balo ıetlrllmeel ını· Jinia earf ıe1'Uutn cteJltebUece· odlldl yi .ııyaret et.mitlerdir. HeyeUeı ' bİriOk kıymetli eserler ihtiva et.c 
:ıeleıtyle metıul olmuttur • .4.lt. + • eı "'. =ıc, , c •=• ••+'**=Z41ı .. -'-t _,__ n.-.ı el ..un... 
kah ko:mlayoııun bu busu•tak! •- • u-..a mw-,-. 

0 ı•~ı..en. 
~~~ •• , ..... ı.nıııtı .. o41JOf Yerli mallar sergisi :tı!~~~tdekiDofn oteline 

Otelde kısa bir müddl"t iatira .. 

A - Uç ınntıı köy okulları Bugu .. n saat 17 de Bacvekı·ıı·mı·z hat edilerek yemek yenmiı ve ... 
Parti progrannnda tesblt edil- w at 3 de Reyhaııiye ve Kırıkhana 
m.iş olan be~ yıllık ilk tahsil f d idilm k 11

-renllfpiııe uygun detlldlr. tara in 80 açthyor ~eyet 1~1e;:a~~ue:: 
B - Uç yıllık köy okulu, u. ıu da gördükten sonra ıaat 17 de 

numl ve mecburt lllt tahıU )le.. 11 inci yerli mallar MrSill bu.. et komitemllce ıulO:m olmıdıtl ı.. Hamldi)'e nıektep gemisi talebe 
\eflerlnl tahakkuk ettlrmere gün saat 17 de Bqvekil Refik Qln 11 mel YerU *1lar Stıslalnbı ve ıubayluı gerefine verilece1c çq 
11e kUy cocutuna lıtenllen nıllll Say4'm t-.rafmdan a~lıcaktır. buıtın 1aat l'l de yapılacak acıbl d,afetinde ve saat 21 de preflo
~erb,ye ... · Yermeye 'ki.fi delildir, Serpte dlln gece aba.lıa lwl'1 törenine mebualanmızm b.uzurlarl- rinı halk partiıl tarafından nrl • 

C - T:öy okqllarının U~ ınuf. talıtılm• ve bUJUıı ölle Uaeri bU- le .. ..., vermelerin! •)'llianmla ıocek olan gardenpardde bulun -
olması bet yıllık nıecl)url tah. tlln hulrlıklar tamamlımrnıtır. dilerim. • mak Usere tıkenderuna gidecek 

tlll 1 ııstenllen tektt4e tatbikln• Hatr.y P&V)'OIJunda tqhlr edile· 
m nt olmaktadır. cek Hatay -mallan da dUn selmlt 

tir. 
11 lacıl yeril llaUar Serslll 

KJy okullannrn beş ıuuf~ı ve gece yerlerine komnuıtur. JJondte Belli 
Vail Dr. L6tft KINu Yakıt Kitapevi h .. h:t ıettrtlmealnln faydaları ra- Vail ve belediye re1al Ldtfl Kır'· 

porda şu 11uretleteabit edUmlf dar, yanında belediye ve mmtaka 
mluamaktadır: lkm.t mUdllrleri olduğu halde -------- Dün ve yaran tercil· 

A - 380 bin TUrk ç~uJunı dtln 15fle lbseri .eerglye gltmlf ve 
ki 111 daha okula devam lmkA· be.miiklan eon defa göaden geçir. 

nını baıırbyarak onları mubl- mlftlr. 
tine, yurduna daha faydalı bir Vali gördüğü bazı kuavlann 
un.aur )'apacaktır. • derhal dD.ieltilnıtll için emirler ver 

B - Okul yolv ııe nrileıbUe. mJttlr. 
cek ntm terblnntn tekem:mUlU· 
nU ter· tn edecek.tir, Meba.ıan davet 

Baldat ve Basraya kadar 
Trenle gitmek kabil olacak 

Bağdad. J5 - 1rak b\lkf&ıUU 
Baidad hattnuıı tımamlaamUIDa 

karar vennltth'. 8~ o~e 
ıeaUen btlt\Uı tıumıar demlı'yol11 
olarak yapılacakt1r. 

C - Köy ~uklarJnın dt,ba I· 
ıerı tatısll kademete$1 11ratfy. 
\41 takip etpıelertne tgıktn verit· 
cek\ir. 

Nll1I ~JI BlTQlaclell: Londradan B:ldad ve S.U-ya 
Şehr(mtzde bul~ llfl.)'llı lllC:. kadar tnale gi~R bbll ~-.k. 

bqaJanmİf!ı ~epeinin &dret1eri ..... tir'. 
• 
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6 H A B E R - Aktam roa•n 

\ 

Şehirden görünüşler - ,..-.-..... ,_ ~ ~~-z:wwwa,_, ~ --

lstanbulun biricik 
b edav a p ı aj ı 

Usküdar Belediyesine 400 lira gibi 

ehemmiyetsiz bir masrafa malolmuştur 

Haremle Salacık arasında, sahilin 
kayalarla çerçeveli tabii koyunda 
körpe çamlarla süslU bir yamaç, 
bunun aşağısında da kalabalık bir 
insan kütlesinin kayna.~tığı mamur 
bir kısım var. 

Uzaktan bakılmcn kırmm bir lev
hanın üzerine iri, beyaz harflerle 
yazılmış: 

"Bedava Plaj" 
l{climesi göze çarpıyor. Bedava 

. !:ıj ... lstanbul kurulduğu günden 
'lugünc kadar bu şehirde duyulma. 
mış, rastlanmamL5 bir hal bu .. Lev
ha) ı okuyanlar haklı bir merakla 
oraya gidiyorlar .. 

Dağancılar meydanındaki 

noktasına sordum: 
polis 

Bedava Pilaja nereden gidili-
yor? 

Memur clilc geniş yolu işaret 

etti: j' 

- Şura.dan yürüyUn. Deniz kıl:t.. 

sına inince sola doğru döndü ... 
Öyle -ynptnn ... On dakikalık sahil 

yolu beni plaja götürdü. 

• * • 
Daha. pilaj görünmeden uzaklara 

kadar akseden karışık bir ses, uğul· 
tusu, yakln§ıldığını förkcttiriyor. 

Bedan plajın uzaktan göriiniiş ü ,.e plajclan bir manzara .•• 

Kayaların uzayışınca tahta bir 
köprü yapılmı3 bunun havuz tara
fında denize indirilen tahta. bir 
merdiven banyo alanların denizden 
çıkmalarını tcmln ediyor. 

• • • 
Pilijın en eğlenceli tarafı mavi 

boyalı zarif atlama kulesi ... Bunun 
yüksekliği 4 metre iın-45, kat kat 
aahanhldan, merdivenleri var. 'Ose_ 
rinde de her zaman bir atlayıcı ka
labalığı mevcut. .. Hele çocuklar bu

radan denize atlamağa bayılıyorlar. 

Şehir sıcaktan kaynarken bura. 
larda neşe sağnaklan, bedaya pila
jın temin ettiği iki kat serinlikle 
lrnyflencn yüzücülerin §Cn ve §ak -
rak seslerile inliyor. 

* * .. 
Pilajın soyunma yerleri harikula. 

de; yalnız vestiyer §eklinde idare 
ediliyor. Burası iki kısma ayrılmış. 
Soldaki erkekler için, sağdaki de 
kadınlar için! 

Kadınlara mahsus soyunma yeri
nin etrafı da (mahremiyeti) muha
faza için olacak) beyaz bezlerle 
kaplı ... 

Soyunma odıun geniş ve üzeri 
açık bir oda. Buradaki sıralara o
turıırak soyunanlar elbiselerini gL 
ı:ıemsi bir deliğin arkasında duran 
kadın _ erkek iki memura veriyor· 
lar ... Oda, bütün külfetine rağmen 
yalnız bir kuruştan ibaret... Yani 

Çakıllarla örtülü, yer yer yosun_ bir bardak su fiyatına! 
larla kaplı sahil yolunun birdenbire A flama kulesine rnğh<'t r.cleıılı•rin lırmrıı IH'Jl"inl ç-0euklar t<-Şkil ediyor • * • 
değişen dekoru (Bedava Pilaj) la ( 
karşı karşıya bulunduğumu anlattı. lcbisi gibi boğaz ve mide faslının l rada bedava eğlenmek, yüzenleri, , Pilajm banisi Üsküdar Kaymnka. 

iğneden ipliğe kadar her nesnesi atlayanları seyretmek göz ve gönül mı İhsan Ünal anlattı. Piliı.j bele· 
200 metre uzunluğundcı. bir ç::un- mevcut! .. Yalnız burada adi gün serinletmek imkanını buluyorlar. diyeyc 400 liraya malolmuş. Ne 

lık, her ağaç altında kadınlı er. ve pazar tarüesi mevcut degı?. Her ucuz değilmi? Sabahın saat 7 sin -
kokli_ailc grupları ycrle5miş, sema şey çal1lı fiyatına satıhyorıııuı.ı. Pilfıjın kumsalı 15 metre boyu ve den gecenin 24 ne kadar halkın is. 
verlerlc çay demleniyor, acele ka- 7 metre anında bir müstatilden iba tifadesine açık bulunduruluyor. Fev 
zılmt§ kır ocaklarında pi§irilcn et_ Bunun biraz uzağında Sıhhi im. ret ... Üsküdar Kaymakamının söy. kalfıde rağbet de görüyormuş ... 
lcrin buğusu burun gıcıklayor. Göl- dat pavyonu, önünde de ücretli lcdiğinc gorc buraya lazım olan Bu rağbeti tabii görmek iktiza c
geliklerdc mayolarilc serilen ve va- tnhlisıye memuru var. PJUjcla inti· kum, Üskiidar belediyesinin fc - der. Bir bardak su fiyatına bir ban. 
kıt vakit aldıkları banyoları kCıh zam her an orodcı. bulunan bir po. dakfırhğı ile Şileden getirtilerek yo almak, hem de konforile, eğlence 
yemek, kah uyku ile içlC'rinc sindi- lis memuru tarnfın'1an kolaylıkla dökülmüş, ince, çok güzel bir kum. vasıtaları ve bütün deniz banyola. 
ren bir kalabalık görünüyor. temin cdili.}or. Şnyanı hn)rrettir, Kumsaldaki kalabalığın en çoğu nnın tcferrüatile burada istediğL 

hatta ı;cylan kulağına kurşun, plliıj çocuklar, kısmen de erkekler teşkil niz kadar kalabiliyor, bu sıcak gün-
Ağaçlann önlerinde bir sıra lcv· faaliyete gC'çeri beri burada değil celil orlar. Bedava olduğu için olsa !erde serin serin vakit gcçircbili

halar var. Bunlar da (ağacı sev), kavga adi hakaret vakası bile olma. g<'rek, burada şcmşiycli, karyoka yorsunuz! 
(ağaç yurdu ı;cnlendirir), (ağaca mış. takunyalı, rengarenk mayolu, on- Kaymakamın izahatı, pilajm na. 

kıyma) gibi öğütler var. Ve belliki dille saçlı bayanlara tesadüf edil· sıl bir fikirle yapıldığını, ne kadar 
bunlara itant ediliyor. Zira ortada Çamlar nrnsınn gömülü bir iki miyor. kısa zamanda ikmal edildiğini gös. 
ne bir güdük çam ne de yerlerde sü- barakadan itibaren piluj baı;lıyor. Kumsalın önünde etrafı iri kaya- teren safhalara intikal etmişti. O 

riinen çam dallan, yapraklan görü. Hem bu bedava pilüjda, şehrin en larla çevrili 25 x 25 sathında tabii anlatırken ben düşünüyordum: 
nüyor. pahalı pilüjlannda bulunma) an de· bir havuz var. Burada su hem ra- - Bu halk pilajlarını her sahile 

niz vasıtaları, intizam ve mü kem- kit ve sakin hem de bir metreyi teşmil etmenin imkanı yok mu? 
Çamlıklarm arasındn koyu ma\i mcllik göze çarpıyor. geçmiyor, içerisi de öyle kalabalık Bilhassa Kumkapı ile Yenikapı 

lılfalı w.kat.r wr. Bunlardan ki... Arada kolaç atarak yüzmeğe arasında eskiden "Deniz hamamı,. 
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kadar 
vtamin /Qzım? 

Y' azan · 
Bu mevsimin yemi 

rini, sebzelerini birer bir 
yazdığım sırada, her biri 
bulunan vitaminlerin sayıs 

okutdtıkça, belki düşünmüş 
nüzciür: 

- Şu yemişte şu vitaın 

den şu kadar var, iyi ama, 
birinden günde ne kadar 
rncli ki, vücudumuza lüzu 

vitaminler tamam olsun?. 
Böyle düşündünüzte yerd 

göke kadar hakkınız var.. J-I 
yemekte ne kadar vitamin bulunduğunu öğrenın 

yetişmez. Vücuda vitaminlerin her birinden b 

günde ne kadar lüzumlu olduğunu bilmek lazım. İn 

yiyeceğini, hesaplı ve fence yemek isterse, ona göre tanı 
eder. Bugün o eksikliği tamamlamıya çalışacağım: 

ilkin çocuklara, bir günde: A vitamininden 2SO 
Bl vitaminin.den 4SO, B2 den 600 ölçüye, C vitaminind 
40 miligrama, D vitamininden 7 50 ölçüye. 

Olgun kişilere: A vitamininden 3000, Bl vitaminind 
400, B2 den 600 ölçü, C den ıs miligram, D vitaminind 
200 ölüçüye lüzum vardır. 

Fakat gebe bayanların vitamin ihtiyacı bunlardan ç 
ziyadedir: iki can besleyecek, hem de çocuğunu sade b 
liyecek değil, onun cüs8 esini de büyütecek. Onun için gcb 
bayana: A vitamininden 4200 ölçü, Bl vitamininden 45 
B2 den 600 ölçü. C vitamininden 100 miligram, D vitaırı 

ninden 1000 ölçü lazımdır. Bunların arasında, A ile C v 
D vitaminlerinden ge~e bayanların ihtiyacının çokluğu 
na elbette dikkat etmişsiniz':iir. Bunu tabii görmelisinit 
A vitamini iki canı bir.den mikroplardan koruyacak ve Ç 

cuğu büyütecek, C vitamini çocuğun kemiklerini kuvve 
lendirecek, D vitamini de kemikleri hastalıktan, çarpıklı 
tan kurtaracak .. 

Şimdi, bir günde, lüzumlu olan bu kadar vitamin' 
nereden bulunacağı meselesi kalır. insan her gün ayni şe 
lcri yiyemez. Sonra .da bir türlü yemekte bir vitaminde 
lüzumu kadar bulunur da ötekilerden bulunmaz. Onda 
dolayı vitaminlere göre bir yemek cetveline de ihtiya 

vardır. 

A vitamininden 100 ölçü ve•·ecek kadar miktarda ye-
mekı ... : lllt. J; l • ; t' , 0.'1, _.,._.. o Jıald•~ bul_u.r 

nuz. Sonra panak 0.20 gram. Sırayla: Karaciğer 1, yeş 

salata, maml 2, kırmızı biber 3, yumurta sarısı 4 gra 
peynir 2 den S grama kadar, tereyağ 5, kayısı 5, havu 
S, domates ıs gram, bu mevsimde mısır buğdayı 66 gra 

süt 44, sığır eti 200gram. 
Bl vitamininden 100 ölçü bulmak için: 40 gram be 

zelye, 50 gram yumurta sarısı, SO grar.ı karaciğer, S 
gram istiridye, 66 gram kuru fasulye, 7 S gram un, l O 
gram mercimek, 200 gram pirinç, 250 gram patates, SO 

gram süt. 
B2 vitamininden 100 ölçü verenler: 10 gram karacİ 

ğer, 80 gram bezelye taneleri, 100 gram küçük lahna, 20 
gram un, 200 gram ispanak, 288 gram yumurta sarısı, 33 

gram patates. 660 gram süt. 
C vitamininden 1 miligram bulmak için: Yarım gra 

maydanoz, ı gram kırmızı biber, 2 g·ram limon, yahut por 
takal suyu. 2 gram ispanak, 1,5 gram mandarina, 2 gra 
domates, 2 gram yeşilsalata, 2 gram lahna, SO gram süt. 

D vitaminini yemeklerden bulmak çok güçtür? Bun
dan yüz ölcü bulabilmek için 200 gram yumurta sarısı, 200 
gram tavuk ciğeri, 250 gram tereyağı yahut 3 litre siit 
lazım olur. Bunları yemek, yahut içmek çok güç olduğun· 
dan bu vitamin için en ko)ayı bJlıkyağıdır. Ringa balığı 
bulursanız, o da balık yağının yerini tutar .. 

Bizim yoğurdun vitaminleri henüz tamamı tamamına 
ölçülmüş değilse ide onda da A ve Bel vitaminin.den bolca 
bulunur. Bir de bira mayasının 1 O gramı B 1 vitamininden, 

5 gramı da B2 vitaminin.den yüzer ölçü verir. 
Daha kısa bir vitamin listesi: Bir günde lüzumu ka· 

dar A vitamini bulmak için 60 gram yeşilsalata, 1300 gra· 
ma kadar süt, yahut 30 gram karaciğer, B :vitamini için 2 
litre süt yahut 200 gram karaciğer. Daha yisi 40 gram bira 
mayası, B2 için 30 gram bira mayası, yahut 60 gram kira· 
ciğer. C vitaminin için 30 gram limon, yahut portakal su· 
yu. Her şeyde olduğu gibi. vitaminlerin de fazlası za· 
rar verir. Onun için bir günde ne kadar vitamin Jazın1 

olduğunu öğrenmek ı:ıadece nazari bir bilgi değildir. 

------------;-v-v-r~ ~.,LK.,Lft..LJW- _. ._1'-7-_. 

Kadının kocası (hırsıza bakarak) - Zaııallı! Karımm 

RAHMİ YA(az k11ır11cti bilse bu cııc girmcğe cesaret edebilir miydi? 

en baştaki orijinal bir halk büfesi.. MesC'lll, c;am ağaçlarının plaj kıs 
1 
çabalayanlar ikinci kolaçta ellerini nın kurulduğu yer neden hala bO§ 

Piyaz, klSfte, fmtık, çeşitli m<'y- mındakl gölğeliği tahta bongetlerk başka bir &matörün sırtında şapla- 1 duruyor? 
valar, çay, kahve, gazoz, sakız lcb. ! mücehhez ... ~nizc girmeyenler bu- l tıyorlar. 



Li 
spanya Gelecek harpte 
Harbinden 

tay 
olacak 

a-
'. alınan dersler relerin rolü ne ? • 
;'lştialli gülleler atan otomatik toplar 
·'1e mitrall}özlerle Tn.ücehhez taarruz 
,tayyareleri, taarruz hareketlerinde 
opçu ve tanklardan daha f aqdalıdır 

ı lngilterenin yeni silah
larmdan bir kaçı : 
Tayyare dafi topu, bir 
bombardıman tayyaresi 

ve hafif tanklarla 
mücehhez bir kıt'a 

harekete geçen Fransız hava filo
suna mensup tayyareler tarafın • 
dan kapatılmıştı. Tayyareler mü· 
temadi bombardımanlarla dil§· 
man askerinin bu gedikten sark
masına mani olmu§, Fransız yar
dım kuvvetleri gclinciyc kadar 
cephenin yanlmamasını temin et
mi§ti • 

Fakat bu tarihten sonra tayya
relerin kara harbine bu tekilde 
mu:lahaleleri tekerrür etmedi. 

Ancak 1928 de İtalyanlar ha
va kuvvetlerinin kara harbine bu 
tarzda müessir olabileceğini dil· 
şündüler ve bu hizmet için tayya

reler aptilar, ~ Ru lar;t -oon 

FQAN'l\ AtMA>JYA iTAL'l'A 1 JA.DoNvA 

7 5, - 4 9-

ra A nlar bu reı;:it tayyareleri 
ıınrı ~ J' :ı 

ordulara i :hal ettiler. 'Bu taayyare ___ rnıJi-.. 

'1l:nan 
den A~nın tanınmış askerle -
de ı;- bay Fon Kilandr geçen-
llun rankfortta Alman ordu - ' 

tanın 
zuru""d mış erkanıharplan 

·• a ''1 F'1 

• l 

nan d spanya harbinden . 
ran8 erster,, mevzulu bir kon- · •· · • t 
t' ":rdi. Bu h b' . . . meydana çıkarmıştı. Bınaenale!•h 1 ;ok daha mutevazıdır. spanya 
ıyıe ar ın, vesaıt ıtı- b' h .. . 't'b · 1 k f b' d lı · 11 · .. ·· Çok fak' 'k' 1 ır arp vesaıt ı ı arıy c çc :ı ... j .ı:ır ın en a nan mısa erı gozo-
Cere ır ı ı taraf arasın- . . . , .. · ti:. Yan etrni ld w • kır ıkı taraf., arasında cereyan et- 1 n..ınde tutarak tayyarelerın kara 
··l":ı ş o uguna ışaret . 1 b' l b" "k b' h b' k 1 . 1 t 'k' . d k tı.., sonra rn" k mış o sa ı e uyu ır ar ın te- uvvet erıy e eşrı ı mesaı e ere 
uın.cı usta bel Avrupa .. . · ı d • n 1t e tankla ferruatına daır kıymetlı dersler :alışmasından neler e de el ebıle-
Ullanıiış ta nn ve tayyarele - verebilir. ccğini ve t~ayyar'!lerin müstak-..... :a harbinde rz~ ~akkı~da İs- bel bir harpte ne1er yapmağa nain 

··4e1k tnüınkü n ı1stıfadelı dersler Fransanın ileri gelen erkanı zct olduklarım izııh etmek istiyo-
n o madığını anlat- harplerinden binbaşı Rujeron, bu taltat Fran mevzu üzerinde dikkate değer bir 

. l?ıan alba s~ askeri mahafili, makale serisi yazmış, bilhassa ha· 
l~tdir yı ıle ayni fikirde de- va harpleri tekniği üzerinde İs· 

slterliı: • pany.a mücmlelesin\ien çok istifa 
'- ,.. aıc · ,.. kabuı mı, bir bedahet ola- deli dersler alınabileceğini isba• 
k . etw· "n.d nık Pren . gı esas kaideleri ve etmişti. Binbaşı bu makalelerı e 
k • 1,, ~~pleri pek r.r..dir ola hava bombardımanı usullerinden 
t Cttıgi • · . cnıinin ıçın hır sevkülceyş başlayarak hava harbinin hu 

erdi· i Yahut yeni silahlar.o \ 1lanna ka:l"r olan bütlin ask("r 
k " neticeı · • · k"k · bil · ?crhan i en . n:ukııyese ede- lik meselelennı tet ı etmış, 
cyı isur g . hakıkı bir müsade- 1ıassa denlz yoluyla hav1 bombar 

'ıl adeti b" tı:Icr \' ır ders olarak ka- dımanları, karada harbeden kuv 
cıc · · alnız eld · · • tı tnut} k e edılen neti - vetler ürerine tayyarelerin tesıri 
tıl'!tllA!t a · olarak kabulcle israr hava tabiyesinde aclalann rolü, 

""'! A • sar++ır. 191 i .-..frıkadak' t harbin.Gen D. C. /\.. sistemin:le to:>r,u ateş-
sahra 1 n .. iliz Bver har !erinden uzun uıadıya bahsetmiş-

""u tncvı:ile .. 
Zların d rının düşman ta- tir. 

' ' 1 Urd ' 
•1 kud ~·. urmalı: hususun- Biz burada binbaşınm büyı.lk 
~ ,, .... i:- te · 

• ''l l'ıi.lha . ' rrr.ış. Rus, -, bir vukuf ve şalahiyetle bahset 
· t~;c• . e ı .. 1 de 'Tliıkcrrer a- tiği, bütün mcsc'leleri hülasa Pt 

•·• .r 111 h arp kıymetini mek niyetinde değiliz. Gayemiz 

ruz. 
1914 - 1918 harbinde keşifler, 

top ateşinin tanzimi, harp hatları· 
nın sıralanması, piyade ile çalışan 
ayyarelerin vazifeleri arasında 

.di. O vakitler bile tayyareler bir 
'1ayli alçak mesafelerden düşman 

iyadesi, yahut topçusu üzerine 
1teş açabiliyor, cephe ile cephe 
yerisi arasında münakaUitı işkal 

iebiliyordu. Fakat bu işleri çok 
ıadir fırsatlarda yapabiliyordu 
'ünkü verdiği zayiat, elde ettiğı 

•eticeye değmiyordu. 
Cihiln harbi SJralannda ecre-

ı~n etmiş bir vak·a bu mevzuda 
1nılmağa değer 1918 martında 

\imanlar Şa:npanya cephesin'lic
'<i Fransız ve İngiliz mevzileri 
:ızerine tadı imkansız büyük ~ıir 
"arruz ' 'il.~tıkları vakit, Fransız 

!ı:ıtlarında açılan gedik, derha' 

ler ispanya harbinde Fratı.kocu
lann, cumhunriyetçilerin ellerin
de vardı. Çok işe yaradı ve kara 
harplerinde hakikaten müessir ol
du. 

İspanyada kara oıidusu ile el
birliği yapan tayyareler, bilhas
tıa, taarruz tayyareleri,, .dir. Bu 
tayyareler zır: ... lır, hafif veya 
orta büyüklükte bombalar taşır

lar. iştialli gülleler atan otoma
til. toplar, ve mitralyözlerle mU
cehezdir. Toprağa temas edebile
Cfk kadar yere yakın uçabilir. Düş 
man müdafaası çok tehlikeli bir 
hale geldiği vakit dik uçuşlar ya
pabilir. 

Bu yeni silahların gördüğü bü 
tün vazifeleri burada tetkik ede
meyiı tabii... Biz yalnız bir kaç 
tanesinde bahsedeceğiz: 

1937 yılı yazından itibaren mil

24 

l 

97, 

1 7 " l"·~ı --J - ... - " 12 ., ~ 
c 

1 .4.,ı. ı 6. ~ r :; 2. .. ı ; 3 •• ~,~~ 
1 38 1 g&, t 8.2- 1 ~7 

• 

taarruzlarına tayyare- Jngiliz, Fransız, Alman, ltalyan, Japonya deniz kuvvetleri ve araların· 
(Dev.amı 14 üncilde) daki nisbcti gösterir kroki 

liyetçilerin 

·ıngiltere istila 
edilebilir mi? 

kendi başına yaşıyamıyacak bir 
binaenaleyh deniz yollarının 

lngiliz adaları, 
memlekettir; 

muhafazası lngiltere için hayati bir meseledir 
Yazan 

tngilu =ukefi muharriri 

ğer Avrupa memleketleri de ka· 
bul etmişlerdir. 

geçirmiştir. Captain L. Hart ra topu ile beraber 1200 asker 

İspanya Armadasından Napol
yonun mağliıbiyetine kadar asır

larca, ne zaman bir harp tehlike
si görünüse İngiltere istila korku-

1936daki Rus manevralarında 
150 makineli tüfek ve 18 hafif sah 

Hava kuvvetlerinin inkişafı bu· tayyarelerle 100 mil mesafeye nak 
da havada mağlüp olduktan sonra ledilmiş ve düşman cephesinin ar· 

gün İngiltere için denizden bir 
istil5. tehlikesini büyük mikyasta 
azahmış bulunuyor. 

Binaenaleyh, İngiltere bugün, 
is:ilfının adi manasında, böyle bir 
•chl;keye karşı her zamankinden 
1 ,ılıa fazla masun L:r vaziyettedir. 

~stili ihtimalidir. kasına paraşütlerle indirilmiştir. 
. ,, Paraşütler- açıldıktan sekiz da-

Bununla beraber, bugun ordu,, k"k k 1 ah ·· • d 
w• • 1 ı a sonra as er er s a uzerın e 

tarafından degılse bılc, kara kuv- t 1 h . '"d r 
vctleri tarafından istilii tehlikesi 

·le yok değildir. Evvela Ruslann 

atbik ettiği para~iitle asker .in
::rmck usulünü bugün bir çok dl-

op anmış ve cep eyı mu a aa e-
denlere karşı taarruza geçip onla
rı mağli'tp etmişlerdi. 

Bununh ber.:.b"'r, lngiltcrenin 
( IJeıınıı>ı 15 inride), 
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Çirkin hiidisenin 
Akisleri 

devamediyor 
Suçlu Necdet de hakem aleyhin-, 

de dava açacakm ış ! 

Polis müdürü vaziyeti izah ediyor 
Galatasaray - Demirspor maçın.. maç tatll edilmi_ştir •. Mağdur mua.. 

da Dcmirspor kaptanı Necdctin ycneye sc,·kcdllınJş, on gün sonra 
hakem Tarığı döğmesilo ortaya tekrar muayene edilmek üze.re mu. 
çıkan çirkin hadi.senin ak.isleri bala \'akkat rapor aldığı ~ hidise cür
devam etmektedir. müme~hud kanununun ~umulü ha-
Vakııdan sonra polislerin elinden 

kaçırılan ve nihayet dün tertibat 
alan polisler tarafından ynkalana
ralt VskUdar müddeiumumiliğine 

teslim edilen N eedet, söylendiğine 
güre, hl\1tem Tankı kendisine haka
ret ettiği iddlasile dava etmek nL 
ye tindeymiş. 

Diğer tarnftan Tank Ozerengin 
vnki davet üzerine dün Üsküdar 
:müddeiumumiliğine gitmiştir. 

Orada kendisini eski futbolcular
dan Fcncrb:ı.hçeli Fazıl ile Dcmir
spordan Salô.ho.ddin karşılamış ve 
Necdet aleyhine dam açmnktan 
Tazgcçmcsini, Necdctin özür dili • 
ycceğini bildirmişlerdir. 

rieine çıkmı,hr. l'olis memurları 

çok insani bir dü5üncc ile suçun da 
ağır cezayı müstelzim bir fiil oL 
maması haseblle terli 'e bitk1n bir 
halde bulunan suçlunun hasta ol. 
maktan ,·lkayeshıl temfnen giyin -
mc ine müsaade etmişlerdir. Maa· 
!esef suçlu, polisin bu insani n 
yerinde müsamahasından i!'ltlfadc 
ederek firar etmiştir. Alınan tcrti. 
batla suçlunun dün gece Kmltop. 
rakta bir cYde saklı olduğu tcsbit 
cdilmiı: ,.e bu sabah c,·dcn çıkar
ken yakalanıp hakkımla tanzim o· 
lunan enakllc '(}skUdar Cumhuri. 
yet Müddeiumumiliğine nrilmi5 • 
tir. F1rara sebebiyet ,·eren zabıta 
memurlan da dikkatli ,.e basiretli 
hareket etmemelerile hem idari ,.e 
hem de adli suç işlemiş olduklarm
d:ın müdirlyet bu memurlar hak -
luncla blr taraftan idari muamele 
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Genel direktörün 
beyan ah 

General böyle hadiselerin 
sebebi : .. oyunculara 

yüz verilmesi ve 
şi martllmasıdır ,, d ıyor 
lli.diseden sonra, Ulus refiklmi. 

zin spor muharriri beden terbiyesi 
genci direktörü ı;eneral Cemil Ta. 
ııerlc göriismü5tür. 

Bu mülakatı ~ylo yazmakfadrr: 

General Cemil Tnncr, herkesten 
ziyade müteessirdi. Kendisine: 

- Hadiseyi nasıl karşıladınız, 

diye sordum. 
- Spordan evvela beklediğim 

dürüst ve temiz ahlaktır. Şampi

yonluk kudreti bundan sonra gelir. 
Spor ahlakını kendinde topalmıynn 
en birinci do olsa bence makbul 
değildir; ve bunu kendi teşkilatın
dan derhal çıkarır, atarım. Kanu. 
nun da spordan beklediği budur. 
Generalin kararma henüz muttali 

değildim. 

- Bu suçun cezası size göre ne 
olacaktır? diye sordum. 

- Kararımı vermiş ve lazımge _ 
len yerlere tebliğ etmiş buİunuyo
rum, dedi. Bu suça karşı verilecek 
tek ceza, dediğim gibi, onu çıka

np atmakır. Halk da bunu görme. 
lidir.,. 

Fırsat dilamüşkcn, sayın genera. 
le sordUJl!: 

Kazazede tahtelbahir 

Telis yüzdürülemiyor 

Tetiıin b:ıtr~ından Bonra y:'l"lan lRhli ye resimlerinden biri 

Son posta ite gelen Fransız ga- hırine ait Londradan aldığı bir ceğini anla'<.>n telgraf şudur: 
zetelerinjen biri yüzdürülmesinc telgrafı neşretmektcdir. Tetisin Amirallikten verilen bir lı 
çcılışılan kazazede Tetis tahtelba - batan göv':iesinin yüzdü• iilemiye- göre evvelce batmış olan 

C t • [ d • 1 denizaltı gemisinin kurt~ es sur a g gar e C l e V en l teşebbüsleri muvaffakıyetSI 
• neticelenmiştir. 

'l'arık, nizami yoldan kat'iyyen 
aynlm:yacağmı ve mahkemeye is. 
tida ile müracaat ettiğini ve mah
kemenin bu hususta ''ereceği kara
ra intizar cdC'ccğini söylemiş ve 
bu hususta hf.'rhangi bir tavassut. 
ta bulunulmnmMını rica etml3tlr. 

~·aparkcn, diğer taraftan da c. M. - Size göre, bu ve buna milmasil 
U. Jlğinc nrilmek üzere tahkikat hadiselerin sebtbi nedir? .. 

Buna rağmen batan ge 
karaya doğru çekilmesi işi 
y<!rısına kadar muvaffakıyet!' 
şarılmıştı. 

Tetis •denizaltı gemisini Jıııl\ 
mağa çalışan Zelo denizaltı ' 
sinin kaptanı büyük bir ınıJ'1 
lcay••• .... .,_., oldui• 56~ 
mektedir. Filhakika havala 

Hakem ve kontrol 
heyeti 

Raporl arım verdi 

.Müeıısif hadise ile biten maçta, 
evvelden uyin edilmiş olan fede
rasyonlar dairesi reisi Ziya Ateş, 
l.stnnbdl bölge l>aııkanı ı;:ethi ve 
yüksek hakem komitesi azasından 
Sadi Karsandan müteşekkil kon -
trol heyeti ile hakem Tank Öze -
rengin dün raporlanru ve~lcr • 
dir. 

Umum mUdürlüğe gönderilen bu 
raporlar tetkik cfillecektir. 

Hakemler toplandı ve 
bazı kararlar verdiler 

Galatnsaray • Demirspor ma -
'mda çıkan mUessü hildiseden 
sonm, lstanbul ~ıntııkasınıı men -
sub hakemler dün bir toplantı ya.. 
parak bu vakndan dolayı duyduk
ları tecssilril hakem Tıınğa bildir • 
mişlerdir. 

Hakt'mlcr, beden terbiyesi umum 
müdürlüğüne de müracaat ederek 
maçlarda böyle çirkin hadiselere 
aebt'biyet verenler en şiddetli bir 
surette tecziye c dilmczlersc, ba -
dema hakemlik yapamıyacaklarını 

bildireceklerdir. 

Polis müdürünün 
izah ı 

Polis müdürü Sadreddin Aka, 
suçlu Necdetin polislerin elinden 
kaçması ve dün yakalanması mu_ 
nascbctiyle gazett'lcre vaziyeti i -
ıah eden bir mektub göndcrmiııtir. 
Bu ml'klub aynen şöykdir: 

"23.7-939 ~ünü J~t·rıer staılınıla 

S'.8.11lS'll)'ll~!) 'C]JOdSJfW;J() 'CJ'lt>fU \ " 

kllibleri nrnsıııdald samııi~ orı:ı ma. 
çnula 'ukubulan mües ir hiıcllsecle 
Demirspor 1.nlrdo,;i N <•rdetln hakem 
Tank Oıcrcn~ine \nki frrn' iizii 
polisin nıiid:ılı:ılrsiııl iralı cttirecelı 

mahi~ <'t aı-ıl'tmh; bir t araftım uç
lu lıoll'I tarnfmılnn ~ nlml:uınııı;, di. 
ğı•r tamftn.n (la maliınıunuz Ycı:hllc 

e\ rakını tanzim ettirmektedir. General Cemil Taner, en kısa, 

Emniyet Müdürü 
Sadreadln Aka 

Dolmabahçe stadı 
Dolmabahçede yapılacak İstan

bul stadının maketi bugün açıla _ 
cak Yerli Mallar sergisinde teşhir 
edilecektir. Stadın umumi plan -
lıırını hazırlayacak mimarlarımız· 

dan Şinasi Re§id. birkaç güne ka
dar Milanoya gidecek ve üç ay 
kadar etüdlerini oralda yapacak -
tır. 

-0--

Eyüp klubUnün kongresi 
Eyüp idman Yuvasmdan : 
Ekseriyet temin edilemediğin -

den kongre 27-7-93-9 ak§amı 

saat 9 a tehir edilmiştir. 
Sayın üyelerin bu defa teşrifleri 

ehemmiyetle kendilerinden rica o
lunur • 

fakat en doğru cevabı verdi: 
- Bu karnklcırde bulunan arka

datlara !ula yUz verilmesi ve 11-
martı]masıdır, dedi. 

- O halde, bunların tekerrür 
ctmemeııi için ne gibi tedbirler dü. 
şünüyorsunuz? 

- Bu cezalar diğerleri için ib. 
rot teşkil eder. Sonra bu iııtc, klüp 
idarecilerinin de mühim rolleri var 
dır. Bunlar oyuncularla en yakın-
ılan temas halindedirler. 

- Hadisenin mufassal raporunu 
aldınız mı? diye sordum. 

- Hayır, hcnliz gelmedi. yarın 

sabah bekliyorum, dedi, ancak te. 
kfonla 1etanbulla temas ettim. öğ .. 
rendim ki hakem doğru ve dürüs~ 
hart'kt't rtmi.ştir. Kalecinin hare 
keti ise, ııüphe yok ki fevkalade s;_ ' 
kimdir. 

Edirnede yapılan 

lstanbul -Ankara 

Anwrikalı fayyare<·i J\orignnı 1all'ını~ aı: yolifur. 12 scm·!..lli <'"ki 

bir tayyare ile AmPrika<lan lınlıenlzce lmll.ııı A tl:ıııtik denizini geçe_ 

r<'k A n upaya ~elınPk rC'sarctirıi gi.istnPn lm ı;eııç adam, o ı;ürıılen
beri Amerikanın en miilılm ı-.i ın:ıbrı arasına ltarı ,..mı ':'tır. 

hafta kadar iyi gitmesi dalgı 
serbestçe çalışmalarını rntiıf 
kılmış ve bu müddet zarfınd 
kaç santimetre kalınlığında 

1 
çok kabloların gemiye raptı tt 
kün olmuştur. 

1 Bu kablolar bir yandan 
j gemisine raptedilmişler<lir. "/ 

' 

lan faaliyet içinde 96 ceset 1' 
nan denizaltı gemisini alçak 
nizden istifade ederek kara>'' 
dar yüzdürmektir. Zelo get1'' 
deki hususi tertibat sayesin'd' 
nizaltı gemisini denizin dib1 

kurtarmak mümkün olmuştıJ! 
1~akat denizaltı gemisi öl1 

rafındaki sıklete tahammül et 
1 mediğinden gemi yeniden f 

dibini boylamı§tır. Bu muvaf 
yctsizliğe rağmen kurtarma 
şebbüslerinden vazgeçilmiy:;!, 

ZAYİ 

23.9-937 tarihinde İstanbul 

Almanya_ Fransa Eskrim maçlarının 
Milli maçı yapılabilecek mi revanŞI 

Kori;::an geçenlerde Tt'l•sasa gifmi~ 'e orada Elizalıct j<;İmli bir 
mualliıtll'Y<' ii~ ık olmııı:tıır. J\ı:ı: ıln cc-sur ta~ yarı·ci~ i hemen brj;en ıli· 

ğind<'n gen~l('r clerlıal C'\ lcnmh;lerdir. 
Rr.smimi:r.cle (Çıl~ın uçuş) ismi Hrilcn mu::ı:r.1.nnı i~i tı:ıııanın 

~eıı~lc karısını giiriiyorsuııuz. 

niyet müdürlüğlinden al 
31 006888 numaralı iki sen 
kamet tezkeresini ltaybcttiJJI 
nisini çıkaracağımdan esl<l 
hükmü yoktur. 

Geçen ilkbaharda yapılması mu
karrer iken bazı sebepler yüzün • 
den tehir edilen Fransa ve Al -
manya milli futbol takımları müsa 
bakasının oynanması düşünülmek 

tedir. 

Bu çok mühim beynelmilel kar
şılaşma ihtimal 17 mart 940 tari
hin':ie Pariste yapılacaktır. 

Serbest güreş 
Seçme müsabaka ları 

Atlet;zm 
lstanbul bir:ncilıkleri Nisanda Ankarada yapılan İs -

tanbul - Ankara temsili maçının 
revanş karşılaşması Edirnede ya- İstanbu l Güre§ Ajanlığından: İstanbul atletizm birincilikleri 
pılmıştır. Alınan neticeler şunlar- 30-7 .1939 tarihine müsa:lif pa _ önümüzdeki haftadan itibaren baş liginden: rıJ 
dır: zar günü Veznecilerde kain Süley lıyacak ve üç gün içinde bitirile - Birliğimiz heyeti umu 

Flor Birine· Ankaradan cektir. Müsabakaların programı avcılar kurumu heyeti umoıfl' 
c 1 maniye spor klübü salonunda ya· 

Na · "k" · t t b ld ilh · 1 <::lt'.J ır ile birlikte, birleşme esasları 
cı, 1 ıncı s an u an amı, pılacak olan serbest .. 'l "'" : 

1 

gureş seçmr 30-7- -939 d kında müzakerede bulunmalC 
üçüncü Ankaradan Mustafa ol • m:.isabakaları için: pazar saat 10 a: 
muştur. !<at'1ı.;on ıt ve 3, 50-100-20:>. re 22 temmuz 1939 cumartc~ 

Epe: Birinci Ankaradan Zihni, ı 1 _ Tartı saat 12 _ 13 arasın· 400 scçmeleli. nü Alayköşkünde toplanmış i 
A k .J N · · · · nisabı ekseriyet mevcut olrı11 

n ara.-.ıan acı ıkıncı, üçüncü da yapılacaktır. Saat 14 ele 3 üııcü ve 4 üncü 
istanbu1Jan İlhami. kr ragcrilcr ;Jütün fınallcr. ğından toplantı 29 temmuı 

. 2 - Güreşlere saat tam 14 de . t · ·· ·· 11 d 1' Kılıç: İstanbuldan Osman hı • b 
1 

k K:ıta· orı I. 100 n.etre seçme ve cumar esı gunu saat e 
· · A k el Z'h · "k' · İ a~ anaca tır. 1 • ... • kılmııttır. liu toplantıda rne"' rıncı, n ara an ı nı ı ıncı, s· finalı. Cirıd, 1500, 400 mania, sı- = 

tanbuldan Nuri üçüncü olmuştur. 3 - Evv~l:c ~e bildirildigi gib" nk, 1 O.OOO, 4 200 finalleri. iktifa edileceğinden muhtcre 

1 

Müsabakalar muntazam ecre _
1 
sıkletlerde ıkı kılo tolerans var - 5•8_1939 cumartesi saat 16 da: zamızın o tarihte AlaykÔ~· 

yan etmi§. Edirne valisi müsa -1 dır. ' Katagllri 150, 200 ve 400 seç . gelmelerini ric?. ederiz. __./. 

bakalarla yal:inen meşgul olmuş-1 4 .- ~~akemliğc Ah:"1et Gürkan ı melcri. 200 mania final, 4 ">< 100 tı· ZA YI - 928 tarihinde t5
" 

tur. 1 Vefık Gurkanlar, Saım Arıkan, nal, 3 adım ve gülle atma final. bul seyrüsefer başdirektörlU~ 
T::dirncde yapılan m:=sabakala _I Yusuf Aslan ve Reşat Beykozlu 6-8.1939 pazar 5 aat 16 da: den almış olduğum 3523 sicil 

rm gördügü büyük alakadan 5on- secilmisler<lir. 50, 200, 400, 1 ı O, 800. 5000. maralı Mehmet Kemal narnı ·• 
ra, mıntaka merkezinde bir eskrim 5 - Yukarda :dları yazılı ha- ı 4 400, Yunan diski, disk atma. fÖI" chliyetnamesini zayi etti:1" 
faaliyeti haşlamıştır. kcmlcrin mczki:ır gun ve saatt" 1 yiıksck atlama ve uıun atlama fi- Yenisjni c;ıkaracağımdaıı c 

Yapılacak tekliften sonra aj::ı., r-t:~~'r!;:a ycri.!c g::lm::leri ric:ı nalleri. nın hiikmü yoktur. _1 
t ayin edilecektir. Eskrim için Liı" cl..ını..r, J Kayıd 28 temmuz 1!)3!) cuma Mehmet Ke"1' 
s:llon ihzar e.dilmiştir. 1 akşamı kapanır. M (K. f. 
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Ar ın 
•• uç bü-

•• yu üzeştçisi 
. 

Hicaz kralı lbni Suudun i timadını 'Vaktiyle 
kazanan ou adamlar kimlerdir ? 

dan vezir tayin edildi, Arab mem- 1 

26 TEMMUZ - 1939 

• 

Kadı Rahib, 
Tarlar Akimof 
ve Filbi'nin ha
yatları b~ .. ,. ha· 
şına · · J..!rer ro· 
mandır. 

!'annunıJ Fraıı!lız mulumirle· 1 omuzlnrmdan geçerek sahile nnk • yasında görebileceği en gUzel ve en 
rİnden Jozcf Kessel Pnrtsunr sa. lcdiliyor, sonra muhteviyatı memur 1ayali manzaralar çıkıyordu. 
zeteslnde, Arabi tan hııldanda lar tnrafmdan mm.yene ediliyordu. Yanımızda bize rehberlik ve mu
çok enteresan bir röportaj ncs- Eğer bu sandıkl:trda bütün fena - !ıafızlık eden muharibler vardı; taş 
retml5tlr. lıkların İnenbaı olan alkole ait bir tan taşa sekiyorlar, aşkı, muhare. 

lelrntlnin yeniden senyörü oldu. Ve benden daha iyi malrımat alan tn. 
Rahib paşaya, Kadı Rabih denil - giliz Filbid1r, aıyordu. 

Ateş renkli bir sakalla çeYrclen
.ıiş biraz kurnaz ytizilnu, natız ve 
.ahamınlUil kabil olmıyan bir ~ddet 
le yakan gözler aydınlatıyordu. İn· 
Jilizlerdcn daha çok Arablar sev
llğird bana teren• etti 

Jlica:r. kralı İbnl soud '\'e yine damla içki bulunursa sandıkların 'ıeyf, dini ve ölümU söyliyen tiz ve 
onun çok itimı.ıdmı kıızruımış olan tamı yarılacak ve oldu~u gibi de- "lleyus ~arkılar terennüm ediyor -
il!} adamda.o bahseılcn bu yazıyı '1lze atılacaktı. 
aynen tercüme ediyoruz: Limandaki meydandan muharib. 

ler şarkı söyilyerek geçiyordu. lş-

Burası, hayatımda g5rdUğUm 'emeli kapılann karanlığında örtU-

'ardı. 

Nihayet çimentosuz taelardan 
yapıimı§ San'anın önUne geldik. Bu 
rada yetmiş cami vardı. Burada 
muhteeem gizli bahçeler çiçeklen! -

di. 
Aramızda dostluk teessilr ettiği 

ve beni sarayına kabul elliği za • 
man onu 1910 modasına göre bir 
Avrupa elbisesini giymiş buldum. 
Beni yanma kadar bUyUk oğlu gö
türdU. Hiçbir ziyaretçi onu mU
mln olmryan bir elb!Be ile göre
mezdi. gilmrUk 1ıostalarmın en garibiydl. 'li kadınlar duruycr, kızgın g'Une

Kızıldcnlz dalgalarının yavaş yavaş in altında ağır adımlarla kervan. 
yalnd.ığı dnlgnkıran Uzerlnde tahta- !ar geçiyordu. 

lardan ve dikenli dallardan yapıl- Duvarlara bnzı kazıklar çakılmış
mıs bir barnka yükseliyordu. Ça.. tı. Bu kazıkların ucuna. deriden ka
tmm yarıkları ara.smdnn güneşin yışalr sarılmı§tı. Dancali çölünde 
keslcin ışıklan sUzUlUyor, ve mavi bize ahçılık eden, şimdi de tercU. 
gök kıvılcmılaruyordu. mnnmıız olan kilçük Ömer bunlnrm 

yor, su çeken mnkaralar inliyor ve BUyilk oğlu babasmm kendisine 
bizi dört katlı bir saray bekllyordu. gizli gizli öğrettiği franmzca §lir -
En gUzellerinden ve en cesurların. 
dan ayrılmış on iki muharlb biz -
metimize tnhsis cdilml§tl, 

!er okurdu. 

Çıplak ayaklı, hafif, çevik ve gövdesinden ayrılarak kurumuş in
dalgalanan kumnıılan içinde edalı sım başlan olduğunu anlattı. Bu 
görilnen nıuharibler çömelmişler ge ' b 1ar MısırWnrdanberi ele g~i -
vezellk ediyorlardı. Birlbirlerine uy :~;·en ve nihayet !marn Sey!U

ımya.n slltıhlan yanlıırmda uzan - lisl!l.mm büyUk oğ!u tarafından ten 
m~. Kemerlerinde çok gU.zel han- kil edilen sahil korsanlarmın aef. 
~rler vardı. 

Binlerce adamm hayatına ve ö -
lümUne hükmeden bu hlkim ve 
mağrur ihtiyar, kendi başını teh. 
tikeye koyarak, bir seyyahm batın 
için bir çeyrek asırlık eski bir Av
rupa elbisesi giyiyordu. Beni bu 
kadar şaşırtan pek az manzara lle 
kat'§ılnştnn. 

~ağı kırık bir masanın nrka. 
sında her haliyle bu muha.n"blere 
benziyen bir adam oturuyordu. Bu 
adamda tüfenk yerine bir dolma ka 
lem vardı. Bu dolma kalemi sarığı_ 
nıti iı;inc sokmuHtu. Bu ndnm, ıı.sır

la.rdanberl 1nessut Ara.btstan dent-
rn Yemene ecnebilerin gircbilece

,:i yegllne lJman olnn Hudeyde şeb. 
nnin gUmrl1k memuruydu. 

Seyahat nrkad~lanm ve ben o
raya oldukça ganö bir takım ha -
tinde geldik. Somali gemicilerinin 
· dnro ettiği kilçUk bir kayık bizi 
Ciblitiden Blmıa, Balılllmendebi do
laşarak §iddetli bir fırtına. önUnde 
İtalyan Eritre.slnin kUçUk Assab 
kasa.basma ntmıgb. Orada çok es. 
mer çehreli küçük yerliler bizi fn-
ist usulile seüunlıyorlardı. Oradan 

HUdc>ydeye çıktık. 

Üç s1rma şerit : 

Hemen hemen çıplak gibiydik, 
taYfalanmızsa tamamen çıplaktı. 

Fakat bir bahriye zabiti olan arka
daet:ınmızd:m biri ilç sırma §erilli 
kasketini başıruı koymuştu. Bir ba-
nt 'fuitllnde bu kadar sırma bulun. 

mam bizi hapse gitmekten menetti. 
Fakat HUdeyde vallsl prens Meh
mcdin emirlerini beklerken gUm -
rükte kaldık. 

Yemenin mutlak hli.kimi ve dini 
·eisi lmam Yahynnın memleketi 
a.bnncılara kal"§ı ıııkı bir nezaret 
ıltına nlınmı§br. Memleketin lstı'k

' lllle çok kısknnç olan seyyidlcr 
üç bir 5eye itimad etmemeyi tavsl. 
ıe ediyorlardı. Yemen, içinde hiç-... 
ıir ,siyasi mUmessil bulunmıyan bir 
~emlekctti. ÇünkU orada hiçbir ge
-:tl, kırmızı zemin üzerinde yedi yıl 
lızm çcvrceldiği beyaz bir pala 
Julunnn Yemen bayrn~dan başka 
Jir bayrak dalgalandıranJnzdı. 

Uzun zaman bekledik. Fakat öy
·c .bir manzara vardı ki, saaUenn 
~eçtiğini anlıyamadık. 

!erine niddi. O zaman Hudeydeye 
ganö bir kervanın girdiği görül -
mU3tU. Kınnlı develer torbalar için
de kesilmiş başlan getirmişti. 

Ömer bize: 

- Seyfülisliımm itaat altına a -
lacağı -daha birçok yeı-ler '\'nr-, det. 
di, kral Salomenle evlenen bilyilk 
kraliçeye ait altın sarayların kum
ların içinde gömülü olduğunu bura
da söylüyorlar. Fakat etrafta yaşı
ynn bedeviler orayn kimseyi yak • 
laştmnıyorlar. Çok, birçok A vru -
pahlar duvarların dibinde öldürlil
müşlerdl. Yemenin başka kabilele
ri de oraya gidemiyorlar. Bumlan 
muhafaza edenler vahşi insanlardır. 

Saçlarmı omuzlarına kadnr uza • 
tırlnr, terbiye edilmemiş koyun de
rileri giyerler. Hançerlerinin kılıfı 
yoktur. 

Binbir gece memleketi : 

Jle~hur Filbl 

lmnmm emri üzerine halı, ku -
maş, örtü ne varsa hepsini parça. 
!adılar. Bize el değmemiş bakir ku
maşlardan yapılmış eşya takdim 

etmek istiyorlar ve bunu bizim de 
görmemiz i~ln fa?'§nnızda yapıyor
lardı. 

Esir nazır: 

A kimof; sihirk4r süvari : 

Akimof da tamamen başka bir 
tarzdaydı, San'ada, Yemende söy -
lendiği gibi Rua • Meskova ticaret 
işlerini idare ediyordu. Tatar ha -
nmdan gelmlı, Orenburg sepetlerl
n'ln tlek1 blı' ÇObant ldL Sllvart -ola
tiık barbetmtş, sonra sivil hartidc 
Kızılorduda zabit olmuştu. Okuma • 

yı da öğrenmişti. Zekt ve cesur ka
rakterli olduğu için şark memleket 
!erine delege yeti§tiren kurslara 
gönderilmiş, bu kurslan parlak su
rette bitirerek Sanaya ta~in edil -
mişti. lki senedir orndıı yaşıyordu. 

Aldmof büyilk bir mucize gös-
termeğe muvaffak olmuştu. Ye. 
mende Rus clgaralanndan, Rus 
petrolundnn, Rus pamukluların -
dan başka bir ııey tanımıyorlardı. 

Bu profesyonel dinsiz munlataman 
en bilytlk camilere gidiyor, nll%Ir-
lar, seyidler, prensler, tüccarlar . . 
ve muhariblerle ayni safta namaza 
duruyordu. Bunun için her tarafta 
seviliyor ve hUrmet görüyordu. Bir 
ermeni doktor da onun muaviniydi. 

Saf bakışlı Somnli delikanllSl 
bize böylece mmldanıyordu. Ve biz 
ceviz kabuğumuzu az daha yutacak 
olan J\ızıl deniz kenarında bin bir 
gece mnsallarmm rengini taşıyan 
bir memleketin ilk levhaları, ilk 
mruıallariylc böylece bir temo.sa geç 
m!şUk. 

Ahaliye ilftçlar ve nasihatler da-
Bu rilya memleketinde iki garib ğıtıyor, ve bilhassa karılarının en 

şahıs vardı. Bunlardan biri Kadı genci on iki yaşında olan yetmiş. 
Rnhlbdl. Devletin harici milnase - llk imama birtakım ilüçlar veriyor
bctlerlyle meşgul oluyordu. Bu sa-

Orada geçen gUnlcrimlz hep bu 
masallarla doldu. Yemende otur -

du. 
kallı, kar gibi beyaz sarıklı, uzun 

bir ipekli elbiseye bürünmüş bu ih
mamız mlisaadesi çıkınca artık si -
va)ı değil misafir haline g~lik. Uyan gördüğüm ve bilhassa en te. 
J miz ve en mükemmel bir fransız-

lknrnetgn.h, yiyecek, ytı\ :ve bi. 
en ile konuııtuğunu duyduğum za -

nck hayvanları, ltlzmetçiler, -mai -

Fakat Akimofun cömertliği ve 
mehareti, <ioktorunun bUyUcUlUğil 

onun süvarilik vasıflan yanında hiç 
kalıyordu. 

1 man, itiraf ederim ki, garib bir 
yet efradı, her şey bUyUk bir cö - d s At ı·,..in dogmw u• vo at için terbı·-baş dönmesine tutul um. onra ya .. , 
mertlik, ne.zakÖt ve incellkle , bizc U . . h·k" ve cdilmia olan bu 8 +.<>p ~uguw vaş yavaş bu büy ' k vezırın ı aye. J ..,, ,.~v 
verildl. Hudcydedc yUksek bir evln mi öğrendim. santepler gibi yaptığı akrohasiler-
en Ust katına yerleşmiştik. Bu ka- ıe bütün §P.hri hayret içinde bınık. 
tın fevkalade gUzcl bir taraçası Bu a.da.m aslen TilrktU ve dlplo-
vardı ve Kızıl denize bakıyordu. 'llatik hizmetlerde bulunmuştu. Sen 

Vali 'ı>rensln katibi her sabah Pctersburg sarayını t&maınen ta -
bize geliyor, Ömeri alarak çal"§ıya nnnış ve bütün debdebe ve lhtl§a. 
"'Ötürüyordu. Öml.'r, bu sabah gc • 'Ol ·içinde yaşamıştı. Cumhurıelsi 

:>intilcrlnden baharat, m<'yva ve çi- 'i'eliks For z:ı.manında sık sık Pa· 
ı;:C'klcrl<' tıklrm tıklnn do1arak dö· I rise golmiştl, 1914 bUyUk harbi 
nUyor Vf. Jıirbir tüccar para alma- 1 "lntladığı vakit Hildcydede BabıCıll 

rn cesare t edemiyordu. 1 ııunına icrayı hUkümct ediyordu. 

mıştı. 

İmam ona en asil ve en seri atı
nı vermişti. Akimof bu atın iıstün. 
rie San'anm yaylalarında bir kuı:; 

gibi uçuyordu. Onun hayali, küçük 
Ömerin masalını bana HUdeydede 
anlattı~ı bu Sabiı !1chrlnln harab 
olmasmdnn başka bir şey değildi. 

Yemenin en meşhur 
Avrupansı. fıtbi 

Kwldenizin şnrk sahilini takip Kent;lisinın bh 1ngilizde1J zıya.. 
eden ve Mckkaye birkaç yilz Hacı de b!r .Arab oı h.ğunu ve bu su
götUrcn bir gemide birklı.ç hafta sc. retle t~ilt<' ·eye anbn iyi •uzmet 
yahat ettikten sonra Sir Jon Filbl etmek müillk!lft o1dtfi;'ıtau c;övlüyor· 
ıle yemek yemek tallini kazandım. du. , 

Bu, mukaddes şehrln limanı 0 -1 O zaman. İbn~sımudun tarof~ı~~ 
lan Ciddede olmuştu. Burada tb- tutarak Lavrcnsın himaye ettıgı 

nlssuudun Necid yaylalarından Kı. kral HUseyine karşı oynadığı rolü 
zıldeniz sahillerine kadar muzaffer hatırladım. 

ettiği mUteassıb Vahabt kanunları Filbi: 
hUkUm sUrüyordu. Bu kanunlarla, , - Artık şimdi birkaç Amerikan 
tUtün dans aarkı ve dinin reddet- otomobil firmn.sının mlimessilin -

1 1 " 

tiği bUtUn zevkler ölilm cezası ile den başka bir şey değilim, diyor • 

menedilmişti. Zina edenler kazığa du. 
vuruluyordu. Namaz vaktinde 80 - ı Fakat herkes İbnissuudun, Filbi 
kaklarda yakalananlar hfç merha- nin miltaleruımı almadan hiç bir 
met edilmeden sopadan geçiriliyor. 1 şey yapmadığını biliyordu. Yine 
du. ı herkes, haşmetin Britnnya kralının 

bnzan Cidde sahlllerlne gönderdiği 
Elçiler, kendi duvarlan içinde harb gemilerinden ziyade Filbinin 

bir gramofon plağı çevirmek için milessir olduğunu söylüyor. 

uzun znman ve beyhude yere yal- ı BtltUn bunlar 1930 senesinin ilk
varmı§lıırdı. baharında geçmiş şeylerdir. Buglin 

Bu feci riyazet beldesinde her Yemenin mura!ı'hosları ftalyad:ın -
hakka malik olan fakat bu haklar- dır. Hltler, İbnissuudun mahrem 
dan hiç tfıt.ifııde 

1

cfurryeh "'biH var~ ş nl kn ut "J:>tirrt1>'1tt1'rrth·..._,.._ 

dı: F'itbi'.''o~u da \leniz 'kenRanÖcİ~k'İi ~ ~fif[lfı, Filbi ile. Aki~o;.un ve '.: 
sarayında gördüm. Taparcasına ger yaşıyorsa Kaaı Rab1b ın ne du. 

sevdiği maymunları lle beraber ya.. ı şUndUklerlnl bilmek için çok şey 
şıyordu. verirdim. 

Fennin yeni 
• • 

mucızesı 

Ölümden on saniye sonra 
Çelik ciğer vasıtasiyle bir adam 

tekrar yaşama;a baş!ad ı 
Lcndradan bildirildiğine göre 

fennin en son terakkilerinden bi· 
ri ola, meşhur çelik ciğer vasıta
siyle ölümünden on saniye sonra 
genç bir adama tekrar hayat ver· 
mek ve yaşamasını temin etmek 
kabil olmuştur. Şimdi dünyaya 
ikinci defa gelmiş olarak yaşayan 
genç adamın ismi Filip Freydir. 

1 o - 15 saniyedenberi nefes ala
mıyan ve kalbi duran genç ölü, 
doktorların hayretle açılan gözle· 
ri önünde tekrar dirilmiş, nefes 
almağa başlamış, kalb çalışmış ve 
kan deveran etmiştir. 

Şimdi onu çelik ciğer içine koya 
rak tedavi etmekteymişler. 

Amudi fıkarisinin kınk yeri 
Tatili geç!rmek üzer·e· de~i~ I kaynayıp ta umumi felç geçinciye 

kenarına g ı d e n Fılıp ıkı kadar onu çelik ciğerden ayırmak 
metre kadar yüksek bir kaya~.a~ kabil olamıyacaktır .. Fakat doktor 
suya atlanuştır. Fakat şu kotu lar, fennin bu yeni icadı sayesinde 
tesadüfe bakın ki, her tarafı de· Filipi eskisi gibi iyi edeceklerini 
rin olan sahilin yalnız o kısmı pek ilmit etmektedirler. 
sığdır. Suya tepeüstü dalan za-
vallı genÇ hemen <libe çarpmış n 
amudi fıkarisi boynuna yakın bir 
yerden kırılmıştır. 

Etraftan yetişenler onu hemen 
hastahaneye yatırmışlar, . , falCa\ 
doktorların bütün ihtimap11na nı& 
men vaziyeti gittikçe ağırlaşan ı 
ve tam bir felç halinde bulunan 

Dün ve yarın 

tercüme külliyatı 
7 nci ıeriden 

Tilrlil tUrlU kayıklar engine açı. 
ıyor veya limana giriyorlardı. Bi

n"birlerinln yanından geçerken sa
rıklı gemiciler ahenktar haykırış
lar ve boğuk şarkılarla eelllmlnşı • 
~orlnrdı. Yan bellerine kadnr su
ya girmiş h::ımııllar Kızıldcniz sahil 
terinde kabotaj inhisarına malik o
lan bir Hind kumpanyasına mc>nımb 
bir :vapunm hnmuleslni boşaltıyor. 
du. Birçok 11Mdrklnr sonsuz bir 
~cir gibi dizilen insanların tunc; 

Sonra E:C'yah:ı.ti.rıizi biç mU"'küliıt ~·ki ve ihUvath bir adamdı. Kızıl 

öııııcden San'aya doğnı uzattık. ı · ultan AbdUlltamid idaresi altındn 

Bur.acıt, UÇ :bin ~etre yüksekli • · ·C'tlc:m.i<ı, blitlin ihtlldllerdPn :r.arar 
~inde gen~ bir yayla.dn kurulmu" .. örmedPn kıırtulmuııtu. TiirkivC'v<' 
~ bd rilzgarlorının ve beyaz kar - ·-.. rcıı Ycmr"'rı 1'n~"'1rn11nu. l11••antn• 

'allnrfo sık sık u~rn/l't olrın bir ·. ;"RC'clcn o idi. O 7."Man Hliric>:v -
"lll'mlnkc>tti. Katır sırtında altı r,lİI" ·~-ı.. ı .. van ı ........ tinl o V('rrnlntf 

Bu masal, bir realist olan Ak!· Filip, hayata gözlerini kapamış · 
mofun temin ettiğine göre doğru tll", 

61 ·67 .7 kitap 

61 V ikontun ölümü 30 

" 

•ol atdık . Patlkıı'a'l'-itı n, izler Uze
~indrn g Gi~·or111k. F "l<"t lıic dı•r

:n:ld:ın karştmıza, r.enlıı <lUnvn Uzrı 

rinde dol~-ııı \lir u ık seyyo.hm rü- 3ındon bu aslen Türk imtım tarafın 

idi. Bunu ispat ıçin bana, bcdcvtle. 
1 

b d h tah . _ şte tam usıra a as ane 
rln getlrdıği yan şeJfaf taştan ha· k 

1 
d b" · · kl n 

ı :lo tor arın an ırının a ı a, 
':ikuliıde bir baş gösterdi. Moıtkova- ı ·k d • h t haneye he . genç azaze eyı as a · 
Iı süvari bu başta esrarlı kahra •

1 
.. 1 . 1 1.k c'ğer aleti 

:ıuz ge mış o an çe ı ı · 
-ıınnların izini oııluyordu. • . . k k 1 . tı'r 

1 

un ıçıne cyma .ze mış . 

Akirnrıf ı.."zı l']ı•'a : Derhal bıı tecrübe yapılmış . 

- Ar.ıh ynrım::ıdası hakkında Fil:p çelik ciğer içine konmuştur. 

62 Leneit II. ı. 

63 Liza ı. 

64 Evlilik 20 
65 Gizli Pamuk harbi 50 
66 Bizans tarihi ı. 

67 Senyolbeos Avrupa 60 

• .... . . 4 • l'tı., T . fi! , ~;,···ctıı> . ~ · f 
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• j Türk Adliyesinde jüri teşkiline ; 
! lüzum var mıdır ? ~ YAZAN L.: Busch 36 Yıhm vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

• ~ ........................ ;;·;;· ... ; .. ····~m ·- Ulunga reisi: Yanınıza kaç kılavuz verirsem 
Bızde de JUrı ıhdası . onlan kurban ediyorum ! Dedi 
zamanı artık gelmiştir - Hiç! onlarla tanı~rnak ist:) o· 

rum! 
-Buna inanmam! 

Jüri taraftarları lstanbuJ avukaUarı arasında 
e~cseriyeli teş~d edacek gibi görünüyor 

- Neden? 
- Çünkü onların ellerinde h<'raz· 

ların çok kıymetli buldukları "arı 
madenden çok \ardır. Biz bı.:made
ne (güneş taşı) diyoruz! 

- Altın mı? 
- Bilmem! parlak san bir ma· 

•n! Ondan Bada-Badalarda pek 
.fOk var. Sonra parlak taşlar .. Yıld ız 

ta )arı .. Beyazlar bunları da pek sc
\ iyorlar! 

- Elmas mı! 
- Bilmem! 
Ulunga reisini hayretler içinde 

dinliyordum. 
Reis melCtn bir gülüşle gulerck 

de,am etti: 

r.a!iild Uyar Şemsi Ilaksenr CesacJ A tabcl' Sıtln Oğn1 Oğlu 

- Onun için Bada·Badalara fe
nalık yapacağınızdan korkuyorum ! 

nukuk doktoru avukat Reşad A- :;ını yal varı) or. Bir mikdar para da 
tabel, anketimiz" verdiği şayanı :ererek vaadi istihsal ediyor. 

Dedi. Fakat bana yemin edersen 
ra Jddia makamım. çok gUç ve çok ki fenalık etmiyeceksiniz. Sizi oraya 

~lkkat ccvablarla birlikte jUri te3k.i. Koca bir müddet evine donlı) or, 
1 

lUzurnu kana:ıtinde bulunduğum: ve bu sırada karısına ısrar ederek 
8ÖllıHrck sözlerine şöyle devam Paris civarında bir &ayfiyc evi sa -
etrnışfir: tınaldırıyor. Evin alınmasını müte. 

1 
- Garb memleketlerinde iki tür. :ı.kip kqca telmu "lıiftcye dönüyor, 

U Jurı sistemı vardır. Birisi Fran- evini, kansını, çocuğunu ihmale 
~da olduğu gibı tamamen müsta - '1evam ediyor. 

ağır ~~r \:~zifc 'e ~a~l) et çıkacak • ı göndereceğim! Yalnız benim hu!;usr 
tır. Çunku kuvvetlı bır avukat kar- adamlarım vardır. Onlardan başkası 
şısında hafif bir iddia ve bir iki ka- bunu bilmemelidir! 
nun maddesine da;> anan ceza talebi _Peki, yemin ederim! dedim. An 
ırnkukçu olmıy1n ve hissiyatile cak, neden bu Bada·Badalan gidc
.1adise) i muhakeme eden jüriyi ik-

. . . d "ğinizi an!amıyorum! 
na ve onunla mucadelc mecburı) e - R . k k 1 t f na bak ndı· 

eıs ·or uv a e ra ı ı . 

~tl d 1 b h ' ıgen Alman) ada cari bulunan Zevce, bir defa daha a lifte) e aş 

lltiınuı murakabesi atlındaki de _ vurup yalvarc!!ktan ve tekrar para 
:lllnh tenıas halindeki jüri heyet • verdikten sonr:> bir daha vaid ala
el'idir. rak e\•ine dönüyor. Lli.kin bu vaid 

inde kalacaktır. _ Çünku, ·dedi, bizim oralarda 
Hulasa olarak, jürinin bizde ka. , ocukl k 1 ardır' 

1 

ç arımız, ·an anınız " . 
Julü ve ihdası zamanı kanaatimce H 1 . · .. b k .. b' • 'b d k --' -

. ... k d' a\Tet e reısın yuzune a ıyor- Ulur.ga!ar giinrş ılo arl:en ır ncvı ı a et ma .nmınaa gımcşe 
"'elmış çatmış h~ltı.ö geçme tc ır. · . . . u 

" ' d 1 dum. Reıs sesmı alçaltarak de\ am tükimirltr .. 

~apılan uzun denemelerde Fran- de evvelki gibi neticesizdir ve genç 
ladalı:ı tamamen müstakil şeklin koca yine evini ihmalde berdevam • 
Ve~ 

Ben bunun taraftarlann anım. . 

ettı: R · · cc1· 1 H ı B b k d B · dak' b··ı·· k b'l ı rd 1 et!; tıtr ı. - a)Jr. u u a ar B t fd d h - u cıvar ı u un a ı e e e . • . 
ır ara ar a a •• b" h d B . 1 Merak etme! Sızden k:J·t J!· bır .edakarlık mıdır kı? 

avnca ır rnez ep var ır. u gız ı . . . . , 
~ neticeler iyi olmam13tır. Se dır. 

~'bl. de basittir: jUri hukukçu değil. 
bt ' ınilnuebeUe hiuiyatma tl· 

Jüri ihdasına iddetle taraftar b: h t" 1 B hebe dahil 
0

_ mak ıçın ızı oraya gondereceğım - Elbette 1 
k S dk Oğ •1 ır mez ep ır. u mez . h 

1 
N" · ? bulunan avu at ı ı uz og u 1 1 nlarda Bada Bura) a beyaz adam hır da a rre e· - ıçın 

Ji:• , tesir altmda kalabilir. 
çaı ger imler c Jürinin miı tex k 
~lllaaı kabul edilirse o zamaıı 
r ·Yatla içtima1 menfaatlerin telL 
1 inılı:anı elde edilir. Bu aebeble 

.Ilı l!ıleketimizde jürinin kabulüne 

~tarım, ~ alnız Fransız sistemin
~ Olduğu gıbi tamamen müstakil 

unrnaınak şartiyle ... 
tilJ~rt he) etlen yeni bir şey de • 
lı:i dir. Ronıa devrinden kalma teş-
littandır. Bu heyetlerin faaliyete 

reçiti ile davalann bir niha'-·et iki 
eeı. ' ' ., 
f ede intacı meşruttur. Yoksa bu 
laliyetten netice alınamaz. 

UnJilri balarının evvela memleke -
~Urnai bUnyesini i) i etüd etmiş 
IJı lar olnıalan lazımdır. Hukuki 
ıse~lfınıata ihtiyaçları yoktur. HidL 
d el'i ) alnız vakıa ve his cepbesin-

en tetk 
IJıUL.- ık ederek hUkUm vermekle 

~lleftırler. 
IJı lılenıleketimizde jürinin teaUıi za 
bu~ı huıru etmi,, hatta geçmiştir 

Jur1 ... e . 
tetkik" Venlecelt haklar arasında 
ol IS&llhiyeUeri de mevzubabs 
,:ahdır, Zira, maznun sandalye _ 
~a e otunnak, hakimin nazarında 
ki rr ısuçlu kanaati uyandınr. Çiln
d~n d:va mahkeme huzuruna gelme
l!ılld ır hazırlık tahkikatı yapılmış, 
ıd~eiunıunır buna isti~aden ceza 
hak ını ortaya atmış, mUstak.il bir 
·~l ;nı olan ısorgu hakimi de badi • 
hidıa:etk:ik etmiştir. Binaenaleyh 

11 ri Ceza mahkemesine böyle bir 
lntı1ı::;nna1ıtenın ıkmalinden sonra 
JUrı et.ırıı.ur. işte, bu bakımdan 
derh e ihtı) aç vardır. Fa) dası da 
ısuc;l al anlaşılır. Zira jüri maznunu 

u telakkı etmez 

lleaeıa 188 r " • O yılında Fransada ce 
.,an eden 

Vult t ve zamanının meşhur a-
a ı SaŞo'nun .. d . 

etı mu afaasıle bera. 
bo h~etlcelenen meşhur Adfrcd Ti-1 
dia &diııeaı buna bir örnektir. Ha· 
tiy;e ıu: O tarihte, Pariate biribirle. 
1 ne le'Vlşen ve ~elice itibarile ev-

n gene; b' ır Ut bir k ır c; t, bir senelik mes 
d aş safhasından sonra bır 

<>eukları old • ca nı ugu sırada genç ko-
t uıu hur alürtelcrdcn birisine tu

~or, evın· ih 1 male başlıyor. 
lluztanb 

ftl si 1 1 anne kocasına eve dön- 'ı 
, c; 11 Yalvarnıalarile mUe!sir 

rna •nca 1 
d r • a Uftenio lll ağına \a_ 

ıtdi or 0 na kocasını bırakma- j 

bı 1 ı ktad an ar muayyen zama . . d z· · · k k 1 
eva annı şoy ece sıra ama ır: Badalarm tuzlu ormanlarında bulu· cek değil kı! dı~·e mırıldan ı. -;- ıra sızın yanınıza aç ı avuı 
- Garb medeniyetini kabul et - <:urlar. Orada en mukddec; ayinleri- Mağaçanm içınde ve ıa\allı Cu· venrsc~ onlan ku.ban edı)Ol"\lQ 

:nış l\l} mi ııni e rbd ,ni Yeparlar, ala ~~1ıamn hcesedi ~anında lll~.n- demekSe·tıber! b? 
tıhaldığı saJ fiye evine gıdiyor ora_ caı:), ol&nı jüri heyeti usulü ~<kabul • . 

1 
. f sed 

1 
d hal .. 

1 
ga re1-.1 e m:. a\ cremız uzun sur- - . 

da kocasile alUfte'-'i bir arada bu - dılmelidir. JUrinin ademi mevcu- Bu ayın en a,. en er er o.- · t•• 1\1 - · ü d bek'" '"n Çu""nku·· 0-ll>l'öklerdı"r' " d .. 1. mu~ u. a"aranm on n e ıt} '<-'-'-' 

uru ur! 1 • b 1 1 d ki "k k Ol ki '? luyor, erkeğini aile ocağına davet diyeti kanaatimce adlı) emiz için 
ediyor. Alüfte gen<: ana) ı tahrik e. bır noksandır. Yalnız buraya aza 
decek sözler sôylemeğe ko~uluyor. · eçilecek zevatın \asıflannı araştır 
Kadın, orada ehne geçen bir asid mak cidden mühimdir. Memleketi-

O 
. . b 1 • • erın sa ır ız an ı · anm, yu se - ece er mı • 

nun ıçın un ara aıt sırrı sıze 1 1 d ı d k _ E\e•! 
. k' .. 1 . kt' .,.. f"l ~:.- ~ kom: rr.:l arın an anıyor u . ç ·ırnse soy emıyece · ır. na • e . 

Faz'a uzun konucınıu o!m1 ·t:n - Ne sebeble? .. 
uğraşmış olursunuz! , . d l . . ·. d" - Bu sım kendilenle beraber & 

R . d h . d k k k b' t çcı<ınen e l unga reı ır ı. 
sülfrlk şişesini alüftcnin kafasına mizde ortaçağdan beri bazı yl'rlcr- eıs a a zıya e ·or a ır a\'ır bür dunyaya gotürmuş olmak içini 
vurunca yüzünü y&.kı;>or, güzelliği de devam etmekte bulunan kotU L almıştı: l · kıı;;a kesnr'· ; te:liği aşik'irdı _ Yani onları bundan dolayım-
ni imha ediyor ve tabii mahkemeye i;> atalrdan kız kaçırma, kan gildme Eğer benim sizi oraya !'; .. ~-· .. r- Om• . için birdenbire yüzüm~ 1 aka- dürmeye mi mecbur olduğunu sor 
veriliyor. Fakat jiiri bu biçare ana_ davaları gibi adetler gözönü:ıe alı- diğ"mi anlayacak olurlarsa ... Oh... rak dedi ki: !emek istiyorsun! 
yı işlediği suçta mazur, binaenaleyh nacak olursa jürl heyetinin hangi !leni parçalarlar! dedi. - Ben sana bir şey söyliyeyirn Ulunga reisi korku ve dehşet jçiır 
masum addederek beraatine karar zevattan teşkil edl!cceği düşünUlme j Merak etme! Bu işi gizli tuta mi? lşin mühim tarafını.. le etrafına bakındı: 
veriyor. ";"e değer mahiyettedir. ::aı"rım! dedim. :Fakat, beni kandır· - Dilha -.a .;;öyle! _ E\'et! dedi. Bu çar'5izdirl 

İşte, size jürinin mevcudiyetin - Bence jüri heyetini teşkil edecek m:ıyı \'e he:-h:mgi bir hileye, bir tu· - Benim si::i Uada·Badalann or· Bizim yüzümüzden bu adamlr 
deki faydayı apaçık belirten bir mL zevat o memlck<>t barosu avukatla- zağa düşürmeyi düşundüğünü sez- n .!-!rına "Öttirec~k kıla,·uzlar ver- rın öleceklerini bili.::im beni mustr 
sal bu... rile hükümet tabiblcri arasından ! diğim zaman katiyen bu ölümünle mem çok dü~ünülecek bir şeydir. rip etmiye k~fiydi. Onun için ttiae 

Jürinin kabul ve ihdasından son- ( Deı amı 14 imciide J 1 °lit cektir! Bunu da iyi bil! biliyor mu-.un? şu teklifte bulundum: 

~iki &ı~ 
K~ç. Ciu,.,. 

D\/ll 
~luO'YOYA 

DE ... .-. M 
Et>ıYOR. 

PRov~L"ıt 
DA 

&U41MU • 
..,ORDU 

GE"'1iO~ 
S: iLM ~c
V İlh'IE~ 
ic;. irJ Su -
"'/~ .C J:AJlL• 
...,,T vA~Dı 

v 

- Pekala, dedim, mademki bu iP 
damların bir daha geri dö~ 
!eri lazım.. Bana müsaade gf. ()Q. 

lar artık sonuna kadar bizimle btı: 
raber gelsinler. Ben onlan yanıma 
almağa hazınm ! 

Ulunga reisi başını şüphe ile 911-
ladı. 

Bence hava hoş. dedi. Fake 
onların sizinle gelmeye razı olac:ak
lannı zaıır.etmiyo. t:.'ll. 

Sonra biran evvel dışarıya çı:kl
ra hazırlanarak: 

- Neyse .. Bunu o zaman hatle
deriz .. Şimdi kararımız bö} le! Sia 
kıla\'uzlanmı \ereceğ m ve sizi tuz
lu ormanlara göndereceğim •• 

Uhmga rei!;i bu scUcri Meta ken 
di kendinden şüphe edermiş gibi 
mırıldanıyordu. Mağaranın methB
line c!oğru yürürken birdenbire dur 
du. Bana döndü \e: 

- Yalnız ... ne vakit gitmek isti• 
yorsunuz? diye sordu • 

Tereddüt etmeden cevap \ erdilr. 
- Mümkünse, hemen yarın! 
Ulunga reisi bu aceleme hayret 

etti. Tereddut içinde kısa bir müd
det düşündü, sonra: 

- Pekala! dedi. Yarın akşam ha
reket eeceksiniz! 

Memnuniyetten reisin elini 
tım. Ona bu şekilde, bu sozlerine 
sadık kaldıkça katiyen ve ebedi o
larak do t olacağımm söyledim. 

Pçurumdan hep birlikte 111'1•111 
dık. K~" d5ndü~mnz zamm ~ 
gun t>ir halde kulübelerimize çekil 
dik. {Devamı 11ar J 
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21 - RAHMi YAGIZ 

Sultan Reşat Enver paşayı çağırttı, 
Ya~an: 

Generali haşlar gibi haykırdı 
~ııl meyus gözlerini yerden kalpırmaq~ll 

mµkabele etti: 
- Hayır, bu tarafa inmi~tim de ~ir '1~ri 

Yi\rım dedim! Teyzem evde mi? .. 
- Ha}'lr, biraz çl\şan çıktı, kom§uy;ı ka

dar gıtti de. Neredeyse gelecek! Buywqıp sizi 
Fazıl, tercddüd ediyordu. Arkacİf!.§tnın nı

şanhsı il~ yalmz kalmak, ihtiyar k~dınıp na
zannda nasıl biıı tesir h~sıl eder giye dlişUnü. 
~ord . Cew!Ye tsr{\.r etti: . 

- Bµ~'UF\l\lı yu\tan çıkıp ... l'{çr-OOe i13e ge· 
lir. Fa~ıl b~y!! .. 

Tcoı yüzüne dönUp gitmçk kararım ver
mek üzere b\1\unan Fazıl bu israrla fikrinden 
caydı. lzm\rde, Mecdinin mezanndak\ andı ak· 
ima geldi, fnsaum kard~ ı;a_yd\ğı bir ki\dın\a 
~ alnıı bir evde bulunmaktan ç 'inmes\nç'\e :mi\
na olmadığını kabul etti. 

Yukarı çıktı. 

Geng kadın, F~~ıla l\ahvc verdi. Oturdular. 
Sordu: 

- Faıll bey, halinizde h~r te~\!l' gözç 
çarpıyor ... Yoksa ... 

Durdu. Göılerlni irileştirdj, ve yUzbaşmm 
gözJcrinde tesbit etti. 

Fazılın rengi attı, bu1 (y(lksa ... ) kelime. 
si kntiyctle bilinen bir hadisenin onu gizlc(tiji 
farzolunan Qdam tarafından tckrarlıınmMı i
çin yapılan npa~ık bir tc~ik mahiyetinde idi. 
Mecdinin ölümünü sezdirmemeğe uğraşan; ih
tiyar nnncnin bu dayanılmaz sarsıntıya muka
vemet edemiyeceğini iyi bUen Fazıl kendini 
topladı, mugber bir eda ile ve sertçe kaJ'3lhk , 
VC'rdi; <?" ~ ,.. • " - • ·•· / 

- Ne mUnasebet efendim .. Canımın deh• 
etli sıkılması ile Mecdinln sağlığı arasında ne 
abıta olabilir? Bugünkü hadiseye fena UsUl· 

tJiım... • .,.. f - ,; 
- Ne hadisesi Fıwl bey?.. .' W• ,.."' 
- Dügman tayyareleri geldiği zaman kal'fil 

·ıkamadık. Allah ccza13ın1 versin bir makinistin 
geçikmesi yüzünden tayyareler çekildikten ıon. 
m ancak havalanabildik. .. '-

Cevriye saf vo ımınimi söze kan§tı: 
- A ... Biz de ş!zin mah us gcçlktiğinizi; 

Tayyarelerin ya (laha az, ya dü§man tayYş.re
lerinden daha noksan kabiliyette bulunduğunu 
bunun için üçamadı,ğmızı sandık! .. 

11,azılm göileri dolu dol uoldu: 

- Herkes böyle dü6UnUyqr, Belki de beni kor
kaklıkla itham ediyoralr. lJte buna ilzUlüyorum. o 
kadar canım sıkılcyor kl neredeyse gözlerim Ya.ı}ll
l'acak. KendJml gUç tutuyorum. 

Covriye miltecsair ucmıuu teselliye ça~tı: 
- Bu o kndar UıUlecek bir aoy değil Fazıl 

bey. Bir hatadır olmuş, bunu ylno zaman ve fır
sat bulunca konlyca telafi edersiniz. Fırsat o kadar 
çok k~ .. 

- ?~..! gibi Sok? 

DU§lllan tayynrclerl her zaman burayı ziyan~. 
tc alışıktır, birkaç gUn sonrn tekrar gelirler. Siz 
de bugUnkU vaziyeti telafi edersiniz! 

r:.:::: 

Biraz sonra Mecdinin annesi de komşudan gel
di, Fl.l~ılı vede bulunca sevindi. Mccdiden bahset
tiler. Qijnpüzkl h!idisenin testril le çok mağpıum 
dur;ın Tyr~ kartalını iki kadın uzun uzadıya te. 
sellı edecek, endışesini silecek sözlerle avuttular. 
Fa,ıl nmck vaktin(' kadar orajn kaldı. İhtiyar ka
dının ısrarına rağmen yemeğe kaımadı, elini öptü 
çıktı. 

Tayyarelerin gelişi, birkaç güL evvel kendisine 
en sıkı tcdpirleri aldığını söyllyerek bir daha tay. 
) ar~lcrin 111tanbµla, saraytn Uzerine gelemiyeceğini 
tpmin eden damadına karşı ihtiyar padişahı cofjtur
muştu. 

Sı.:ltan Resad Enver paşayı çnğırttı, ihtiyarlık
tan titr.ek sesiyle genç gcnorııli ha§lar gibi haykır. 
llı; 

- Hatı ibir ğatıe: bijralara tayyare gelemiyc
ce~ti, 1'%1\i toplar, tllf~l;ler. 1 mitralyqzplr, tayyal't'. 
Jcr aldı~m tedbirler bu işi i>nliyecefdi. Burada, em
nll•ettc d{lğilim ... Rahatım, huzurum yok. Yarm 
tren l\a~ırlatacağım. Emanetleri yamrrıa alıp Kon
Ylll'a gideceğim ... 

Envel' paşa hava htlcumunun çabucak pUskUr. 
tUldüj\inü söyledi: ,.,, 

, 

- Efctıdim, tayyP.rcler hUcum ctttıer. Fakat 
S.arayburnundan bu tarafa goGcmeCiiler, şcllrin Uzc-. 
rin~ gelcmedileıı. Toplarla, tUf~klerle ateg baııla. 
yınca bu müdaf~a trtibatının knr§ısmda bir ucy 
y~pamıyacaklarmı analdılar. üstelik bitlın tayyare· 
lerlmlz de uçunca kRı:maktan başka çarolorl lqı.1-

madı, kendilerini zor kurtardılar. Siz mUstcr!h ve o. 
mln olun. 

- Uçanlar bi~lm tayyareler miydi? 
- Evet padtııahtm, düşman tan·arelerl kaç-

tıktan sonra da bir müddet ~.s~nbµl ,qöklc>rinde uç_ 
tular. Manzuru şahaneniz o1muştur. Eğer clUı· 

man tayyareler( olsayclılar, onlar kaçt\rken top ses

leri duyardınız! 

Sultan Retıa.dm ihtiyarlıktan hayli tınğırlaşan 

kulağı sara)111 iç dairelerinde hlgblr gUrUltU duy
mıumştt. Darrıadının verdiği teminatla tekrar ya. 
lıştı, Enver 11aşa huzurdan ayrılacağı vaklt irade 

etti: 
- Aman, bu tayyare işiyle bizzat sen uğraş 

evladını Enver! Ne lazımsa yap. Şu korkunç bom
balar atan belalan bu semtlere uğratma. tstanbul
dan kanatlannı kes ... 

B~kumandan vekili ç~it çevlt teminat verdi. 
C' 

Saraydan nezarete geldi • .Ayıuıtafıı.nosta'ki n(>betçi 
filonun niçin hemen UOIDl\dığt etrafmda tahkikat 
başladı. Fazılın verdiği raporlar o1'undu. Malti. 
nist Osman Nuri divanıharbe verildi. Ve bu, En
ver paşanın nazarında Türk tayyarecilerinin kıy

mctlni dUıUrdU. Genç nazır, C3nakkalc müstah. 
kem mevlcl k'1llland(\m Alman W11İrtı.li Ozidomun 
ısralrn istediği hava kuvvetini bu müfrezeyi gön
dererek temin etmetri muvafık buldu. Derhal şu em
ri yaıdırdı: 

(Dooamı var) 
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Stif el, Sen Kor~nteni cebinin içı 1 numaralı Gayya._ l 1-12 mayı ... 
gibi llilmektedir. Bu arada bir Fran gecesi Stifclin, muhakkak yok edi;
sız casusu tanıyor. Fakat bunu ~im me<;i lazım cc edi ki!rşısında ne ya 
dilik ele \'ermiyerek azami istifade pacağını dt:.ünürken 2 numaralı 
edebileceği zamanı bekliyor veya Gayyard, • ·- 'övr tayyare meyJ'l· 
çokt·ın onun su~ ortijğı olm:.ı:;.tur, ııma inn,i. bulunmaktadır. Spbı 

10 mayısta çektiği fotoğrafları ~:zlanı:·or. Kardeşı ilk · . 
bu casuc;a satıyor. Bu fotoğrµfbr mı~tır. 

~yni ak.am \'nndöu belediye reısı Vakit ':?rhror. Hareket ... izlik, C' 

'fmqanuara teı:lım ediliyor. ı~e!e;- .a t~rde enerjik bi. ·am ırıı 
.::y·c rcj .. inin o glin Sen Korenteıı I t~hammiıl edilemez. Geçen her 
;~:ı tir mürur tezkcr-. ,j almış oldu- kika yalnız ıçın değil. • · 
ğunu öğrendim) ~aşları \. bilhas n ku-duğ-ı:ı teş';· 

Ffikat Stifel t;u ca usun Gar:_;· 'pt · ~·n me\Cııt tehlike) i arttırma] 
o:n kumandası altındaki bir teskila t .. dır. 
! · qıensup olduğunu bilm~m l te· Bir şeyler yapmar.;ı lazımdır. S:it 
dir. Casusluk işlerile düşman asker- nine::ıinin 1500 (Tletre kadar ôtede 
lerini kurtarma işlerinin r' tek el- olüm döşeğinde olduğ-ı u bilmckte
..:~n idare edildiğini de bilmiyor, ta- ::lir. Artık duramıyor. lhtimal kar
biatil.... taıudığı Fransız casu u da de:inin ih!i) ar kadının ha "Cun9i! 
bunu :ıa öğretecek değildir. ç;:.:- : ihtimalini d(işündiiğü i-

Bu vaziyette onun 11 rnayısda çin, vera ihtiya~ ~a ı-: · · ··na 
düSJPan a4:erlerinin gizlendikleri ':cıpıl:p süt ni. ~ . ln dakikac:ın 

_; bulmak üzere harc!;:ete geçişi ia yanm..ıl bulunmak istiyerek şa· 
gr._ t samimi \C lamamile hüsnü· . J gitm;ic karar veriyor. 

Çeviren: fethi KARDEŞ 

Pap::z Huppenşlaht lafa karı;ıı 
- Ne roman! Benim aklımın 
.ldıqı nokta, bu adamların ara' 

nnda işi takc:im etmemeleri.. 13• 
tayyareci, öteki casus kal::ıbilıı 

ieıı 'ki işi nöbetlc.e yapıyorla' 

Kompra, yerine Hayın 
. ... rdi: 

- l\kc;le' - herL bir ' 
bunun gayet tabii olduğunu c:ize ;:,o' 

. l ..ıhriri bir rap'l. <l ·rr.:ı soğ .. 
ve ekreriya natar-... nı:-lır. Çünkü ~ 

o"U }'azan ajan, teferrüata m: • 

· ' noktanın o an için huı.;u• 
1ir ehemmiyeti haiz olduğu-u b:le 
r. .z. e l rı1liım1:tan i tifade me\ 
ıiric b·11unan zabıt 1) n koca r 

ciltlik raporc1. ıı u lır.zırtaran. 
.:~r.:la , dakikalık t:'r mukfıl rr 
ni: .::cahtm 

Strobc 1 .: • a karı tı: 
- Ş rr:!i Sen Koreı:~end dola, 

:a~~·:-d ha:-ıgi i? 

Kom pars :evap verdi: 
ııiyetledir. Maksadı bizlerin gözüne 
ginnektir. Suç ortakları alan adam· 
lara kar§ı taarruza girişmiş olduğu
nun \'e böylece keneli mahvına ri1-
rüdliğüniln farkır.da değildir. 

Yoldan .-;erken bir de\Tiye ile . r mayıc; sabahı tevkif ('d·· 

Hüsnüniyetle ba~ladığını söyledi
ğim bu İ§te o kadar muyaffak olu
yor ki daha 11 m~yı-. ak~mı lt" ,ki
lat şefınip, yani l numaralı Gayyar
dın C\ini bulmuştur. Aralarında ge
ç;:ı .. :.neyi muhayyilelerinizde can· 
landınn;"Sizi tevkif ediyorum - Pek 
a:a. Fakat böylece seıı bizzat ke1 di 
idam kararını imzal<ımış olmuyor 
musun?,, ·• 

Vaziyeti öğrenince Stifel ne yap
tı? Blyfle kurtulmağa mı savaştı; 
daimi urctte hizmet mi teklif etti? 
Santaja mı baıwurdu? Bunların ne 
ehemmiyeti var! 1 numaralı Gay
yard artık karannı vermişti. Stifel 
gibi bir adama güyenilemez. Öldü
rülmesi şehir ahalisi için ~ kadar 
5iddetli bir mukabelebilınisile sebeb 
o!acak olursa ol"un onun öldürülme· 
si lfünmdır. Eğer yaşarsa Sen Ko
renten casus teskilfıtı Cı:erinde dai· 
mi bir tc!.'" • i;· 1de ka:::.caktır. 
·~ompars biran sustu, S< :ıra: 

- /\.J;alaşlar, diye devam .. ·tti 
Bunlar hep tahminlerden ibaret. 
l'akat ben q:kada~ımız birinci mü
lazim Hayını, bazı hfıdi ::~ri kati 
ve muhakkak kabul ederken ctn:ıfü 
düşündüb'Üm hu usunda ikna etmek 
istedim. 
Hayın mırıldandı: 

Hakkınız vı=.r. De\·am edini . 
0:-t:ıya attığım faraziy Gay-

yardın, :::nayet gecesi ba:;ka bi: 
p:..::? bu'undu~:ı hu ;.ı :ındaki deli 
ii:ıi i::_!ı ve ayni ınmanda mahveder 
;\nlatayım: 

~-!.:~!yor ve kolaylıkla atlatıyor :·ye. d, kilırede iıyin y?ptı~ta 

_t kare:-.· .~toda değildir. Omiı :.onra tc\'ldf cdilrnişti. Bapi hane 
siz :! kederli tayyare,inin yanı:ı:ı ::=5 mayısa kadar kaldı. Diğer tara 
döniı}Or. Derhal \'eya c:abaha kar .1 tan be., Vandt' T ""' • • ::- ırı 
hareket e.!::·Qr. ! ·~ Z:!man doıtdti rht;ınbeıi k41'.ır..:m...ı:.'.,ğına kafi 
11·1nü kati olarak biln.', ---~~ . F..ıkat ım 

11-12 mayıs gece:ıi iki Cayy< ~-ı ara- Ha) m: 
sı ·da nöbet değiştirilm m~- - Şu halde, dedi, Sen J orente!' 
1.1..>kak .. 16 mayi ., iz 1 r.urnaralt · • · ·; · 0 "san Gayy:ırd par 
Gayya:-dı yani papazı tevkif ettiniz. olanıdır. 
Eğer tev~if edilen " numarah 

r .. ~· ,.ırd olsaydı, Stifeli öldürrne~dl mpars söze atıldı: 
itham eC..:'lincc, 11-12 "i ıyıı:ı gcçe~i O kadar ı;· 'Juk .J.kum H~rrnt 
nerede buhınduğunu ı;öylinrck ha· }'İn. Tevkif edılen Ga~ yardın P1 

piE.ten ve daha galip bir ihtimalle p~z olduğ:.ı anlaşılıyor. I .at ~ · 
olümden kurtıh ıl\ iı;in yirmi dört di f<!hirde dôlaşanm ı:::Jaz oldu~1 
saat bekler: .rpi ·<.ıi?" • - · JlU....Yilıde _yUz katiyetle. iddia ~ 

Bu sırada 2 nurnaraiı Gayyard' mem. 
tana ... inin ras:! mevkiine bir ~e- - Fa':at ... 

ya iki ~sker koyup merkeı kurnan-
danhtından çalman evrakı da ala-
rak !nıçmışh. Aralanr.;!a l:ararla~ 

tırmq.a:dı: Bulu5'1mazlarsa hafta· ı 
sında te~cbbüs tekrar edilecekti. 
Bu scheble 2 numaralı Gayyard 18 
rna) ıs salı 19 mayıs ı;areamba hece
si tekr;~ Vandövre indi. Orada kar· 
dc-,inin r.asd v~ ne scbcblc tevkif 
edilmi~ olduğunu ··1 ·cnince · "-nat 
\'e di: 'Kurtulm2 . i;in o gece bu· 
rada aL kaldı jan·' 'lalar tarafın· 
dan tevkif edileceğin: ::le..'lleii k6. • 
r . J~r.darmalar sözlerini te~·" ede
ccklc.cı· ., 

I\h,Jıa'\l:ak bulmamız: lfizımgclen 

hir v .. m, ile bu talir :ıt hemen o 
gec" o uzak köyden Sen Korente:ıe 
!.adar geliyor ve hapishane duvarla 
nnı aşıp hücresindeki l namamlı 
Gayyarda ulac:ıyor. O da ertesi gü· 
nü ıca'Tı ıcağma bunu size anlatı· 
yor. 

(Arkası var) 

3 
__.. 

- Köpeğim çok iyi trrhl~ e E'dil• 
m.lşilr. l\IU~frrllerln \'erdikleri e ' 
knrlcri getirip blı.c 'utr. 

- Fransız karikatürü -

•.ır-_,. ~"· ........ ıll"f-.... . . ~ • # 

.. Şimdi, her 5cyin bittiğini anladığım da
kıkada beni affetmenizi istiyorum. Ara 
sıra sizi görmek için milsaade edecek o
lursanız size çok minnettar kalacağım. MASAL ÇOCUKLARI 

D1~er otomobiller de içindekileri bo~'I 
rnı§h .. Her ya~tan, her sınıftan bir Jnı;.iı 
kalcı'>ahğı kapıya doğru aktı. 

- Rica ederim Necdet bey, beni evlen
di diye çocukluk arkadaşımı unutacak 
kadar hodbin sanmayınız. Ben izden ri· 
ca ed ceğim. Deni unutma)'lmz. Ve fır~at 
buldukç-a bana u~'faymız. 
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Bc'1ire otomobillerin iiçüncü ünde) dı 
Eski bir arkndn~ımn duğüniindc bul\111 
mağa kendisıni m(>cbur hi ·sedıyor. l)e!t 
diye daire inın geniş rnC'rdİ\enlerindrn 1 
kinci kata doğru çıkarlarken ününde tat 
Jı bir utanma hi:ısile krırışık SC\ inçli ır 
dımlarla yürüyen iki çifte bakı)or. ve gl>J' 
terinin önünde Macıdenin mazi ~ni dil 
şünüyor. 

Delikanlı mUbhem bir işaret yaptı. 
Behire bu sözlerle çocukluk arkada.,ı· 

na evlendikten sonra da dost kalmaları· 
nın müm.lcün olduğunu anlatmak isti)'Or
du. 

Necdet haıin. hazin: 

- Sizi hiç unutmıyacnğım. Bundan e· 
min olabilirsiniz, dedi. 

Behirenin gözleri ya larla dolmuştu 
yalvardı: 

- Necdet, benden böyle mahzun bir i· 
ma ile ayrılma}ımz. Oo.tluğunuza ihti
) acım \ar. Sonrn aramızda acı bir hatı· 
ranm · sızladığını da i lcmem. 

Necdet uzaklardan gelir gibi zayıf bir 
-'e cevap verdi: 

- h trMn """""" f!f'I ufak bir düşOn-
<'."nin dim~ıma ~irmı)eccğinc cmın ola· 
bılirsiniı. 

Nakleden : MUZAFFER ESEN 
Delikanlı kapının yanında bir daha 

dönclii \'C: uzun uzun Behireye baktı. 
- İn~allah tekrar gürü Urüı Behire, 

iıinle her kar~ılaııtığım \'"akit sizi daha 
mf' ut görmek isterim. Yegane temennim 
budur. 

Behire ce\ ap 'ermedi. heyecandan tit · 
ıi~'ordu. 

?\'için bu kadar çabuk öfkelenmişti. 
Acaba Necdet sözlerini dinledikten 

sonra kendi ine tmkikaten gücer.ıniş mly· 
di? Bu n) rıhk son aynhk mı? '.Nccckt 
bir daha ı lmiyecek mi' 

Behire he) ccan içeri inde bir ı,o\tufa 

clUştü ve n~lnma~a bR ladı. 
Biraz soıım goılcrinl <:ildi. 
"Hardi canım. di)'t- dU UndO. hen de 

ne lmdar buchılayım. ~rcdet lmk(lnı yok 
11cns.iı ynp·ımaz. Nasıl olsa tekrar l:Cle
ccktir .,, 

Bchırc bir parç3 mü terih olarak o~b 
ııın içerlsinde biraı dolaştı. 

··T~h"f şey, diye cluşündti, Necdetin 
~tıyledlk!erini ha ka birisi öyle.ı;Qydi çal\ 
u1,ulüriim. F'nkat ona karşı kin tutamı· 

yorııın. Onun beni se\di~lni düşürm:k 
!lo ,mr gidiyor (ldeta, ... 

I ri gfolorimlen bir ne e ı.;ığı geçti. 

"~rcdtt benimle alakadar o\m'l aydı 
dQJııı çok üzülecektim. O geldiği \ nl,ıt i
çim {lçılıyor.,, 

Bc!ılr~ tc:ıbe ~ıim e:liyorclu. 

•· 'ecdet1ım uzuk ''a~~m<ık lx>nim i in 
de çruc Uç olacak. l~ğ~r dargmlı~ı u ua 
c:anıan dt.\'iım eder e bir m~ktup ) .ı .ır 

ça~mrım .. , 
Jler \nldtki nc.~ı.;ini bulnbi'mrl< ıç·ıı 

b\t dii~Uncc kMI gel(Tlişti. 
Pu sırada. gümi15 ı;ekm .. cc guıüne tlıi· 

ti. s~\ inçle çekmecenin yanına gitti. \'e 

açtı .. 
Çd,:ncc'.!nin içcriı;inde doktorun getir· 

d•ği ".: n ::ı~ır \' '·ıınınlık rir gölge halin 
de i•ını) ordu. 

D~hi:-e bunlnrı uzun uzun krırı tırdı. 

tç rı-,inrlen ~ül \C bülbül re"mİ i ,1enmi~ 
~ u - u cıldı ve parm!ığma ta!>tı. 

ıw 'i kutu) u kan;ıdı. 
K\ıt 1ru l;;~~a !-en viı füjü p;ırmnğından 

çıka mn1 ı unutmuştu. 
J~u 'ti uk o gun;\en itil :mm Behirenııı 

p!ı m . ı'1ci11 ~·1 wa"ı. 

>;II 
Bii dizi ot<'ımobıl Fntih b:.-lcdirc daire· 

iıı 1n h::ıpı ı oni.ınde durdu. ilk arabanın 
ofu ll )mnckn fırladı .. Kapıyı açtı. Ik 

) a~ c~l:ıj elı ~ li11 frrtldı vr lllncllr "3Pk1 
lı gil\ C\'in ynrclınııle r. a)" ıj·a ineli, kapı-

' ) n do ru rilrüdülcr. 

Macide orta ha'lı bir ailenin kızıydı 
Mahalle aralarında. sol\ak ıçlerinde erı-e1' 
ı;ocuklnrile kaydırak O) nnynn saçı örgutı.ı 
nyağı takun) eli mahalle ~ızlarından biri' 
dl. Macide biraz mektebe gitti. llki, ort 
)'I bitirdi. Li!ıede okuyncnktı. Fııkat Al 
!ahın emrile :\ tncidey(' birisi talip çıktı 
Bu orta mektebi henli:ı: bitirmiş, altı ı:e 
ne de çok gü ·lükle balif!rclığı ımtihanlar 
c!.m ~onra !\endi inde t.ıhsilc de\ am ede 
cek kabiliyet gö•med•ği için nz bir ny!ı1' 
la bir tüccarın yanına rcrle ... m 5 bir del1 

ı,anlıydı. Adı Avni~dl. Fakat ark dil 
l<ın bu ismi b:lmezlerdı bıle .. Hrrke!ı ofltı 
!1.ıbcr T<ı) lor dı:ı;e pğımclı. 

( Dct•a nı ı var) 
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çok t,iizeldi, gördün mü Edgar? 
diye soı:1:Ju. 

"Beni unutmayın, ben de va
rım,, demek istiyor ~ibiydi. 

Edgar piyesi g(jrmüştü; fakat 
ona söz söyletmeden kadın mev· 
zuu kaptı. 

Gelecek harpte taggarelerin 
rolü ne olacak ? 

Bizde de jüri ihdası zamanı 
artık gelmiştir 

- Janet beğendi ama ben hoş 
!anmadım. O, çocuk tabii böyle 
hayali mevzulardan hoşlanıyor .. 
Ben tiyatroya gülmek için giden· 
lerdcnim. Opretlere bayılırım. Siz 
ihtimal dramdan hoşlanırsınız .. 

Genç adam tasdik edince, ku
laktan kapma mallımatla dünya· 
nın meşhur dramlarından hah -
setmege başlamıştı. Güzelliğine 

ayrı bir cazibe katan esrarlı jest
lerle: 

Hergünkü hayatımız da 
dramdan başka ne<dir? diyordu .. 

Tiyatronun ne lüzumu var? .. 
Galiba bu mevzuda s=zinle anla -
şamıyacağız, mösyö Edgar?. 

Bilfıkis gayet iyi anlaşmışlar
dı. Genç adamın cıgarasını yak
mak için eğilerek uzattığı kibritin 
ışığında karşılaşan gözleri bu· 
nu açıkça anlatıyordu. Bir saat 
evvel tanıştıkları halde dost olu
vermişlerdi. Sofra~aki bir tek ya· 
hancı, genç kızdı .. Edgar ile do
kuz sene ayni sınıfta ders okuyan 
genç kız! Kendi de bunu hissede
rek, sem bir ümitle söze karıştı: 

' - Anne, Fredi sizi bekleyecek
ti. 

Kadın.lakayd bir tavırla omuz-
larını silkti: ' 

- Sahih, ama onnunla yemek 
yemek te çekilir mi ya? Hep be
raber yesek nasıl olur? Frediye 
de haber veririz. Fakat belki sizin 
Janetle başka planlarrnız varsa?. 

Genç adam hararetle atıldı : 
- Hayır, bizim hiçbir proje -

miz yoktu. Hep beraber daha iyi,. 
- Mükemmel eğleniriz. Değil 

mi Beybi?. 
Herkesin yanında kızına, kü

çük çocuk manasına gelen (Beyb) 
kelimesiyle hitap ederdi. Bu su
retle l:endi yaşını küçültmüş o
lurordu. 

I:d"ar hesap görerek vestiye
r" do1Yru yürü:iü. 

Kadın boyasını tazelerken kı· 

zına baktı: 

- Ne var? Ne oldu sana?. 
Kız, ağlamak üzereydi. Yüzü

nü kaplayan asabi takallusları giz 
!emek, zaptetmek için dudakları· 
nı ısırıyordu. 

- Belki siz elinizde olmıyarak, 
farkına varmadan yapıyorsunuz, 
dedi. 

- Ne imiş farketmeden yap -
tığım? Tuhafsın Janet, bana teşek 

( Duştıııı., ı ı ıtı: J 

!erin İştiraki ekseriyetle çok mu· 
vaffakıyetli olmuştur. Tayyareler 
taarruzlarında bilhassa tankların 

müdafaaya yardımına mani ol
muşlar, onları ya oldukları yerde 
durmaga vrya geri çekilmeğc 

mecbur etmişlerdir. Tayyare hü
cumlari~ tahrip edilen bir çok 
tanklar vardır. 

Mallımdur ki her hangi bir 
. aarruzu ilk karşılay;ın kuvvetler 
düşman hatlarından itibaren 1500 
- 200 metrelik bir saha dahilinde 
taahhşşüt etmiş bulunurlar. işte 

hücum tayyareleri bilhassa bu 
mukavemeti kırmak için çok işe 
yarar. Az irtifada uçan taarruz
tayyareleri ekseriyetle pek iyi ha· 
zırlanmamış olan bu mevzilere 
bir kaç bomba sallar "cya mitral
yöz ateşine tutarlarsa ekseriyet 
iıibariyle müdafaa mevziinde bu· 
h:nan kuvvetlerin panik yapma· 
sına sebep olur. Binbaşı Rujero
nun makalelerinde serdettiği fikir 
leri tamami}'le kabu ledersek tay 
y<ırelerin taarruz hareketlerinde 
topçulardan ve tanklardan daha 
faydalı olduğuna inanmak lazım 

~r.lecektir. Çünkü tayyare, topçu
n~·~. tankların iktiham edemediği 
oir çok maddi müşkülatı yenmiş· 

tir. Alçaktan uçan tayyarelerin aı: 
kerin kuvvei maneviyes.. üzerinde 
vi:cuda getirdiği fena tesiri mad 
Ii zararına ilave edersek tayyare-

kür edeceğin yerde 1 • 
- Ne için teşekkür edeyim?. 
- Ne için mi? Bu aksi adamı 

bu kadar saat uyaladığım için ..... 
Ben olmasam ne yapacaktınız bil· 
mem?. 

- Fakat onunla konuşurken 

hç te sıkılmış gib değildiniz, bil· 
akis .. 

- Nezaket yavrum, anlamıyor 
musun? Sen konuşma::tinca .... 

- Ben yalnızken, 'F;dgarla ko· 
nuşacak bir çok mevzu bulurum .. 

Sustular. Edgar gelmişti. ''Ha
zır mısınız?.,, diye soruyordu. Ka 
dın neş'e ile ayağa kalkarak er· 
keğin koluna girdi: 

- Hazırız, mösyö Edgar! A· 
man bu mösyö de pek tatsız .. Si· 
zc sadece Edgar diyeyim dah.'.? 
iyi değil mi?. 

Gülüşerek yürüdüler. Genç kız 
da, bir hayalet gibi arkalarından 

sürüklendi. 
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NEBAT YETiŞTiRME (teksir, ço ğa ltma) 

F: R e productl on d cs pi ntc 1: Rropagatlon 
of Pıant:s A : PPla n zenvc rmc hrung 

1. TOllU!lt EK!ltE, (eknrn) ' 

n tohum (faııcı) 

b yıısfıl• (tohumun ekildi
ği l,ab) 

e ıw r.1,ilcliğini bÖsf.creıı 

r.tikrt 

1. I': l'cn C'mc-necment rn. 

ıı 10s graincs /. (les se
mrnees /.) . 

h iP lmqurt (la euHttt') 

r l'Cti1ucttc /. Cı our le 
SC'mis) 

l. j: St'ed • SO\\ ing 

a thC' seed 
b thc sccd • pan 
c the r. hb 1 or labrl 

(thr p nnt.marker, thc
tally) 

l. \: cliC' Aussnnt 
a dc-r Sı>mc (Samrn) 
h clie Ausnatschnle 

2i8 

c das Namensselıi!d 

2. TOlltTl\I ımiJ.Ll'\ (cl,11· 
mi-.) .. \l\:SI 

a c;lç<·k saksısı 

h 1,nıı:ık \ nzlfcslııi gören 
cuııı 

<' sal.sı cfİl•etl (ynffn) 
2. F: le ııot avee le semis 

(pot ı\ seml'necs) 
n in pot iı fleurs 
h in pi HJUP dl' vcrrc 

[scn.ınl dC' couvrrcl('] 
c l'Ctiqucttc /. du pot 

2. J: lhe pot for St'ed - so
wing 

n the pot (the flowcr
rot) 

h thl' glnss panc (for 
eoVl'!ilng) 

c th p' nı labcl or lnh"l 

(the r lnııt - mnrk0r, the 

nin bilhassa sür'ati artttltça daha tıksız olur. 
.d-:al bir harp aleti olduğu neti· Bugün şu noktaları kat'i olarak 

(Uaştarafı 11 itll'İılc: tedir. Şimdilik tatbikında 

ıeçilmelidir. Hakimlerin İ§tirakinde mahzurlar mutasavverdir ! .. 
birt 

:esine varırız. ileriye sürebiliriz. Müdafaa mev· 
Tarruz işkrinue bu kadar yar- zilerinde duran piyade kuvvet

lımı olan tayyarell"rin cephe ile leri her h angi bir düşman taarru· 
:ephe gerisinin münakalesini kes- ziyle karşılaştıkları anda üzer· 
nek hususunda bir-işe yaramadığı terinde çok alçaştan uçan taarruz 
da gene İspanya harbi tecri:bele· tapyyare filolarını görecekler • 
:e sabit olmuştur. Hükumet taraf- dir. Müdafaayı takviye eden 
tarları kuvvetleri ani bir baskın topçu da ayni vaziyette kalacak . 
ıareketleriyle bir çok noktalardan br. Binaenaleyh tayyarelere karşı 
Ebr nehrini geçtikleri vakit mil· ! müessir müdafaa piyadecilikte 
liyetçilerin hücum tayyareleri bu çok ehemmiyet verilecek bir nok
yürüyüşü işkal emrini aldı. Krta- ta olmalıdır. 
!arın geçmeğe mecbur olduğu Nakliyat halinide olan ordula· 
köprüleri tahribe çalıştı. Birkaç! rın, veya Erzak v; mühimmatın 

köprüyü tahrip etti. Fakat, köp-1 hava hücumlarından korunması 
rülerin mühim bir kısmını, bilhas· I da ayrı bir mesele o larak mütalea 
;a alelacele kurulmuş kacçuk köp; edilmeğe değer. Bu müdafaa bir 
:-ülere hiç bir zarar :1apamatlı. tarafta nakliyatın yapıldığı sa-

Taarruzdan m:.:dafaaya geçe· :ıalara düşman tayyarelerinin gir· 
cek olursak müdafaa sahasında da .nesine mani olmak için daimi ola· 
tayyarenin çok faydası olduğuna rak havalarda dolaştırılacak m ü
dair müteaddit misaller bulabili - Jafaa tayyareleriyl temin edile
riz. 1937 martında motörlü bir :-eği gibi ı:Jiğer taraftan nakliyat 
İtalyan fırkası Guaralajara mm· !rnllarını hava hücumundan müda
takasıan taarruz etmişti. Enter · ~aa tertibatiyle techiz et mek ic.ıop 

.tanuni bir mahzur görülmezse bun. 
!ardan da fıza seçilmesi mümkün -
dür. Mesela hukuk hakimleri ceza 
davalarına bnkmıyncnklnrı cihetle 
onlar arasından iızfı seçilmekte 
mahzur mutasavver değildir. 

Jüri heyetlerinin salii.hiyetleri 
mutlak olmalıdır. Frnnsada olduğu 
~ibi! ... 

Almanyadaki jüriler gibi tekrar 
tetkik taraftan değilim. Bilhassa 
söylC'di~lm gibi jüri heyetinin adlL 
yeeilikte tecrübe görmtiş, avukat -
lar ve hakimler arasında intihabın. 
:lan sonra bunların reylerinin de 
'tat'i olması tn.biidir. Kanaatim jü. 
rinin bir an evvel ihdası vo faall
·•ete geçmeı;idir. 

Bir de aleyhta r ! 

Avukat Şemsi Haksever, memle. 
:•etimizde jüri heyetleri ihdasına 

~araftar bulunmamakta, bunun hc

nasyonal gönüllülerden teşekkül ~<.lecektir. 

etn•iş diğer bir fırka da bu mevzi· 
leri müdafaa ediyordu. İtalyan 

Bilhassa 

nüz zamanı olmadığını ileri 
mektedir. Ezcümle diyor ki: 

bu ikinci tertibatın 

sür. 

fırkası müdafileri bozmuş. mev -
:ıiç ihmal edilmemi5 olması şart

- içtimai bünyemiz henüz buna 
tır. Buna mani olmak için biraz 

zilerini zaptetmişti. Fakat bu sı- hazırlanmamış \'aziycttcdir. Yoksa 
cl h ··kA ·ı 1 evvel anlatt1ğımız vak'ayı t etkik J·u··rı' adalctı"n daha kaı•·ı tevzı·ı· hu -ra a u umetçı ere mensup 15 

d . kk . f. . etmek kcifidir. Hükumet tayyare· susunda mu"'hı"m bı'r tecıekku"'I addc-tayyare en miıre ep bır ı lo ıtal .,, 
yan fırkasının üzerinde alcal:tan !erinin İtalyan fırkası üzerine aç dilebilir. Fakat bugün için name • 
ıçmağa, çok müessir bomba ve :ığı ateş saatlerce devam etmiş • mevsim telakki e<lilecek mahiyet -

.ir. İtalyan fırkasında yaralanmı· 
ritralyöz ateşi açrr.ağa başladı. 

yan subaylar ve erler, o civarda 
lrnlyan fırkası t<ım bir hezimet ha • 

buldukları çukura ve buna ben lerin alçaktan uçarak, müessır 
!inde kaçmaktan başka kurtuluş kA bul 

:er yerlere sığınmışlar, ellerinde. zayiat verdirmek im anı ma -
çaresi bulamadı. Bu hava m:!da -

Julunan silahlarla hü'kume t tay· nnda, tayyarelerin kara ordusile 

Jijri ihdasının en hnrnrctli tar 
tarlarından biri olnn 1smail R~ l 

Uyar, fikrini §Öyle izah clmeklC t 

dir: l 

" Ben şahsan jüri tatbikatıtı 
faydalı olduğuna kani ve buıın ıs 
rnftarım. Müterakki memlcketJ<'rC 
bu esas kabul edilmiş, ve .},n:ır< 
denenmiş bir adli teşekküldür. JJ 
Jcketimizde de tamamen tatbiki b 

!inde adli mü:~csclcr için .iy~ ıı t 
ticcler vereccgı. bundan ıstiCı1 
edilmenin şayanı arzu olduğu l<ı1 , 

• d . • 
nanlın cyıın. 

Jtiri azalıklnrına seçilecek zc\ 
tın intihabında bunların ytiksck t t 

sil görmü§ olmalan, en az lise ııı 
zunu bulunmalnn, hukuki fikirle 
malik ve içtimai vaziyeti musıı 

faziletli tanınmış, karakter itlbnrl

le de mticerreb, nihayet tesir altı:: 
do kalmamasını kat'yetle temin a 
çin servet sahibi olmaları gözönU 

de bulundurulmnlıdır. 
Bu heyetlere verilecek lıaid 

vetodan ibaret ve mutlak bir ifııd 
nin tezahürilnU teşkil etmelidir. ~ 
ğer hadiseyi tetkik imkan ve fır , 
satları da veto hakkına ilhak edil 

1 
cek olur.sa daha i,}i netice aııııı< 
Hakimin izahatına ve.} a mtidcıhııl • 
sine murakabesine lüzum .}'oktıl 
lkin~i tetkik mevzubnhs oıuıı l 
mahkeme heyetine veya jüriye Jı> 
zum ve mevcudiyet sebebi kalmns 

ltı faasıııda İtalyan fırkası her biri d b' 
/areleri üzerine ateş etmişlerdir. · şbirliği yapması noktasın an ır 

50 kilo ağırlığır. :la 500 bomba ve · i 1 mis ıı Pek bl3it vcsait ten terel:kür :ok dersler vermıştir. ta yan tay- Ji'rinin faydasını bir n e 
200.000 makineli tüfek mermisi t:.ı• •• 

etmiş olan bu kadarc!k bir muka· yare filosu için hazırlanan ağır önüne koyan avukat şu adli h~"" ' 
atılmıştır • . . it 

veml",~ bile birkaç lıükumet tay- Jombardıman tayyarelerının ge- seyi anlattı: 
Bu bir kaç şayanı dikkat misal, ya:-:::inin vurularak yere ttlüşmc· ,eral D uhenin büt ün harp ve 

'<ara kuvvetleriyle hava kuvvet- ::ine sebe polmuştur . nazariyelerine rağmen iyi netice 
]eri asarmda tam bir iş birliği te- Eğer bu fırka bir ha va hileli· vermediği de bu harpte anlaşıl -
sisinin ı;crek taarruzda, ıerckse, nunu evvelden düşünerek .zırhl mr§tır. 

mü(ıafaaöa çok faydalı olduğunu .ayyarelerc dahi müessir olabile- İspanya harbi bize sulh zama

;ıçıkçr göstermektedir. Tayyare -
1 

cek son sistem müdafaa silahlari· nından itibaren piyadeyi, topçu -

relere karşı müdafaa tertibatı al- le- techiz edilmiş olsaydı, bu hava yu, tankları ,tayyarelerle bera -
mamış, yahut tayyare hücumları- hücumu karşısında ric'ate lüzum her çalışmağa alıştırmak lüzumu
nı mukabil hücumlarla defedecek :örmiyecek, müessir m:.:dafaasile nu isbat etmiştir. Bu şeki l alıştır· 

tanareleri hazırlamamış bir or· :ok alçaktan uçmağa mecbur olan na yapmadan tayyareleri kara 
Junun t<.:arruzıJa veya müdafaada :ıükumet tayyarelerini ma~lfıp e 'ıarb!ne karıştırmak menfi netice-
muvaffak olacağını iddia etmek ~ecekti. 1-::r verecektir • 
ne kadar çocukça bir hareket o· ispanya harbinin meydana çı· Den iz kuvvetlerinin tayyareler-

- Almanyada cereyan eden )t' 
ni bir vaka çok enteresan bir jil~,1 
kararına tercüman olmak vnz~~ \ 
tindeClir. Hadise ~u: ırı er\) 

sevişen genç bir çül C'vleniyorı::ır c 
Sevgileri her gün biraz daha hart' 
retlenerck mes'ut .},llar geçiri.} or 
tar. Bu sırada koca kansere tut l 
luyor,. Yapılan tedavi fayda vcrıt1 ' 
yor. Genç adam çektiği ıst1rıı t 
fazlalığıyla hekimlere yalvarıyor' 

- Beni ve dolayısiylc kanmı s 
zaba düşüren bu hastalıktnn ilfıÇ 

lursa taarruz tayyarelerinin ka- l:ardığı bu meseleler uzun uzu·~ le çok sıkı bir surette işbirliği 
değil, ölümle kurtarın! 

ra harbinin neticelerini tayinde tet'.:ik ve mütaleaya layıktır. Bt· 7apmasına lüzum olmadığı da ge-
loğrudan do~ruya müessir olaca- !ıarb bize hava em niyetine taallul: ıe İspanya harbinden alınan ders
ğını kabul etmek te okı:dar man- eden m::selclcııJ::, zırhlı tayyarc· l ler arasmdadır. 
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tnlly) ,, 

2. A : der Aus.'laatopf 
n der Top! (Blumenaseh, 

Rlumrntopf, Scherben) 

b die Glasscheibe (als 
Bcdcckung) 

c das Namensschild 

3. ı-·tı>t; EK~n; ( tohumu 

el. ilmi::; ncbatların M'Y· 
rek dlkllm~i) 

a. ı~: le rcpiquage (rcpiquc
ment) des plants scmcs 
en graınes (des jcunea 
plantcs) 

3. 1: thc pricking of the 
young scedlings 

3. ,\ : das Verstopfcn (Pikie
ren) der jungcn Keim
pflanzen ( Keimlinge, 
Siimlinge) 

·J. Ftrrnu;nJN &A~KA 
l 'Elm .i\,\I\T.I (Jenidc n 
rlımrk iizcr~ ) 

·1. r : la trans~lantation (le 
lransplantement) dcs 
plants (sem is) 

4. 1: the transplanting 
of the ızecdlings 

4. ,\ : das Verpflanzcn de r 
Sl:mlingc 

5, n,\ ı :-r~·:\ 

tl a:<~ırr::a) 

n a na l•iil• (neba t > 
b ulama (ılöl ) 

11 

c kök <;almış ula ma (ılöl ) 

:>. ı:: le marcottage 

l\ la plante mcre 
lı in mııreolte (le cou

lant, le stolon, la sto. 
lonc) 

c la marcottc cnracincc 
(la m:ırcoltc qui a pris 
racine) 

ri. 1: growing of runners 
a the parent plant 
b the runncr 
c thc rootcd offshoot (or 

seion) 
rı. A : die Aus11iufcrbildung 

a die MultC'rpflanzt' 
h der Ausliiufcr (Fcch

scr) 
c der bcv.'Urzelte Spro13 

a daldınn:ı (diil, piı;) 

rı . •·: in .11areottage en pot-' 
R la marcottc (le r<'jct, 

le rejeton) 
G. 1: set Ung of offshoots in 

pots 
a the offsoot 

G. ,\ : das Absenken in 
Töpfe 
a der ~cnker (Absenkcr) 

'7. J\Cl D.\LDl~:\I.\ ( ç:ıtalb 

Doktorlar, kendilerinin 
Le hiı<lim olduklarını iclri sürerc 
bu Yalvarışa kulak asmıyorlar. ft A 

dn;cağız kansını çağırıp, yalvnrı.. 
yor: 

- Sevgili kaneığım, Sl'ninle tı1' a 
sıl seviştiğimizi, blribirimizi Mlfı 11 t 

kadar ateşli bir aşkla sevdiğinl ı 
biliyorsun. Benim bu hastalıkla çt~ 
tiğim ıstırab muhakkak ki S<'llİ d 
üzüyor, bitiriyor. Sevgimizin ba 

aı;kımızın kudsiycli nnmınn snll 
yalvanyorum. Doktorların ynprrııı 

dığı, yapmak istemediği şu işi sC 

"Ör bann saadot veren ellerin \'11 .. . ~. 
zifcsini yapsın, beni bu ı'itırubd:ı 
kurtar. . 

Genç kadın scvg;r.in, aşkının cS 
I' 

ridir. Gözlerind.·n yaşlar boncukltl• 

narnk tabancayı nlı~ or, ko<'ns111 h 
kalbine nişanlıyarnk ateşli) o.f 
muztnrib ve aşık koca goz)crı b 

dünyaya yumunca kanun gene; t<• le 
dının yakasına yapışı) or, mnhl<C 

meye \'t'ri)or. f\1ahkcme neticclC aı 
·1cc('~i zaman hfıkımler hcyrlı 11111 

1_ 
.. k d cCılll hakkak olan suça gore a ını t 

F 1 t ... ' d rtıfl 11 
zaland ı rnraktır. a m JUrı c t 
işe müdahale edi) <.'r, bu hareketi 

1 

W"inin muztarib kocayı ıslırab111 
~ ' ~ 

lan kurtarmak gayrsilc bir aşk l 
hiiriıııün ifadl'si diyr knbul cd1 bt 

''or. Kndını l""asurr buluyor ve bC 'c 
rat't ettiriyor! • 

·A 
işte, bu kabil birsi, znrurl Vf' ı .. 

mai icablnnn tczar.ürlerinde jüri111 tı 
"e\'kaliidc rolü \'C faydnsı kolıl) ı.'. a 
:mıaşılır. Eğer, !>u hfıdi'ledc jün °1 

t 
masaydı, kadını ıtham (''len ve tı 1 
iin'ıeıoiz adli bir hata i I0nmlŞ 0 

!urdu., 

ı::::.ı n.ır:ı 



26-7-939 Çarşamba 

INGiLTERE 
istila 

edilebilir mi? 12.30 Program. 12.35 Tiirk miizi. 
iti - Pi. 13 '.\lemleket saat uyarı, ojnn~ 
ve meteoroloji lınberlcri. 13.15 • 14 

Yadan • Miizlk (Riyn~eti Cumhur bandosu • 
bilece~.'~en askerlerle istila edi· I sinıden Avusturyant!l donanması Şef: İhsan Künçer): 1 - ı;urgrut .· 
t budgın~.pck düşünemeyiz. Fa· Adriyatik denizinden, Türk do- Marş. 2 - l'a rl'~ - Finrncıta (:\fazur a goz.. .. kıı) 3 - \'tılı;' - \rleıııı s (;\l:ırş). 4 -
ası l" onunde bulundurul· nanması da Marmara denizinden 

<lZıın l Sc l 1 u l ı e rı - Hosn ııı u n ılc suiti No. 1-2.:ı 
11."n ge en, tehlikedir ki dışarı rrkamıyordu. Çünkü İtal · "' eh r !() l'roı-:ranı . 1(),Uj :\liııık (Orgla Kc-
ktada.d.ı eınmiyeti bilhassa şu ya müttefikimizdi, Yunan Adah· tellıry'ın ıkı p.ır~·::ısı _ Pi.). 19.ı~ 

li r. rı da İngiltcrenin Çanakkaleye ta- Türk muzığı (Fusıl heyclil. 20 Mem 
k av~an memlekete, gerek arruzuna bir üs teşkil cıdiyordu . leke! sn:ıt ayarı, ajans \ 'C ınctcorolo--

er, tek B ·· B 1. R . 1 1 1 • 20 1 - K d er, gerek bir grup ha- ugun, er m - oma - Tokyo ~ ıa_ H'r erı. , . a oıııışma .. 2?.3 ı 

d
.c.. suikastr'l k d k 1 müsellesi ür kuvvetlı' donanma ~evkı l.ıey - Jlıcaz şarkı - Bılmı~ o-
ır 1 xı er un a çı ar ::< ·ı· ·· k . · ~· 1 ıı· . ı ebil' ' . d k . B 

1 
.. .. ıır muzıgı - ıcaz pcşrcvı. 2 -

va bo ır, bunlarda memlekete grup~ eme tır. un arm uçu de 1 nırn bana ııoldu. 3 - Lcını • IIicaı 
·tını ~bardımanlarrnın tahri - mı.ıhnp bakımından olduğu kadar ~.ırkı - Sorulmasın bana )esim. 4 -

k . tnuhim miktarda arttrra· denizaltı itibariyle de kuvvetli· Sadullah ağa • Yürük sr.nıai _ Nide· 
zıyanlar verebilirler. dir ve çok sür'atli motör torpido- yirıı salını çemen seyrini. 5 - fli-

nı.ınıar . . laı t vardır ki bunları ticaret ge- Cll7. soı semaisi. 6 - Şevki hey - Uş. 
::aın.:ı ın yapabıleceklerı geyler nıı'ler· 

1
• . b"' "k b' t hl'k t şak sıırkı - Yad ile gcçdi zeınanıııı . 

•ıa şu 
1 

ı çın uyu ır e ı e eş- · 
1' n arı sayabiliriz: k' l k d. 7 - Bııncıı Şen - Uırı>:ık şarkı - B:.ı. 

t:lgraf v 
1 

. 1 etme te ır. lı:ır erdi. 8 - Refik Fersan - Uşşak 
llir; ' e te cfon hatları kesı· İngiliz ve Fransız donanması ı şarkı - Kız büriincle şalına. 9 - llnlı< 
-ların:ıa~~lla~ .3a~i, • şımendifer ile Alman, İtalyan ve Japon donan türküsü -.. Ay_ ~-o~dıı bıılmndı mı. Hı 
r;.t ,. koprulen havaya u- masını, mukayese edecek olursak - Halk turkusu - Yıldız. 21.10 Har-

a' awl:er scvkiyatını akame- ş:.ırıları görürüz: tulık posta kutusu. 21.25 Neşell pliık-

h 
Ubrtabill' 

1 
b b d l.ır - R 21.30 :'.lliizik (Şen plôkla rı) 

ah r er, om ar ıman Büyük hl 1 1 ilt · 2·> ·ı · · ı c ı··· ·· k k ş "'tının . zır ı ar: ng ercnın w • ıı zı ' 'l.U\'U or estra _ ef: Nc-
t4r. tahhycsıne m5.ni o- ı::, Fransanın 7, ccman 2~ ki, bu- cip A~kın): 1 - Hobert l.euschııer -

na mukabil öbür tarafın c1in.de an- :\l:ızurka lf''anıeıi). 2 - J\rll'r Bcln . 
cak 18 zıthh var, Bunun 5 i AI- Kelebek :ıvı (Balet mUziği). 3 -

Emin b· 
ır üs lazım 

:a.. . .. gıb· 
ktt' 1 tehlikelere karşı mern-

ın ha 
ıınaka ~ Yatını devam ettirecek 

l.:ttı t . • • . b" laz emın ıçın, emın ır 
1tndır 

p:ı . 
···tere . 

i::ıtak nın .-aziyetint>. bu ' tibar!a 
azını olursa"< başlıca şeyin harp 
. atını d . . d ın b' aıma temın e ecek 

ır ı:nc k' ' ı.ı oldu~ v ıın bulunması lüzu-
.Bı.ı d gunu görürüz. 

a, de · 
n b·rıc • w~ız mliı'ıakale yolları· 

Frunz Abt - Orııı:.ınlarda ve ııiıııı i. 
ma:-ıyamn, 4 Ü İtalyanın, 9 u da 4 - Fini Henrlques •Dans. 5 - lllıı. 
Jap~.myanmdır. rninnto Culoıta - Burlcska (İnler. 

Ağır kruvazörlere gelince, İn· ınezzo). 6 - Giovannl C:ırlys • Diil. 
nın 7, Japonyanın 12. yani ceman sinl'yc serenat. 7 - Giulio de Mic-
22 kruvazörüne mukab ltalya • heli •Memleket hasreti. 8 - l>nul l.ln 

eke - Yeşil vadilerde bir randcvl. 
nm 7, Japonyanın 10, yani ceman 
19 

w k .. 9 - J. tSrauss - Viyana kanı. 23 Son 
agır ruvazor var. Almanya • 11jans lıalıcrlcri, ziraat, esham, tııh. 

nın ağır kruvazörü yoktur. , .. 11:11, knınbiyo • nukut borsası ı ı:i_ 

Hafif kruvazör itibariyle de ~.11), 23.20 Müzik (Cazbnııd • Pi.). 
İngiltere ile Fransa üstiin bulunu 23.55 - 24 Yarmkl program. 

yor. İngiltcrenin 24, Fransanm 43 "27-7-939 Perşembe 

fa :Nafiz - Suzinak şarkı • Sensiz bu 
sabah. 3 - Neyzan Rızn Er. - Suzi. 
nnk şarkı - Çaldırıp çalgıyı. • - Le. 
mi • Suzinak şarkı - Yeter hiçranlı 
söıler. 5 - '.\lustafa Nafiz - Suzinak 
şarkı - Ümitsiz bir se\•işle. 6 - Hıı1k 
sllrküsü - Esmerim kıymn buna. 
13 Ml'mleket saat ayarı, ajans ,.<' ııw 
leoroloji haberleri. 13.15 • ı.t l\liizik 
(Karışık program • Pl.). 19 Prog· 
r:ıın. 19.0:> Müzik (Yeber - Ynlsa da. 
vet). 19.15 Türk müziği (Fasıl heye
ti). :w :Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 20.15 Konuş
ma (Ziraat saati). 20.30 Türk mü· 
zi~i: 1 - Uşşak peşrevi. 2 - Şevki 
bey - Uşşnk şarkı - GülzArn na7.nr 
kıldım. 3 - Tanburi Faize - Uşşak 

şarkı - Niçin nıılendesin. ( - Ton. 
bur laksiıni. 5 - Şemsettin Ziya -
Uşşnk şnrkı • Şu salkım söğildiln nı. 
tı claimn. 6 - lfnlk türkilsü • Ela göz 
!erine kurban olduğum. 7 - Dellal· 
znde - Şehnaz şarkl • Ermedin bir 
lahza ihya. 8 - Şemsettin Ziya • Şelı 
naz şarkı • Hern aldandım hl'm al
dattım. 9 - Rahmi bey - Şehnaz şar

kı - Ey dilberi işçebaz. 10 - ~eh. 
naz saz semaisi. 21.10 Konuşma 

21.25 ~eşeli plaklar - R. 21.30 Mü
zik (\'ngner'in eserlerinden - Pi.). 
22 Miizik (Küçük orkestra - Şl'f: l'\e. 
cip Aşkın): 1 - Luınl.ıyc - Şampon. 

ya (G:ılop). 2 - Sicde • Nahirn (İn
termezzo). 3 - J. Strauss - Artisl 
hayatı. 4 - Pnul Lincke - Olimplynl-
lnrc.In (.:\larş). 5 - Reinhold Bcckcr 
- llklıalıar (Melodi) 6 - Rolıert Stolz 
- \'iyanada ilkbahıır. 7 - ı;rnnz Le. 
hnr • Çigan aşkı. 8 - Ernst Arno 
.:-.:aundorr - Arzu (Yals). 23 Son n· 
jııns haberleri, ziraat, eslınm, tnhvi
HH, kambiyo - nukut borsası (Fiynt). 
23.20 ;\lüzik (C:ııband - Pi.). 23.55 • 
2.( Yarınki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

lstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi 
eksiltme komisyonundan 

1 - Merkezimize ait Galata rnotörüni.ın tekne \e makine aksamı 
açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. 

2 - Keşif bedeli (857) liradır. 
3 - Bu işe ait şartnameler şunlardır. 
Fenni şartname idari şartname. 
4 - htekliler bu şartnameleri (5) kuruş mukabilinde merkezimiz

levazımmdan alabilirler. 
5 - Eksiltme 12-8·939 cumartesi günü saat 11 de Galatada Kara

mustafapaşa sokağında rnezktır merkez eksiltme komisyonunda yapıla· 
caktır. 

6 - Muvakkat teminat parası 64 lira 28 kuruştur. 
7 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen ve<:ika· 

larla en aşağı 1000 liralık bu gibi işleri yaptıklarına dair vesika gö<:ter
meleri şarttır. (5589) 

N<ı. 
t 
2 
s 

' 5 
6 
1 

8 
9 

10 
1l 

10. 
10. 
10.45 
11.10 
l 1.20 

VAK 1 T 
Cep 

Yazan ve Türkçeye ~evirenin adı 
Kader (Voltcrden) Asım Us 
Ollmpiyad oyunları Vildan A~lr 
Kılerans Terras esrarı (Galopln'den) G. V. 
Yugoslavya seyahat notları Asım Us 
Sark Ekspresinde cinayet (Christic'den) V. G. 
Etrüsk Vazosu (Prosper l'ttclrmc'den) Hnydnr Rifat 
Her memlekette birkaç gün (Muhtelif mliclliflerdcn) 

Sayıra 

208 
120 
304 
112 
360 

64 

Ahmet Ekrem 352 
Son korsan (Fon Lükııcrde'den) Fethi Knrdeş 376 
Kafkas hikAyelerl (Kazbck'ten) Niy:ızl Ahmet 120 
Son Ehlisalip muharebeleri (Kolllns'tcn) Ahmet Ekrem 276 
Futbol kaideleri Nüzhet Alıbas 40 

Viyana: Serenadlnr. 
Varşova: Chopin programı. 
Istokholm: Piyanoda sonata. 
Roma grupu: Piyano konseri. 
Betlln (Uzun D.): Moınrt, 

Rossini. 

te; 12.13 Varşova . 

DANS l\IUS1Ktst 

Krş. 

15 
10 
:.ıo 

ıo 

20 
20 

20 
20 
10 
20 
10 

HAFİF MUSlKl VE OPERETLER 

10.55 Sottens; 11.10 Beromiinslcr; 
11.15 Istokholm; 1140 Loııılra (N.); 
12.10 Londra (R.); 12.15 Romu \ ' l' 

Torlno grupl:ırı. 

7. Berlin: İspanyol hnlk musi-

8. 
9. 
9.15 

10. 
10. 

kisi. 
Londra (N.): "Ben ve kızını" 
Viyana: Askeri mızıkalar. 
.Frnnkfurt: Jlıılk lıavalıırı. 
Berli n: Operet parçaları. 
Roınn grupu "Melodi Ye 

VARYETE VE KABARELER 

9.15 Londrn (N.): Y:ıryele. 
10.10 Pra~: Varyete. 
10.55 l.ondra (N.): J{abarc. 
12. Pos le Parısien: Kalıare. 

:Nurcıtın Gcnçdur n• urtafıtıd §tıgı bir noktanın asker 
tnurıu <ın kuvvetle takviyesi lü· 

lzah . 
13 ctmektt::lır. 

(ceman 67) kruvazörüne muka
bil Almanyanm 6, İtalyanın 12 
Japonyanm 13 (ccman 31) hafif 
kruvazörü vardır. 

12.30 Prosrnm. 12.35 Tiirk miizi. 
~i: 1 - Sm:iııak •ıPşrevl. 2 - Mııstrı. Pronrnnı Tiirkiue .~aati ü:criııe ve 

ı):ilr-,/crı .wura/d saat olarak veril. 10. 
Rilm". 
Torino srupu: llnrir musiki. 
Viyana: Halk programı. 
Budapeş te : SerenQt, 

(i~~~· 'n ıla-;;lnrı 26 Temmuz 
· .wşaınba nkşamı Karlı 

,ııııı Şefnk Jıalıçe5İndc 

rsorı emir - }'ere ıra/J 

'.lurat Şamil \'n t•yetes i. 

ug\inku 
tercrı h~rplerin icabı, tn 

•il e l'h h • F .1 b' •. ~ıl:ı1tu :·~ızyetı ransa ı e ır· 
z~Yetj b 1kı ~cmlck :.ır. c )ğrafi 
d•r. Una luzu:n gostermek · 

lt'r 
ans~ ~· 

tır.a . ır düşm:an hakimiyeti 
leritı~U§er de limanlanm veya 

tenin ~"'§ınan kullanırsa ingil· 
tı.ır. ·an deveranı birdenbire 

n 
unun i . 

t ede Çını:iirki Fransayı teh· 
giltern ~ehlikeler ayni zamanda 
• eyl tehdit ediyor, demek· 

l3 
llrtunıa b 

ha. bil .. eraber, İngiltere için 
hcrkYu~ bir tehlike var ki, bu· 

t esın go"z .. .. d b 
llıast I§. onun e ulun-

ı Ztır.Jdır n • 
giliz ad 

.:l'llıya aları kendi başına ya-
tegi Cak bir memlekettir. Yi

, sanay" 
• dıRa d ıındeki ham madde-
. " r an 1 T't::y011 ge ır. Bunun için, 

it arının ereni muhafazası in-
i . n en rtı 'h' · .o:ı ır • u ım hayati mesc-

Uen· ıı 
de b Yollarına h~k· • t' 
,. ulundu " ımıye ı c-

tıı bir racak derecede kuv 
t donan 
ngilter .. ınaya sahip olmak 

tı.stur • e ıçın daimi bir gaye ol-

lngilt . 
1 . erenın 'h . 
erın h 1 tıyacı olan mad· 

tı.iz Cltıen heme ·· 'k' · a~ırr n uçte ı ısı 

~İltere Yerlerden gelmektedir. 
ilkası ı~ ~enizaşın topraklariylc 
İl ll>CSt~di ~ • 

dafaa . . gı zaman kendisini 
"' ıçın ı~ ' 
J ı bile b azım olan ham ma.ci 
.B Ulamı ll Beb yacaktır. 
1.ıh epledir k' i 

afaıa81 • • ı ngilterenin 
11 bomba dıçın ve şehrin hava· 
ı b r ıına 

aşta g 
1 

nına karşı bile 
n e en ~a t d . ' Ctnnj..,. t " • :ı r • enızyolları

J e ını te . 
() mın etmektir. 
eniıde 

U tehlıke bü ·· k 
llıuı:nı h yu 

giltere . . arbe nisbetle bugün 
hrk ıçın d · 

ı ·e daha .. ~nıtden gelecek 
.ıngilte buyilktUr. 
ı h re ve rn" 

arPte .. Uttefikleri umu-
a buıunı:n~r devletle karşı karşı
tdaıı. Yaln arına rağmen bun -
e r ız biri . 

%atpı.. nın !donanması 
-r h 'ttnak mccb · · '°Uda urıyetin.::le idi-
:ıı d - Alınan d 
~ • nizine onanması - şi-

"Ydi. kapatılmrş bir vari-
l> 

".ı:naıı d 
evktler'ın diğer iki-

Fakat muhr'p itibariyle karşı vardır. nıişfir: 1 l.30 

tauf İngiliz - Fransız blokun:ı "ımTahtelbahir itibarfyle de kar· 
~Ti .. · rrr-ıı :ıc,1 nıı ıı. ... ı 

üstlirı,qj.jı; iW]je,Wi"rcı ntı f YAR<ı ~ ,)! tarğffJ ~~Jün.-.~~J~yor11z : i.n gilte; 
sanxo ~8 !Ceman 135) muhribine 4.11 Fıra.n~a ?6 ~c .. emap ~~O). , talı· 
mukabil onların (Almanyanın 28, tahtelbahire sahip bulunuyor. 
İtalyanın 87, Japonyanın 67) Halbuki Almanyamn 43, İtal-
182 muhripleri var. yanın 97, Japonyanın 39 (ceman 

Küçük yardımcı harp gemileri 179) tahtelbahiri bulunuyor. 

itibariyle kar§ı taraf üsttin bulu· Bı.. suretle görüyoruz ki, tn-

ı rı . lB ~~'\.LAR ıy~ S~?jF0.1 t 
h .., , ..,cı "' "~-O~~f~Llmt . 
91 Prağ: Çek nıusikisi. 
9.1'5 Londra (R.): Hafif senfonik 

9.30 
9.45 
9.50 

musiki. 
Hennes: :\lozart, Veber, Ravcl. 
Strnsburg: Opera parçaları. 
Monte Ceneri: "Tosca" (Pue. 
cini). 
:\:ıpoli grupu: "Cavntıeriıı 

Hustic:ın::ı" (Mascagni). 
nuyor: İngilterenin 116, Fransa- g~ltere için kara.dan ve havadan ıo. 
nm 45 (ceman 161) yardımcı harp gelecek teplikeleri düşünür
gemisine mukabil Almanyanın 78, ken <leniz kuvvetleri.ndeki vaıiye
İtalyanın 109, Japonyanın 31 (ce- ti •le gözönünde bulunourmak la· 

12. Prağ: Çek musikisi. 

ODA '.\tUSlKlSl VE KONSERLER 
9.20 Sollens: Alman musikisi. man 218) yadrmcı harp gemisi zımdır. 

200 JOZEF BALSAMC 

- Efendiler giriniz, dedi ... 
Kontes hepinizi kabul ediyor, 
~almk ~iriniz .de sizi bekleme
sin.. Kurüe'şioh uğradığı kaza -
:fan J -:.lay; müt~essir ise de si
zinle ldki tescili bulur. 

OraJd l .ulunan1ar biribidnin 
y uzü:11.: b~ka k2JOılar, çünkü Ja
nm uğradığı k:ız&dan hiç biri
r. in haberi yoktu. Hatta bazı -
ları öım:jş 'Jlduğunu bile sandı

lar. 
N:hayet hepsi yüzlerini bu· 

rusturarak, gösterişli teessüf 
tavırları alarak odaya gir.diler. 

-25-

ASM/.. SAATLAR SALONU 

Versay sarayının asma saatlar 
sa lor. u dr-:ıilen geniş bir salonun 
da rer.kli, güzel fakat biraz 
adi' tavırlı bir C:elikanh kollarını 
iki yana salıvermiş, başını önü· 
ne eğmiş dola§ıyo11du. On altı 

on yerli yaşmda görünen bu 
gencin göğsi~nde mcr.ekşe ren
ginde kadıfo clbif)esiyle daha 
!larlak görünen b!r elmas nişan 

parlıyordu. 

Ucunda bir salip C!sılı olan ve 
kalçalarına kadar uzanan mavi 
ve geni§ k orcion, gümüş sırma 

ile işle:neli heyaz atlas ceketini 

sUslüyorch. 
Burbonlann kendine mahsus, 

al;imctlcrı ol:ın, hem sert, hem 

güzel,, hem muhte§r.m, hem gü
lümsiyen b:r simaya malikti .. 

On dordiinı;ü l..üi ile An Döt· 

rişin izclivacındanberi 

bır miktar lıo:m1muş 

mi~. fak:!t cıı;lınôakı 

muhafaz:: ctmi~ti. 

bu sima 

ve değiş· 
letafeti 

Scnıadan on altmc~ Lüi olan 
bu delikanlr yani Lüi Ogust dük 
dö Barri, kendi ecdaldının mün· 
hani burnuna biraz daha uzua 
ve münhani olarak malik idi. 

Alnı, on beşinci Lüinin alnın
dan daha içeriye kaçmış i.di. 

Ceddinin iki katmerli çenesi 
zayıf olmakla beraber prenste 
de pek aşikar görünüyor, hat· 
ta yüzünün üçte birini teşkil 

ediyo11du. Buntlan başka hare
ketleri yavaş ve ıstıraplı idi. 
Endamı güzelse de, bacakları, 

omuzları mi.işkülatla hareket e· 

diyordu. 
Yalmz, kc.Jlarında, parmak -

larında sür'at, çeviklik ve 

kuvvet vardı. 
H ülasa Burbon ailesine mah

sus bir yüzü vardı. 
Veliaht, sekiz sene evvel on 

' beşinci Lüinin cezvitlerin ko • 
vulması h ındaki kararı ma
dam Pombadura teslim ettiği 
salonda, y:ıni asma saatlar salo· 

nunda aş:.:ığı yukarı geziyor ve 
derin c';erin ll:i"Ünüycrdu. Fa;-!a 
bc!:knı:h.c:ı, c'aha cloğru::;u fi!:

rcn me;:;ul c!:!-..·~:.ı ;:yi dü~:.:n-

12. 

Pl YES, KONFERANS VE 
KONUŞMALAR 

0.15 Berlin: •'Handn'ın son ml~m-
firi". 

9.30 Brüksel 2: Van Gogh'dan biı 
piyes. 

9.:-ıo Eyfel: Üç kısa piyes. 
9.30 Leipzig: "Der Hagestolı". 

1NG1I.1ZCE HA VADlS 

1.10, 8.18 Roma 1; 10.30 Lillc, 
Hııılio Cilc, Rndio Normnndic; 1 ı.ı:; 
Kolonya, llamhurg; 11.50 lluclnpeş-

JOZEF 

Şon kralın bu ''Oh!,, deme -
sindeki manadan kavga daha 
ileri giderse kızkardeşi için teh 
!ike\i olacağını sezdiğinden, 

kontesi eteğinden tutup alakoy· 

ldu .. 
- Efendimiz, dedi, hem§ire -

rnin biçare vikonta olan derin 
sevgisi onu pek uzaklara kadar 
götürdü .. Bu kabahatin sebebi 
ben olduğum için onun tamiri de 
bana aittir. Kendimi, kralımın 

en zayıf bir tebaası yerine koyu
yor, ve karıdeşim i~in adaletin ic
rasını istirham ediyorum. Ben 
kimseyi itham etmem, kral haz
retlerinin adalet ve zekası müc· 
rimi meydana çıkarır. 

Kral: 
- Tamam, dedi, işte benim 

istediğim şey de bu.dur. Fakat a
dalet, •doğru bir adalet olmalıdır. 
Eğer bir adarn bir kabahati yap· 
mamışsa ona suç isnat etmemeli, 
eğer yapmış ise cezalandırmalı, 

işte bu kadar. 
Kral bu sözleri söylerken kon

tese bakıyordu. Çilnkil sabah· 
leyin buraya geldiği sırada neş· 

eli bir saat geçireceğini ümit 

etmişti. 

B·ı vak•a ile pek sıkıcı bir 
renlt alan mülakatı mümkünse 
b~rtaı af ederek oraya biraz 

ncş'e vc-n e!: istiyordu. 
.r-; oı:tr.s, mülayiır- ve iyi 

rekli bir bıdın o!:1uğu İ!;in, 

yü· 
her 

BAl.SAMO 

Bu nkşam Ycdikulr. 
Pınar sinemasındıı 

P\K IDA:NSI (7 P.) 
'.\lisl'l, Oto Keli 

varyetesi 

• TAŞIT 07.CAN 
E. SADt TEK 

birlikle hu ~cl·e 
~l'nyo l Çııı nrd i bi 

.\ile bahçesinde 
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yerce sıkılan ve biraz istirahat 

ümidiyle yanına gelen krala acı
yarak kapıya <iogru gitmekten 

vazgeçerek geı·i döndü. 
Çok sevimli bir tavır alarak: 

- Ben ba§ka bir şey mi isti
yorum, ıcledi, ortaya koyduğum 

§Üpheleri düşünmeden reddet • 

ınesinler, diyorum .. 
Kral memnun olmuştu. 
- Sizin şüphelerinizi her 

vakit göz önünde tutuyorum ... 
O şüpheler biraz hakikat rengi 
alsın, o vakit görtirsün.. Fakat 
ben tamamen sade blr çare bul· 

dum. 
- Ne gibi efendimiz?. 

- Mösyö 
çağıralım. 

Şuvazölü buraya 

- O 1 Zatı haşmetancleri o
nun buraya gelmiyeceğini bili· 
yorlar. O, kralın dostunun dai
resine girmeğe tenezzül etmez .. 
Kızkardeşi kedi gibi <leğil . 
Bu daireye girebilmeği can ve 
gönülden arzu ediyor. 

Kral gülmcğe ba~ladı. 

Kontes bundan cesaret aldı , 

yavaşça: 

- Malum ya, dedi, mösyö 

Şuvazö1 veliahdin bendesi.dir. 
KerJ:iilerini tehlikeye maruz bı-

rakmağı ictemezler .. 

Kral: 
- Velinht, dindar bir adam· 

dır, diye mırıld:ındı. 
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TURKIYE 

Gaz maske fabirkamız için dikiş makinele!'inin tamirinde 
vukuf sahibi bir makiniste ihtyaç vardır. Aynı zamanda yazı 
makinelerinin tamirini de yapabilenler şayanı tercihtir. !\lakL 
nist, ihti!'ası derecesi anlaşılmak üzere üç ay tecrübe müddc. 
tile an~ujc edilecek. ondan sonra asli mütehassıs olacaktır. Ta. 
lipkrin hizmet ve kifayet vcsikalariyle Yeni Postane civarın. 
da Kızılay Hanında, Kızılay deposu dircktörlü~üne müracatları. 

.·:-.:: .. .. ~ ':;J..... . 

Mu rakip ah nacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 
l - idaremiz münhallerine almmac;ı kararlaştınlan ve maaşları 

:~o dan 35 !ıra) a kadar olan mürakipler için müsabaka ımtiham yapı· 
l~caktır. 

2 1 tcklılerin hü,·iyet cüzdanı, mektep şahadetnamesi, sıhhat ra· 
ponı. a~ı kal:rıdı, zahıta ve adliyeden musaddak hüsnühal kağıdı, asker· 
lik 'e ika ı 1 fotoğ ·af ve bir dilekçe ile halen memur olanların zati <:.idi 
cüz'hnbrıle dilekçelerini )8 ağu-ıtos 939 akşamına kadar Ankara. ı~
tanbul. Kon~ a, Seyhan, Sı,·ac;, Ka:stamonu, Trabzon, Erzurum, Diyar
bakır 'e E:lırne \'llayet P.T.T. müdürlüklerim! müracaat eylemeleri ve 
bunların 788 "ayılı memurin kanununun 4 üncü maddesindeki şartlan 

iz olmakla beraber devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 yaısı· 
m geçm•ş bulunmamaları. · 

3 - l\1ürnkipliğe alınacakların en az lise mezunu olmaları !azım· 

dır. Hukuk, Mülkiye, Yi.ıksek İktisat ve Ticaret mektebi mezunlarile 
muadili olan ecnebi mekteplerden mezun olanlar ve bunlardan ecnebi 
li:sam bilenler tercihan alınırlar. 

ı - Muc:abaka adı geçen vilayet P.T.T. mi.ıdürlüklerinde 21 ağus
to;, 939 pazarte i günü saat 14 te yapılacaktır. Müsabakada muvaffak 
olanlardan lise mezunlarına 20 ve yüksek mektep mezunlarına da tah· 
sıl d:!rece!crine ve :{656 sayılı tevhit ve teadül kanunu hükümlerine 
gore .ı..,li maaş verilir. 

5 Ba~ka dairelerden naklen gelecek olanlar müsabakaya tabi ol-
makla beraber kendılerine·umumi hükümler dairesinde maaş verilir. 

() - ~hı abaka imtihanında muvaffak olupta murakipliğc tayin 
<.'Clilec"klcr t~rinievvel 939 bidayetinden itibaren Ankarada 15 gün kurs 
~ore, .. ,le:- \ c bunun neticesinde yapılacak imtihanda kazananlar müra
• · p ıfr tile vilayetlere gönderilerek alakadarlara tedriste bulunacak
.1rdır. 

7 - Kur;larda muvaffak olamıyanlardan hariçten gelenler memu
... , !._e kabul cdilmiyecckler ve naklen gelenler ise idarenin tensip edece
.. c ,,.,. \'azifelere tayin dıleceklerdir. 

S l'hı:-akiplerin makar ve mmtakalan idarece tensip olunur. (5526) 

V~KDir IKfirAf~~~D 

H A 8 E R - Akşam Po$tl!m 26 TEMMUZ - ı9:;9 

AUARAN 1
-- r--~m111--~1rımı ..................... ~ ................ .-

Bayan - hanii 
SAÇLARA 

kremi kullanıyorsun 
- Sayın 

z ? 
• 

Kreminizi kullanmadan evvel terkibinde neler 
... ıJ o.l~uğunu kimyevi tahlillerle öğrenebilir ıni· 

~ ·~«. sınız? 
_ ~ / Elbette hayır. Cünkü bu çok üzücü İ! yalnız memleketimiz 
•-":.'llf~r,:° • I • .. t 

( değil, bütün dünya kadınları arasında hır mesele olmutt". 
Bu husu~ta Parisin en büyük devlet hastahanelerinde v 
fedar olan cild mütehassısı Doktor D E B A T ıöyle diyor: 

"- Bir çok ccnç kadınların bütün itinatarına rağmen .. 
terinde vaktinden evvel BURUŞUKLUKLAR, ÇlLLE 
LEKELER ha$ıl olduğunu cörüyoruz. Senelerdenberi ki" 
ğimize müracaat eden ve aralarında Parisin yüksek ta 
sına mensup kadınlar dn bulunan hastalar üzerinde, yap ti .. 
mız ctüdler bize göstermi~tir ki: Güzellik kremleri elueri 
bu hale sebep olmaktadır, Zira her güzellik laemi sıhhi e" 
fı haiz değildir.,, 

Buna karşı tNNOXA SUTO kullanınız .. 
saç boyaları saçların tabii ren: 

l ıerini iade eder. Ter ve rıkaı 
makta çıkmaz, daima sabıt k< 
lır. Kumral ve siyah renkli .:rı 

hi saç boyalarıdır. 

1 f N N O X A 5 O T O çilleri, lekeleri, buruşukları giderir. Geceleri yabnazdan ev"el 
t N N O X A S O T O ile temizlenen cild, makiyajın bütün şnrtlarını kabul eder. Her 

1NG1L1Z KANZUJ< 1 
ECZANESİ 

BEYOGUI · ISTA/\"8111 

hangi bir kremi kullanırsanız, kullanınız, elverir ki gece yatarken t N N O X A S O T O ile 

cildinizi siliniz. i N N O X A S U T O Parisin en kibar mahfillerinde maruftur. Milyon

larca kibar kadın her akşam i N N O X A S O T O ile ır;latılmış bir pamukla yüzü
nü siler ve istirahata sevkcder. 

S O T O bütün parfümörilerde ve tanınmış ec znnclerde bulunur. j 
....................... 11111 .................................... _~ 

INNOXA 

Memur ah nacak 
P. T. T. Umumi müdürlüğünden 

1 - ldaremiz münhallerine alınacak memur \'C müvezzi için mü· 
sabaka jmtihanı yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin hüviyet cüzdanı; mektep şahadctnamesi sıhhat ra· 
poru, aşı kağıdı zabıta \'C belediyeden musaddak irı hal kfığıdı, askeı~ 
lik vesikası, 4 fotoğraf ve bir dilekçe ile halen memur olan:arın sicil 
cüzdanlarile dilekçeleri 11 a&rustos 939 ak~amına kadar 'ila} et P. T.T. 
müdürlüklerine müracaat eylemeleri ve bunların 688 sayılı memurın 

kanununun 4 üncü maddesindeki şartlan haiz olmakla beraber devlet 
memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 ya5mı geçmiş bulunmamaları. 

3 - Memurluğa alınacakların en az orta, lise mezunları tercih edi
lir. Müvezzilerin de ilkmektep mezunu olmaları lazımdır. 

•1 - .Müsabaka vilayet P.T.T. müdürlüklerinde 15 ağu to;, 939 sah 
günü saat 14 tc yapılacaktır. 

dılmll ........................... , 

I ASEPT 
TABLETi 

Yemek salonlarına, yatak "e 
banyo odalarına, mutfaklara. 

aptesanelere, kahvelere, gazi· 

nolara, lokantalara, eşya depo· 
!arına asmakla 

Sinek, Sivri sinek, Güveler ve diğer haşaratı 
uzaklaştırmak kabil olur. 

Temas suretile mücadele ve imhası lazım gelen GOVELERIN 
SORFELERI, KARINCALARI ve HA.'\1AM BÖCEKLERi. 

NiN IMHASI iÇlN ve kürklere, elbiselere, çamaşırlara, halı1a· 

ra. dolap çekmelerine ve sandıklara: 

Kristal ize 
Qün ve yarın tercüme Rülliyati 

30 Ki(aplık üçüncü seri 
ı:ıru Kuru~ 29 Kapitalizm buhrnnı 

5 - MUsabakada muvaffak olan lise mezunlanna 20. ortamektcp 

mezunlarına P.T.T. memurin kanununun hükmüne giire şimdılik 10 Ii· 

50 ra ve müvezzilere de 7 den 10 liraya kadar maa~ı a:sli verilir. 

·;ij'Jm••••••- kullanmalı 
lt'R&il?:BJ&B~-- 1 

Yatnl{, yemek ve çalışmal 
odalariyle salon takımları 

velhasıl her nevi mobilyalnı 
Güze) ·ı 11 uınimdar millet 

.!2 Y cnı ilmi zıhni} et 
r.ıcvcudu kalmadı 

21 0\inUn iktisadi işltri 

271 C'umhuri) et 
2t~ f PreUmenln rolll 
2i nr;;i';iişlcr 

2J a ,!:o.ı 

50 30 Slambo 125 
Q - Süvari müvezziliğini istiyenler dilekçelerinde bunu tac,rih et

mekle beraber bir hayvan tedarikini taahhüt ed~c~klcrdir. Bunlara be~ 
lira yem bedeli verilecektir. 

75 

60 
50 

100 
75 

30 

615 
Bu serinin fiatı 6.15 kuruştur. 

Hepsini alanlara % 20 iskonto 
yapılır. Kalan 4.92 kuruşun 1.92 7 - Başka dairelerden naklen gelecek olanlar mii~abakaya tabi ol· 
kuruşu peı.ıin alınarak mütebaki· makla beraber kendilerine umumi hükümler daire inde maaş \'erilir. 
si ayda birer lira ödenmek üzere, 8 - l\Iüsabakada muvaffak olanların idarece teklif olunac1k her· 
Uc; taksite bağlanır. hangi bir yeri kabul etmeleri şarttır. 

ın·iıcler ve kristal tnkıınl. 

rı BAKEH (eski llnyllcrı 

mağazalarında teşhir cdiı 

ıııel<tc ,.e her yerden uctı 

flynt ve müsait şartları 

satılnınktadır 

NSIAW' 

198 JOZEF 
0

BALSAMO JOZEF D.\LS.\~ iO IJJ 

- !:.,,:t, Şuvazöl de hokka
ba-ı:dır. 

- Len size söylüyorum, sev
gili 'c_.um. siz onu burada 
go:-n:::k bahtiyarlığına nail ola
cal:s n·z, çilnkü on:: ~\.u·aya ça
ğıracağım. Hükfımetc ait bir iş 
içın olduf;unlJan her halde gel
mc::i icap eder. Onu, her şeyi, 

gcir~n matmazel Şonun önünde 
izah:ıt vermeğe mecbur ederiz. 
Bazı adliyecilerin dediği gibi, 
onlı-rı müvacehe ederiz, değil 

mi'?. Sartin; mösyö Şuvazölü 

burnya çağırsınlar .. 
Kontc:; hizmetçisine bağıra

rak e:-:ıretti: 

- Dore benim mf}ymunumu, 
may:!lunumu getirsinler .. 

Kontesın y~ksek sesle verdi
gi emir, mösyö Şuvazölü çağır
mak iizcre giJen hizmetçinin 
tam kapıyı açtığı zamana tesa
düf etmişti. 

nu emir, o sırada bekleme 
salonundn bulunanlar tarafın

clan icıidildiği için, orada acayip 
bir ses yükseldi: 

- Madam kontesin maymu
nu ben olmalıyım 1 Binaenaleyh 
emre itaat dcrek geliyorum, ko
!luyorum. ve işte geldim. 

Ru sözün arkasından gayet 
gı.i::el ve süslü elbiseler giymiş. 
kı:ıa boylu bir kamburun cl:laya 
irdiği görllldll. 

Kontes M:ldetle bağırdı: 

- Dük dö Trezm, fakat ben 
sizi çağırtmadım, dük .. 

- Madam, siz maymununuz:.ı 
istemediniz mi?. 

Sonra kralı, kontesi, mösyö 
Sadni birer birer selamlayarak 
devam t lti: 

- Od:ı:1:ı bı.:lurıanlar arasında 

benden c.aha çirkin bir maymun 
g-örcmecliğimclc:n hemen koştum, 
geıdim. 

Duk bu tözleri söylerken gü· 
lüyor, gülerken okadar uzun ve 
ir~ <!işlerini gösteriyordu ki kon
~es kahkah·· lle gülmekten ken
ci: ni ala:nadı. 

Dün hayatında en ziyade iste
diği şey bu imiş gibi memnun 
bir tavırla: 

- Burada kalayım mı? Gi-
deyim mi? dedi. 

Kontes: 
- Kral hazretlerine sorunuz, 

lıJrada emir onundur, mösyö 
dük, diye cevap verdi .. 

Diık hayatında en ziyade iste
la doğru ldöndü .. 

- Emriniz, kralım, dedi .. 

Kral etrafına eğlenceleri top
lamaktan hoşlanıyordu. Emret
ti: 

- Kalınız, mösyö dük, kalı-

nız ... 

Bu anda hizmette bulunan te' 
r ifat memuru kapıyı açtı. 

Kral ufak lıir can srkıntısile: 

- Mösyö Şuvazöl mü geldi? 
di} e sordu. 

Mc.mur: 
- Hayır efendimiz, veliahd 

hıızretleri kral hazretleriyle gö· 
:-Usır.c.k istiyorlar. 

Bu haber kontese, veliahdin 
oraya gelmek arzusunda bulun
duğu zannını vermişti ve bunu 
prem.:n ken.disine yaklaşmak 

istediğine hamlederek sevincin 
d:n. y<'rinden sıçradı. Matma 
z'!. Şon :se her şeyi düşünmek

te reı. mıhıı olduğundan kaşla· 
nıır ratu .. 

Kral! 
- Peki, dedi, veliaht hazret

leri nere~ ::-dir?. 
- K:-al hazretlerinin daire· 

)erine avdeti bekliyor. 
Kral hiddetli hiddetli söylen

di: 
- Bir dakika istirahat etmek 

benim için mümkün değil mi?. 
Sonra, vcliahdin istediği bu 

mülakat hiç olmazsa muvakka· 
ten olsm: kendisini mösyö Şu· 

v3zö!lc ka\•ga etmekten kurta· 
racağını cüşünerek: 

- Geliyorum, geliyorum, diye 
ilav-:: <>t ti.. Adiyo kontes. bakı

nız. ben ne kadar betbahtım, ba
kınız her.i her taraftan nasıl çc· 
kiştiriyorlar?. 

KonteJ bağırdı: 
- Mösyö Şuvazölün geleceği 

lirrada siz gidiyor musunuz?. 

Eral: 
- I\e ya~"'r"'"? Girinci esir 

kraldır 1 Ah! Eğer Clozof c
f cn:lilcr kral olmak, bilha~sa 

F.ansa l:rdı olmak nedir bilse -
lC'r .. 

-Fal.at efendimiz gitmeyi • 
.1:z •. 

- Veliahdi bel:letmek kabil 
d::ğil 1 Dalı<! simdi:len benim için 
kızforım. sevdit,imi söylüyor-
•ar. 

- Fakat mösyö Şuvazöl ge
lirse ben ı c diyecegim ?. 

- Gelirse beni bulmasını 

söylersiniz .. 
Art;k fazla söze meydan ver

memek için kral yerinden kal
k•p hiddetinden tirtir titremek
te olan kor.tesin elini öptü. Ve 
koşıır 1;,ib: sür"atle odadan çık

tı. Çünkü böyle neticcl:re 
var::ın mücadeleler.::len kurtul
mak ve galebeyi elin:ien kaçır

mama:. ic;in her zaman kosarak 
gitmeyi f- .lct edinmişti. 

Kontes, hiddetinden ayagiyle 
yere vu:-uycr: 

- Gene l izden kaçtı! Gene 
kurtuldu. <liye bağrıyordu. 

Kra~ sür". tle od.:·•ar. c·k..,.,•ş 

ve kapıyı arkasından hemen cel:
nis oldugundan kontesin bu söz 
le.-ini iş:Jemdi. 

Fakat bir azizlik olma!: ic;in 
bekleme saknund:ın geçerken 
orada bulunan kırk cllı kişiye: 

Büyük Anneler 
Genç ve taze görünmek 

1 için bu basit usulü 
tecrübe ediniz 

Yirmi senedcnberl kull:ınıırıı:ı~ 
ol:ın meşhur (y:ığsız) bey:ıı ren~ 
ki Tok:ılon pudrasının mııhreın fD 
ıniilunc tıı:ıkim YC tasfiye edilfll 
,fil kremıısı Ye Zeytinyağı, $air ııı• 
•neti i cevherlerle knrıştırılrnıı ı. ıııd 
llu krem cildinizi serian besıcr 

!C'nçlcştirir. \'e tenin buruşuklll~ 
rını YC s:ıir gayri s:ıfl mııddelcr 
ı:iderir, cidi tıızc ,.c nermin kılıır 
•ıdis bir koku bır:ıkır. F:ızl:ı kıJl:ı' 
':ı:ıliycliııe nihayet ''erir. nıu;0 11~ 
•ııs:ıııl:ır hirkııç sene cnclkilt'rı 
ıı:ız:ır:ın ll:ılııı giizellcşrniş hir tıtı1 , 
•lirler. Miilehııssısl:ır bu ş:ıyıını Jı' 
~C't tclırddüliin sehehini uımınıi~t' 
l"ok.ılon kreminin islim:ıline :ıtft" 
'orl:ır. A~ !ık s:ırriy:ıtı hemcıı 1 

mil• on \'3ZO\ ıı lıulın:ıktııılır. Sit 

lırrııcıı lnı~iınden kııll:ınrıı:ıi::ı ı,: 
l.ı~ ırıız. Ye her sah:ılı ılııh:ı f:COC F' 
riiıt•iııı.iz. ;\l<'rıııtııııiyclh.ılıs c;1•rı1t 

lrr ,.:.ır:ıııliliılir. Aksi halde p.111
11 

ı:ıtlc ulııııur. 
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