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asileri can 

Von Nöraht 
Bu ayın 23 ncü günü Lon. 

draya hareket edeceA ve 
/ngiliz rica/ile müzakere. 
lerde bulunacaktır. 

Fiati (100) Para 

çel{işivor 
-~ -~~--=--~~~~------~--------------~ 

Asiler bir daha baş lialdıraınıyacali. 
bir deı·ecede tenl{il ediJmel{tedir 

Halkı iğfal eden sergerdelerin çoğu ordumuza iltica 
etmişler ,aldandıklarını söyliyerek merhamet dilediler 
Başvekilimiz ismet lnönü, dün gece saat 20 de hususi trenle Elazize hareket etmiştir. ismet 

lnönüne, sıhhat ve içtimai muavenet vekili iie .milli müdafaajvekili refakat.Eetmektedir 
İstanbul 18(Hususi)-Doğu 

illerinde başladığımız ıslahatı 
kendi hasis menfaatlerine ay
kırı görerek halkı iğfal eden 
sergerdeler, ordumuz ve tay-

yare kuvvetlerimiz tarafından 
şiddetle takip edilmektedirler. 

Son alınan haberlere göre, 
K·Jtu deresinde muhasara edil-

~ igfal eden serkerdelerden bir 
v; çoğu ordumuza iltica ederek 

aldandıklarını beyan etmişler 

etmişler ve cumhuriyet hüku· 
metinin atifetine sığındıklarını 
yalvararak söylemişlerdir. 

Askerlerimiz, asileri, bir 
daha baş kaldırmıyacak dere
cede tedip ve tenkil etmekte 
devam ediyor. 

dumuzun eline geçmek üzere Ankara 18 (Hususi) -Baş-
bulunuyorlar. vekilimiz ismet İnönü; dün 

rniş olan asiler, kamilen or-

Hükumet, bu hususta ciddi gece saat 20 de, refakatlerinde 
tedbirler almış ve masum halkı Milli müdafaa bakanı general 
bükümet aleyhine teşvik eden Kazım Özalp, sıhhat ve içti-

Şanlı süvarilerimiz ma~ı muavenet Vek"ıli Refik serkerdeleri, bir daha baş kal-

işte sağda Segid Rıza, solunda Şadilli aşireti reisi 
1 Hasan Mekki ve ortada diğer bir reis 

Başbakanımız, Elazizde bü- j azizi ziyaret edeceğini haber 
yük tezahüratla karşılanacak- alır almaz büyük hazırlıklara 
tır. Halk, Başvekilimizin El· başlamışbr. 

d azmeylcmiştir. dumuz tarafından çelik bir Saydam ve daha birçok zevat ırmıyacak derecede ezmeği 
\'e bu suretle halkın istirahat İstanbul, 18 ( Hususi ) - çenber içine isıkıştırılmıştır. oldukları halde hususi trenle Adem ı· mu·· daha 1 e 
Ve selametini temin etmeği Tunceli asilerin kahraman or- Son gelen haberler, halkı Elaziıe hareket eylemişlerdir. 

1 ....... . 

Almanya erkiinıhar- ispanya asileri, Satsnder ko~itesi 
biye reis(Pariste cepheşinde ilerlediler Almanya ve İtalyanın avdetinden 

sonra bugün tekrar toplanıyor ·-·--General Bek, dün Fransa erkanıharbiyei 
umumiye reisini ziyaret etti 

Paris, 18 (Radyo) - Dün buraya gelen Almanya erkanıhar
biyei umumiye reisi general Bek, Paris sergisine giderek muh
t~lif paviyonları gezmiş ve müteakiben Fransa erkanıharbiyei 
\ltnumiye reisi general Gamelen'i ziyaret etmiştir. 

Gazeteler, bu ziyaretten hiç bahsetmemektedirler. 

Bay Bitler 
lloyçland kurbanla. 
tının cenaze törenin

de bulundu 

Bag Hitler 
~ Berlin 18 ( Radyo) - bay 
lt;tler, dün büyük merasimle 
~ldırılmış olan Doyçland kur

rılarının cenaze alayında biz-

Bir ltalyan 
vapuru 

Cumhuriyetçiler ta
raf ındon bombalandı 

Paris, 18 (Radyo) - ltal

yan bandıralı Mada adında 

bir yük vapuru; Port-Sudan

dae Klidc giderken, Oran 

açıklarında cuınlıuriyctçiler ta

rafından bonı balanmışlardır. 

insanca zayiut olmamakla be· 

rabcr, vapurda çok hasarat 

vukua gelmiştir . 

----.-•·-~-

Mısır Kralı 
Fransız reisicumhu. 
runun verdili ziya. 

f ette bulundu 
Paris, 18 (Radyo) - Fran

sa cumhur reisi B. Lebrun, 
dün Mısır Kralı Faruk ve 
valde kraliçe Nazli şerefine 

mükellef bir zi afet vermiftir. 

••• 
Cumhuriyetciler, Arağona cephe 
sinde mukabil bir taarruza geçti 

Esirleri götüren milisler 
Paris 18 (Radyo) - Londra- Serviyon cephesindeki Bask· 

dan alınan haberlere göre, ih- lar, anudane mukavemet edi
tilalcilerin ileri harekatı, gerek yorlar. 
Bilbaoda ve gerekse diğer cep Cumhuriyetçiler,~ Baskların 
helerde inkişaf etmektedir. vaziyetini hafifletmek için Ara-~ 

ihtilalciler, Bilbao limanı gon havalisinde bir taarruz 
civarında Stopelana, Lohota yapmışlardır 
ve. Ser~ta köylerini işgal. eyle· Paris 18 (Radyo) - lhtilal-
mışlerdır. Bu suret~e ~e~ızden cilerin, Satander cephesinde 
muvasala yolu kesılmıştır. 15 kilometre ilerledikleri ve 

Sergi yeniden altı köy işgal eyledik-

Ankara, 17 (Hususi)-lsmet leri, son gelen haberlerden 
Paşa Kız Enstitüsünün hazır· anlaşılmıştır. 
ladığı sergi, 19 Haziran Cu- Valans hükumeti, bütün ga· 
martesi günü meraıimle açı· zinoların, gayet erken kapan· 
lacakbr. retmiftir 

Londra 18 (Radyo) - Ademi müdahale komitesi, bugün 

toplanacaktır. Bu topladtıda, Fransa ve ltalya sefirleride hazır 
bulunacaklardır. Bu toplantıda, gayri müsellah kasaba ve 
köylerin bombardıman edilmemesi muhariblerden istenecektir. 

--------~ ....... -1------
Alman Dr. Şaht 

Harp gemileri İspan Dün Viyanaya vardı 
yaya hareket ettiler 

Berlin, 18 (Radyo) - iki 

torpito ve üç torpito muhribi 

dün Kiyel limanından hareket 

le İspanyol sularına gitmişler
dir. 

Amiral Von Bohelin bay-

rağı, Norember zırhlısına ta· 

allik edilmiş bulunmaktadır. 

Bu gemiler, kontrol 
gidiyorlar. ---· .. ···---

ıçın 

Iran mebusan 
• • re ısı 

General Göring ve 
doktor Şahtı ziya. 

ret etti 
Berlin, 18 (Radyo) - İran 

parlamentosu başkanı Bay 

Nuri Esfendiyarı, dün general 
Göring tarafından tekrar ka· 
bul edilmiş ve müteakıben, 
Maliye nazırı doktor Şahtı 
zi ant e:v1em11~ 

Dr. Şahi 
Viyana 18 (Radyo)- Alman-

ya Maliye Nazırı Doktor Şaht 

dün buraya gelmiş ve Avus

turya ricalile konuşmuştur. 

Bu konuşmaların, iki mem

leketi alakadar eden mali hu
susata münhasır kalacatı sör· ·-
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No. 15 
- Soluğı,ı Yar, daha ha· küflülef'i bırak, koynundaki 

fatt..•; çıkll)adık candan ümit barsağa dönmüş kirli kesede 
;ke~iln,ıez. Meraklanma, ayıl iki silik çeyrek, üç bakır 
~_ym! yüzlük, yedi sekiz !onluktan 

Şu yok mu su? Şu ka- başka para yok.. Akşama 
t<l.ınm _yüzüne, gözüne serpe- mevlasını bulsa yarın cenazesi 
ı=.-_ !. m_u evde kalacak ... 

- Bir limon bulun, kokla- Hafizanım, gene bu işte biç 
t.alıml kendi parmağı yokmuş, suç 

Ayşeye içten diş bileyen• günah onun değilmiş gibi, 
lerin geue dili durmamada: hacıya açıyor ağzı, yumuyor 

- Kaltak ayılıp gene çıngır gözü: 
çıngır feryada başlarsa adamı - Cehennemin finnarına 
.ölmiyecehe öldürür.. gidecek senin gibi sakallı-

- Dehleyin buradan bu lardırl. 
cenabeti.. Cehennemde çayır çayır ya-

- Hatunlar, şu karıyı biri· nacak, yanıp yanıp dirilecek, 
nizden biriniz alıp evinize zebanilerin elinden kurtulamı-
götürsenize ... • yacak senin gibi nemrutlardır. 

Mahut Hafizanım, evin her Arada bir de sesi yavaşlat-
günkü gediklisi. Edayı bir mada: 
komşusuna bırakıp ertesi sa- - Bundan bu kadarcık mı 
bah damlamış. Hüsmen ağa· para çıkacaktı? Yalınız iki 
nın bitik halini görünce eli çeyrek, üç yüzlük, yedi, sekiz 
çenesinde kalıyor: o· luk mu?. Alimallah inanmam 

- Ayol bu düpedüz Azrail Demin dedim, gene de diyo· 
aleyyisselamla hesap kitapta.. rum. Bu papazda torba dolu· 
Biran evvel rahmetine kavuşup ları, kavanoz doluları lira yoksa 
kurtulsa pirüpaklik. hem de Takyanoz altınları, 

Doğrusu da öyle. Zavallıcı- kellemi veririm. Kimbilir nere· 
ğm bu seferki selamünkavleni ye sakladı dinsiz, imansız?. 
pir gelmiş. Dil mil tamamen Böyle öfkeli öfkeli söylenip 
gitmiş. Vücudu sanki çuvala dururken birden Ayşeye dö
doldurulmuş etle kemik yığı- nüp elini böğrüne .. koyuyor; 
nı. Alttan üstten gidip du· gayet ciddi bir vaziyet takını-
ruyor. yor. 

Hafizanım o gün ve gece - Karı, bana bak bana, 
Ayşeciğinin yanında, ona yar· aklını başını al.. Civansın, gü
dımda. Kara lgün dostu işte zelsin, güzellerin de şahba
buna derler. zısın. Aynanın onune geç 

Ertesi sabah olmadan, ta· kendini gör. Kar parçalan 
hammülü tükeniyor; tazeyi gibi tenin, ilimya kaymaklan 
karşısına çekiyor: gibi vücudun, lcvendler gibi 

- illallah veresulü, bu ne endamın var. Padişahlara göz
bu?. Herifin halindeki gidi- de olan hebennaka Çerkes 
şata dikkatli baktım. Nah şu karılarından, vezirlere kesah
dıvara yazıyorum. Bugün yarın çelere satılan odalıklardan bin 
değil. bu sene de ölmez, ge- kat üstünsün. Ômrün günün 
lecek sene de ölmez, yıllarca oturak dökmekle mi geçecek?. 
yaşar .. Altından çekerken, ha- Buna ne Allah razı olur, ne 
caklarını kuvvetli kuvvetli öyle de kul. Fırla meydana!. 
bir geriyor ki. Gövdesini de (Fırla meydana!) deyişinden 
y.atağa öyle bir yaslandırı- murat, kendi zanaatmı, yani 
yor ki... Ben bu gibilerin nice- kağıt kavafhğını peşkeş çek
lerini görmüşüm. Dokuz yor· mek. Söze devam ediyor ve 
gan paralarlar da gene can tavsiye ettiği zanaatın ne de
vermezler .. Nah, duvara tek- mek olduğunu anlatıyor: 
rar yazıyorum. Buda senelerce - Benim yaptığım işte. 
bu yatağın içinde kütükler Ondalıkla, ondalığı sekize, 
gibi yatmazsa, ömrü kfitah ona, icabında on beşe, kadın
ettirmezse adam değilim.. Ah dan, erkekten :ötekinin beri~ 
Ayşeciğim ah, kimseye değil, kinin aylığını alamak. Yaşlı
sana acıyorum sana. En içler lık, dermansızlık, falan filan
acısı olan sensin!. dan ötürü dairelere gidemi-

(Nereden araya girdim? Ne yenler var. Onların bir nevi 
diye seni onunla baş göz et- kapı çuhadarı olmak. Aylık 
tim?) deme hiç yok. Sanki çıktığı günler Maliyeye, evka
çöpçatanlığı eden başkası.. fa, şehislam kapısına, seras· 

Kazma gibi uzamış, akik ker kapısına, yeni aylık veri· 
rengindeki beş altı dişli ağzını len yerlere bir görün. Müdür
tazenin kulağına yapıştırıyor; lerin, mümeyyizlerin, katiple-

- Ne olur ne olmaz, vakit rin, veznedarların hepsi sana 
geçirmeden yokla bakalım şu· hayranüküm pastırma olmaz
nun üstünü başını, ötesini be- larsa gel yüzüme tükür. Ak 
risini, torbasını, çekmecesini.. sakallısından yok sakallısına 
Şayet ölüp gidivereceği tutarsa kadar alayı paslalarını şaşır· 
yetim metim karıştırarak kapı mazlarsa, masalarına herkes
baca da araya burun sokarsa ten önce seni çağırmazlarsa 
artık çekiver kuytuğunu .. Küf- aylıkları cümleden 1. akdem tı· 
lüleri geç, zırnık ele geçire· kır tıkır senin önüne saymaz
mezsın. larsa, avaidin olan çeyrekleri, 

Hafizanım Ön ayak olarak mecidiyeleri şıkır şıkır cebine 
hacının üstünü başını, göğsü- yerleştirmezsen arabım, çora
nün, kuşağının içini duvara bım.. Arada daha naneler de 
asılı torbalarını bir bir yoklu· naneler, maydanozlu köfteler 
yorlar · de var. Şimdi söyletme bana 

Yastığının, yatağının arala- oralarını. 
nnı, döşeme tahtalannın ko- Ayşe, göğsünü gererek ve 
vuklarını, taşlıktaki maltaların gerdan şişirerek, (hah hah 
altlarını gözden geçiriporlar. hay!) diyor: 

~~~~~~~::~~~~~~ 1ı .. , .. '' ,.. .. . 

iplik tiatle 
tesbit 

i yeniden 
edildi 

Dahiliye vekil et" oin ka 
yonlar hakkında tamim 

lktiaat Ve~a.leti! .iplik ~.uhran_ının önüne Kazaların ve yollarda tahribatın öniin 
geçmek ıçın ıçın kat ı teabırler aldı . . A • 

Endüstriyel mamulatın ma· zası veya büro açmak suretile geçm_~k ıçı? ~lınması ~azım_gelen tedbırle 
liyet ve satış Hatlarının kon- bizzat yaptıkları takdirde, 0 Dahıhye V ~kaletı, karaser· ıne geçınce~~ .. kadar yoll~rd 
trol ve tesbiti hakkındaki şehirlerde açacakları satış ma· ler, fazla genış yapılan .ve yukarıda sozu geçen şekıld 
3003 numaralı kanunun birinci ğazası veya büro masrafı ola- fazla yük taşıyan kamyonlar vukua getirilecek tahribatı 
maddesinin verdiği salahiyete rak fiatlara azami yüzde iki hakkında vilayete bir tamim önüne geçilmesi için tedbi 
istinaden: fark ilave edebilirler. göndermiştir. Bu tamimi ay· almağa 1580 sayılı belediye 

1.-23 haziran 1936 tarihli e. - ilan edilen fiater aza- nen yazıyoruz: kanunu müsait bulunmuş ve 
ve 3337 sayılı resmi gazetede mi olduğundan fabrikalar bu Vilayetlerin hemen hepsinde mezkur kanunun 15 inci mad 
intişar eden ve 1 temmuz fiatlardan daha ucuı satış işliyen yük kamyonlarından desinin 9 uncu fıkrasının son· 
1936 tarihinden itibaren meri yaptıkları takdirde yukarıdaki bir buçuk tonluk olanlarına larında; "Beldeler veya belde· 
bulunan muhtelif numara pa- fiatlerde yazılı tüccar kar mas- bile üç dört tona kadar yük lerle köyler arasında seyrüse· 
muk ipliği azami satış fiatları, raflarının azami fiat üzerinden yükletilmekte olduğu gibi şa- fer eden yük ve binek araba 
-vergiler dahil- 15 haziran hesap edilmeyip fabrikalarının silerin üzerine konulan karo- ve hayvanlarile otomobil, oto-
1937 tarihinden itibaren meri ucuz satışı üzerinden hesap serlerin de iki buçuk metre büs ve kamyonların sağlamlı· 
olmak üzere fabrika teslimi edilmesi meşruttur. genişliğe kadar çıkarılmakta ğına, temizliğine dikkat e~" 
peşin satışlar için aşağıda ya· f. _ Fabrikalarının bulun· ve bu halin esasen beş metre rek bunların azami haddiisti 
zıh şekilde tebdil edilmiştir. duğu şehir haricindeki satış- arzında olan şoseler üzerinde abisini ve tahammül derece" 

Adana ve Mersin vilayet· larda toptan fiatlara ayrıca kamyonları şose ban ketlerin- lerini tesbit ve .... bu vesait 
leri, dahilinde bulunmıyan fab- nakliye ücreti zam edilir. den geçmek zaruretinde bıra- sahiplertnin daimi ikametgah· 
rikalar, pamuk nakliye farkı g. - Paket ambalaj mas- karak bunların ve fazla sıklet larının mensup olduğu kaza 
olarak, fiatlara paket başına rafı fabrikalara, balye amba- dolayısile de şose sasıhlarının belediye idaresine aittir." de· 
20 kuruş zammedebilirler. laj masrafı müşteriye aiddir. tahribine sebebiyet verilmekte nilmekle kanlyotiların azaıni 

A - Vater iplikler: Balye ambalaj masrafı hakiki .olduğu vaki müracaatlardan haddi istiabi~ini ve tahammül 
Safi 4,530 Kg. lık bir pa- masrafı tecavüz edemez. anlaşılmaktadır. Bu hal birçok derecelerini tesbite belediye· 

ket ipliğin satış fiatı şudur : h G k t•• k 1 ld .- ere uccar ve ge- kazalara d& sebebiyet vere· leri salahiyettar ı mış o u· 
4 No. lu 350, 6 No. lu 370 k f b 'k l d l d b re se a rı a ar epo arın a bilecek mahiyeUedir. ğundan marülarz tahri atın 

8 No. lu 390, 10 No. lu 410, iplik olduğu halde, mübayaa Yeni yapılmakta olan Sey- önüne geçilebilmesi için vila-
12 No. lu 450, 14 No. lu için müracaat eden müşteri- • rüsefer talimatnamesinde bu yet ve kaza belediye idarele-
470, 16 No. lu 490, 18 No. lu lere satış yapmaktan istinkaf .b. h b l . rince buna göre tertibat alın' 
515, 20 No. lu 540, 22 No.lu ettikleri takdirde kanunun ce· gı 1 ta ri atın önüne geçi mesı 
565, 24 No. lu 590 kuruştur. zai hükümlerine tabi tutula- için hükümler konulmuş ise de masının temin buyurulmasını 

B - Katlı iplikler. 2 ve 3 caklardır. bu talimatname tatbik mevki· rica ederim. 
---------·--·~ ....... katlılar: i.-Gerek tüccar ve gerekse 1 d • t h 

Safi 4,590 Kg. hk bir pa- fabrikalar mağaza veya satış spanya a en son SiS em ar 
ket ipliğin satış fiatı: bürolarına, komisyon Ve mas· sı·ıaAhları tecru··be edı·ımekted· 
4 No. lu 380, 6 No. lu 400, raflarının ilavesile tanzim ede· 

8 No. lu 452, 10 No. lu 451, cekleri iplik satış fiatlarını 
12 No. lu 497, 14 No. lu 523 mahalli ticaret odalarına tas· 
16 No. lu 594, 18 No.lu 580 dik ettirdikten sonra, umumun 
20 No.lu 611, 22 No.lu 942, görebileceği bir şekilde ve 
24 No.lu 673 kuruştur. nihayet tarihi ilandan itibaren 

C. - Kıvrak iplikler-ekstra 15 gün zarfında talik etmeğe 
hart · ; mecburdurlar. 

Safi 4,530 Kg. lık bir pa
.ket ipliğin satış fiatı: 

4 No.lu 357, 6 No.lu 408, 
8 No.lu 437, 10 No. lu 468, 
12 No.lu 517, 14 No,lu 584, 
16 No.lu 575, 18 No.lu 611, 
20 No.lu 645, 22 No.lu 681, 
24 No.lu 715 kuruştur. 

Toptan satışlarda tüccar ve 
fabrikatörlerin mecbur tutula· 
cakları hükümler ; 

a.-Gerek fabrika, gerekse 
ticarethane satışlarmda bir 
paket dahi toptan satış ad· 
dolunur. Kilo veya çile gibi 
perakende satışlarda fiatlar 
yekun itibarile paket fiatını 
tecavüz edemez. 

b.- Fabrikasının bulunduğu 
şehirlerdeki tüccarlar fabrika 
fiatından azami yüzde 1 yük
seğine toptan satış yapabi
lirler. 

c. - Fabrikanın bulunduğu 
~ehir haricindeki tüccarlar ilan 
edilen Hatlara kendi kar ve 
masraflan olarak azami yüzde 
3 fiat farkı ilave edebilirler. 

d.-Fabrikalar başka şehir
lerde, satışlarını satış mağa-

ğim, vallahi çok tuhafsın. Hu
yumu sanki hiç bilmiyor 
gibisin ... Ayol ben o haraza· 
ların arasına girebilir miyim? 
Dediğin devairlerdeki muha
sebeci kapıların, veznedar de· 
liklerine saldıran, önüne ge
lenle pençeleşen, gırtlaklaşan 
karılarla yarışa çıkabilir mi· 
yim hiç? ... 

Hakkı da yok değil. Onun 
dalaveresi blcınnda... Şunun 
bunun aylığı alacağım, beş 

on kuruş cebime atacğım diye 
oralarda akla karayı mı seçe
cek?. Alış verışını yoluna 
koymuş .. _.,.._. 

ilin 
İzmir asliye mahkemesi bi

rinci hukuk dairesinden: 
Davacı lzmir belediyesi 

Müftü sokağında kain 4 nu
maralı arsanın 2056 lira 16 

kuruş bedel mukabilinde is
timlaki icra ve işbu bedel 

dahi sahipleri ayni sokak ve 
hanede mukim Lütfü ve Ayşe 
taraflarından alındığı halde 
takririni vermekten imtina ey
lediklerinden belediye namına 
tapuca tesciline karar veril
mesi hakkında açtığı davanın 
müddeialeyhleri gıyabında icra 
kılınan muhakemesi neticesin
de: Talep ve tetkik olunan 
istimlak dosyasında itiraz üze
rine istimlak bedelinin 2085 
lira 16 kuruşa iblağ edildiği 
ve işbu bedelede müddeialeyh
lerin razı olarak ibraz olunan 
makbuz ve vekaletname ile 
vekilleri lbrahim tarafından 
2085 lira 16 kuruşun belediye 
dairesinden alındığı anlaşılmış 
olduğundan istimlak kanununun 
13 üncü maddesi dairesinde 
mezkur arsanın tapuca bele· 
diye namına tesciline ve mah
keme masrafı ile on lira avu
katlık ücretmin müddeialeyh
lerden alınmasına dair mahke· 
meden verilen1Şubat937tarih ve 
37/108 no. hükmün ihbarını 
mübeyyin ihbarname müddei· 
aleyhlerin ikam gahı meçhul 
kalmasına mebni mahallesi 
mümessiline verilerek bir nüs
hasıde mahkeme divanhanesine 
talik edilmiş bulunduğundan 

hukuk usul mahkemeleri kanu-
nununun mevaddı mahsusası 
mvcibince keyfiyet tebliğ ma· 
kamına kaim olmak .üzere . an 

Berfin askeri 
nin teknik 

dikkat 

m;-;,;;;;sı, ispanya harbi
cephesi etrafında şayanı 

malumat veriyor .. 
Mükemmel bir avcı pilotu, 

yedek subayı, tayyare inşaa

tında sipesiyalist mühendis 
olan ve 1936 ağustosundan• 
beri ispanya hükumeti emrin
de çalışarak, Franko hava 
kuvvetlerile sayısız çarpışma· 

lara iştirak etmiş olan bir ar
kadaşımız her iki tarafın harp 
vasıtaları ve metodları hak
kında etraflı tetkikler yap· 
mak imkanını bulmuştur. 

Muhtelif materiyellerin harp 
kabiliyetlerini tecrübe yapmak 
maksadile hükumetçilerin elin
de bulunan bütün tayyare 
tiplerini ve hatta düşmandan 
esir alınarak tamir edilmiş 
olanları bile kullanmıştır. 

Pilot, azlığı, ona, pilote et
mek talihine mazhar olmadığı 
üç tip müstesna olmak üzere 
bu arzusunda muvaffak olmak 
imkanını vermiştir. Ayni za-
manda kullanılmakta olan bü
tün alman ve İtalyan tayyare 
tiplerini harp halinde görmek 
fırsabnı da bulmuş olduğu için 
müşahedelerinin kıymeti inkar 
edilemez. 

Taggarel kıymetleri 
Harp esnasında bir tayya· 

rede aranacak en enteresan 
vasıflar ufki sür' at ve şakuli 
sür' at, dar bir helezon halinde 
yiikseliş kabiliyeti, yükseliş, 
görüş, kullanış~ ve istikrar ol
duğuna göre muhtelif tayyare
lerin mukayeseli kıymetlerin· 
den bir tab)o vücude getir
dim, 

Bu tablo tetkik edilince 
görülür ki en fazla vasıflan 
kendinde cemeden tayyare 1. 
16 Rus avcı tayyaresidir, ve 
4000 metreden aşağı irtifada 
harp kabiliyeti itibarile muh
telif tayyarelerin kıymetleri 

şöyle sıralanabilir: 1. 16 Rus, 
ıfliansızlar, 1 .. 15 Rus, Alman . . 

fiatları; Boieng ve Furyletı 
Nieuport - 52 ler, bu sonun: 
cular dört seneden daha esk• 
bir modeldedir. 

4000 metreden yüksekte sa· 
rih üstünlük Rus ve Fransıı 
tayyarelerindedir. Fakat frao· 
sız tayyareleri Vikers silah
larile techiz edilmiş oldukları 
için atış istikrarı hakkırıdS 
tam kıyaslama yapmak ınüıtl' 
kün olmamıştır. . e 
Bombardıman tayyareler•11 

gelince, Rus " Katiouska : 
bombardıman tayyareleri dı· 
ğerlerine sarahatle üstündi.İf· 
420 ila 450 sür' at elde edtfl 

ve iyi silahlı olan bu tayY81e~ 
ler Alman ve ltalyan a"~, 
tayyarelerine karşı kolaylık 
harp etmektedirler. ~ 

Hücumda, avcı tayyarel~ 
sürat bakımından değil, b~ . 
kabiliyeti bakımından üstıJıl 
lüğü haizdirler. ..,. 

Alman Yunkers üç ın°~~ 
lü bombardıman tayYate şı 
çok ağırdır ve avcı tara k'!f 
müdafaa kabiliyeti azdır, 0 

e· 
lesine ki, pilotlar bu ta>'Y~t· 
yı kullanmakta tereddüt 

mektedirler. "'1":' 
Caproni ve Savoia : .~f 

bettiler çok güzel matciP-" 11• 

dir. Fakat fevkalade ~,ı 
lara mahsus nişan al jse' 
yoktur. Bombardımanlat '_..JI 
hava ve her zemin ~· 
ayni iekilde yapılmaktıl~ıı 

Görüş kabiliyeti bak~ .. ıı Ji• 
Fransız tayyareleri b~e· 
ğerlerine üstündür. M l'-,ıı 
lerin umumi heyetinden bav' 
netice şudur ki; Rus 

1 1;ııe kuvvetleri bütün diğer e di' 
üstündür. Bu tayyarele'~a1at 
ğerlerine nazaran gerelc ııd~ 
ve gerekse inşa bak1~W· 
bir sene daha ileridedir 
- o.amı 4nc:O 
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kitap JJe ''An. , - N. V. Fratelli Sperco 
~ ' age tika,, kalb W • F • H. Van vapur acentası 

Bayan L. eğlenceye ve gezip - O, ~itşpları sevmeıdi kil Der Zee ROYAL NEDERLAND 
~zlamaya çok meraklı bir Onu buraya ge~iren şey sırf ~l'J. Co KUMPANYASININ 
kadındıi herkesin bahıettiti bu ~on aldığı kitabı görmek 8' 
teyi görmek isterdi: arzusu idi. · · • •JUNO" vapuru 10 Hazi-

Jlir piyesten mi bahıolunu- Kütüphaneyi ziyaret ve kiT DEUTSCHE LEVANTE LlNIE. rana doğru bekleniyor, yükünü 
Yor? Bu hafta falan sinemada taplar iizerincfeki kı:mfer•na G, M. B. H. tahliyeden sonra BURGAS, 
!liiıel bir film mi varmış? !i&atlerce sijrdü. Hanıbura- WARNA ve I<ôSTENCE için 
8 "ARKADIA" vapuru 12 Ha-
uoları görmeden edemez. Bayan L., ev sahibinin söy- yük alacaktır. 

F ziranda beklenilmektedir. AN· 
alan yerde bir müsamere, lediklerini biraz da zevkle SVENSKA ORIENT LINIEN 

f"JA d b ? d J VERS, ROTTERDAM, HAM~ ı an yer e ir çay mı varmış in emişti: KUMPANYASININ 
Mutlaka gidecek. B. Kamil Mordağın ıeıi o BURG ve BREMEN için yük 

Dilde dolaşan herıeyi ken- kadar tatlı idi kil 8. L., Boc· kabul eder. • SAIMA. vapuru 1 Hazi-
disi de tanımak istemesi yü- cacusun kitabını görmek arzu· "CHIOS,, vapuru Haziran randa 37 de gelip doğru AN-

lzmirPamukMensuoa 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, T~yyare, l\öpekbıtş, Deği1"1"eq 
Geyik ve Leylek Marlcalarmı havi her nevi Kapot beıi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu~ 
catma failcbr. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak .--..... ....... 

zünden g'!çenlerde başından sunu izhar etmekten korku· nihayette beklenilmektedir, VERS, ROTTERDAM, HAM- D"-'ktOr 
öyle bir vak'a geçti: yordu, Çünkü onu gördükten HAMBURG ve BREMENden BURG ve SKANDINAVYA U 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğ/u 

Bir müzayedede antika bir sonra kütüphanedeki bu gö· yük •getirecektir. limanları için yük alacakhr. AJı• Ag~L 
kitap ıatılmıştı. Bu kitabı rüşmenin son bulması ihtimali "AASNE,, vapuru 14 Hazi- i111 
kitap meraklııı birisi tam vardı, Onun için, sesini çıkar- AMERICAN EXPORT LINES ç k H 1 ki 

THE EXPORT STEAMSHIP randa bekleniyor. ROTTER- ocu asta ı ~rı 10000 liraya almıştı. Şimdi mıyordu. 
h F k b L k 1 DAM, HAMBURG GDYNIA mütehassısı 

Cilt ve Tenasül lıastalıklmı 
ve elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokağı• erkes bundan bahsediyor, a at, zaman ayan . a- CORPORAT ON 
kimisi bir kitap için bu kadar dar sabırlı değildi: Pireden aktarmalı Seri seferler ve SKANDINAVIA limanları ı lkinciBeylerSokağı No. 68 1 
Para veren adama şaşıyor, ki- Çoktan akşam olmuş ve "EXE'FER" vapuru 18 Ha- için yük alacakhr. Telefon 3452 

hlisi aferin diyordu. hava kararmağa başlamıştı. ziranda PIREden hareketle SERViCE MARITIME ROU- •------

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 
Bayan L. bu kadar balıse· Bunu, ancak, kütüphanedeki BOSTON ve NEVYORKa MAIN KUMPANYASININ # __________________ ,._ 

dilen lıidise ile nasıl olur da elektriği yakmalc ihtiyacını 
alakadar olmaz? Bu kitabı ve duydukları zaman farkettiler. 
onu alan adamı muhakkak gi· O zaman bayan L.: 
dip görmeli.. - Eyvah! dedi. Hemen 

Evveli adam hakkında ma- gitmeliyim. 
Jurnat aldı ; O ıaat odadan fırladı ve 

Bu, Kamil Mordağ isminde ev sahibinden müsaade alarak 
bir adamdı. Falan yerde filan sokağa fırladı. 
'Partmanda oturuyordu.. Bayan L. böyle acele ile 
. Sonra kitabı öğrendi. ayrılarak evine dönmaştü . 

Bu kitap Boccacius'un, 1471 Çünkü akşam yemeğine misa· 
aenesinde neşredilmiş bir ese• fir davet etmişti ve evde ken· 
l'İydi . 

* 

disinden başka kimse yoktu; 
O zamandanberi Avrupanın 

misafirlerin kapıda kalmaları 
en meşhur kitapseverlerinin 
tllerinde dolaşmıştı. 1812 de ayıp olurdu. 

gidecektir. 
"EXCAMBION" npuru 2 

Temmuzda PIREden hareket 

ederek BOSTON ve NEV

YORK için yolcu ve yük ka· 
bul eder. 

"EXCHORDA" vapuru ~6 

Temmuzda PIREden hareket 

ederek BOSTON ve NEV

YORK için yolcu ve yük ka

bul edecektir. 
Seyahat müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gündür 

PIRE-NEVYORK 18 gündür 

bir müzayedeye çıkanlmış ve 
2260 lira etmişti. 
. Bayan L. bu kitabı görmek 
lltiyordu. Herhalde görülecek 
bir şeydi: 10 bin limya alınan 
bir kitapta herhalde tarihi 

* * 
Ertesi gün bayan 

posta paketi geldi. 

L. a bir AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

kıymeti taşıyan bazı işlemeler, 
~dar, turalar, güzel meşin 

'ie yaldızlı cildler olacaktı. 

Telefon etti. B. Kamil Mor· 

~dan randevu aldı. Ertesi 

tiin saat on beşte orada idi. 

B. Kamil Mor<lağ son de· 

tece kibar bir gençti. Misa

firini gayet nazik karşıladı. 
Salona aldı. Şampanya ikram 
ttti ve .. 

~ 

Konupnağa başladılar. 

Bayan L. bir müddet sonra 

Sebebi ziyaretini., teşkil eden 

"1e\'Zua geldi. Bunu esasen 

kendisine telefonda kısaca söy

~işti. Eve gelir gelmez ada

lbın kendisine hemen bundan 

~tmesini ve çıkanp kitabı 
töıtermesini bekliyordu. 

Fakat B. Mordağ, misafiri 

~tndisine bu kitap mes' elesini 
'brlattığı halde, kitabı getir· 

"ıtınişti. Yalınız: 
- Evet, demişti. Bu kitabı 

~ktanberi merak ediyordum. 
ilden dile bahsedilirken işit· 
~ın. Nihayet elime geçir
•tiın için çok memnunum. 

t'!ı.ı bilseniz! Ben kitaba ne 
~ meraklıyımdırl Daha ne 

bı.nm ~arl Zahmet bu
~rsa kitabhanemi geıe-

ı..~itaphaneyi gezmeğe baş
~r. Genç adam kıymetli 
~ını birer birer göste· 
~ ve onlarm hikayesini, 

&atasını anlatıp duruyordu. 
~ Yan L. nin biraz canı 
'altrııştı: 

Merakla açıp baktığı zaman 
bunun o meşhur Boccacius ki

tabı olduğunu gördü. 

İçinde de bir mektup vardı: 

"Bu kitabı dün size mah-

sus göstermedim. Bugün size 

bunu hediye olarak veriyo

rum. Yalnız, bir ricam var: 

"Herkese bu kitabı para· 

nizla benden aldığınızı söyle

menizi istiyorum. Çünkü, her 

halde herkes 10 bin liralık 

bir kitabı sevdiği kadına he

diye eden adamdan ziyade, 

bu kadar para vererek bir 

antika kitap alan kadını tak· 
dir eder.,, 

Olivier ve şii
rekisı Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 

CORPORA TION 
.. EXIRIA. vapuru 14 Ha

ziranda limanımızda beklenil

mektedir. NEVYORK için yük 
kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 27 
Haziranda beklenilmektedir. 

KôSTENCE, SULINA, KA
LAS için yük kabul eder. 
ve KALAStan aktarma şartile 
umum TUNA 1imaaları için 
yük kabul eder. 

JOHNST0N WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 

"EVIMORE" vapuru 27 Ha· 
ziranda beklenilmektedir. LI
VERPOOL ve ANVERSten 
hamule getirecektir. BURGAS, 
VARNA, KôSTENCE, SU
LINA, KALAS ve 1BRAIL 
için yük kabul eder. 

Tel. 2443 SOCIETE ROYALE HONG-
THE ELLERMAN LINES LTD. ROISE DANUBE MARITIME 

.. DRAGH" vapuru 15 Ha
ziranda L1VERPOOL ve 

SWENSEAdan gelerek yük 

çıkaracaktır. 
"GRODNO" vapuru 15 Ha· 

ziranda LONDRA ve HULL

den gelerek yük çıkaracaktır. 

,. GRODNO" Napuru 30 Ha

ziranda gelerek CONDRA ve 

HULL için yük alacaktır. 

DEUTSHE-LEVANTE-LINIE 

,.SOFIA.,., vapuru 10 Ha

ziranda HAMBURG, BRE
MEN ve ANVERSten gelerek 
yük çıkaracaktırr. 

Tarih ve navlunlardaki deği
tikliklerden mes'uliyet kabul 
ıedilmez. 

"DUNA" vapuru 10 Tem
muza doğru beklenilmektedir. 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRATISLAVA, 
~INZ ve VIY ANA için yük 
kabul eder. 

DEN NORSl<:E MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

.. BOSPHORUS .. vapuru 22 
Haziranda beklenilmektedir. 
PiRE, SiCiL YA, DIYEP ve 
NORVEÇin umum limanları 
için yük kabul eder. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
~ilmez .• 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

"ALSA JUL YA" vapuru 16 
He.ıiran 37 tarihine doğru bek

leniyor. MALTA, MARSIL YA 

ve CENOVA için yolcu ve 
yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin· 

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

lzmiı· Yün M nstıcatı 
Türk Anonim ~irk eti .. 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zar.if ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 

j ,:imar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oğlu 

• 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bufun~ 1 
--~~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~-

- c 

T niri tabi.i; fJfnz birmiJshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp, böbrekler 
• • 



Almanya hariciye nazırı, lngiltere 
kralı tarafından kabul edilecektir 

Siyasal mahafil, Von Nörahtın Londra seyahatından mühim 
hadiselerin çıkacağı kanaatini izhar ediyorlar 

Londra, 18 (Radyo) - Almanya Hariciye Nazırı Von Nörahtın Londra seyahatine büyük ehemmiyet veriliyor. 
Alakadarlarca verilen malumata göre, Von Nöraht, bu ayın 23 de Berlinden tayyare ile Londraya hareket edecektir. 
Almanya Hariciye Nazırının seyahat programı tanzim edilmiş ise de henüz neşredilmemiştir. 
Von Nöraht, Londrada İngiliz ricalile mühim müzakerelerde bulunacak ve orada kaldığı müddetçe, İngiltere hükumetinin 

resmi misafiri olacaktır. 
Von Nörahtın, İngiltere Kralı altıncı Jorj tarafından kabul edileceği söyleniyor. 
Siyasi mahafil, bu seyahattan mühim hadiseler çıkacağı kanaatini izhar ediyorlar. -------·· ............ . 
Küç ·· k hilaf devletleri Fransız ayanı, mali pro-

jeleri tetkik ediyor --·-· Tuna üzerinde mühim mes 'ele· 
ler etrafında konuşmuşlar 

ayrılmışlardır. 
ve 

Bükreş 18 (Radyo) - Kü- hat yapmışlar ve bu seyahat 
çük itilafı teşkil eden Ro- esnasında mühim mes' eler 

manya, Çekoslovakya ve Yu- etrafında konuşmuşlardır. 

goslavya hükumetleri başba- Bu seyahatten sonra küçük 
kanları, B. Tataresko, B. Milan itilaf başvekilleri ayrılmışlar 

Hodza ve B. Stoyadinoviç ve memleketlerine dönmüşler-
dün Tuna üzerinde bir seya- dir. 

~~~~-----·~·---·~···-~ .. -~--~~~~ 
istiklal · şenlikleri için ·-·--Halayda şimdiden fevka-

iade hazırlıklar var 
İstanbul, 18 (Hususi muhabirimizden) - Hataydan gelen 

haberlere göre, vaziyet kısmen düzelmiş ve ~sayiş iade edil
miştir. Sevinç içinde bulunan Hatay halkı, istiklal bayramını 
kutlulamak için büyük hazırlıklar yapmaktadırlar. 

Hükumetimiz, müstakbel Hatayda iki konsolosluk ihdas et· 
miştir. Bunlardan biri İskenderunda, diğeri de Antakyadadır. 

~~~~------.--.~·~·--. 

Buca cinayetinin 
i~ yüzü 

Buca, (Hususi) - Sveli gün ı İşte bundan sonra Demir 
Bucada Bay Hamidin ölümü Ali eve gidip tabancasını al-
ile neticelenen cinayetin Bu- mış ve cinayeti işlemiş. Ka-
calılar üzerindeki derin tees· tilin kaynanasına sordum: 
sürlcri devam ediyor. - Neden önüne geçmedi-

Maktulün yeğeni Bay Tev· niz teyze? Zavallının gözleri 

f"kl .. .. t·· B 1 yaşardı: 
ı e goruş um. ana şun arı Ah v l d d' l"f .. 
·· l d" - ogu - e ı - a , soz 

soy e ı: d" r k h ld d v•ld" k" 
- A kardeşim, dayıma kaç ın ıyece a e egı 1 ı .. 

. Hem onu ben nasıl dur-
kere söyledim. Bırak bu ış- d t b·ı· d. 

b ı " . ur a ı ır ım. 
le uğraşma, başın e aya gı- D · Al" k v f ı , emır ı so aga ır ayıp 
recek. Hem bu yaşından sonra 
ev yaptırmak neyine gerek. 

Dedim, dinlemedi. Benim 
bu sözlerim onu bana karşı 
çok kızdırmıştı. Ne yapalım, 
oldu işte ... 

Ona sordum: 
- Başka kimsesi yok mu 

idi dayınızın? 
Burnavada kardeşleri 

var. 
Bir habere nazaran mak

tul vak'adan yarım saat önce 
fırıncı Rızadan ekmek alırken: 

- Şu kerataya yapmıyaca
ğım kalmıyacak, diye söyle
nip durunca .. 

Fırıncı Rıza: 
- Be Bay Hamid vazgeç 

şu işten, sana iyi olmaz! Hem 
böyle biribirinizle kötü olap 
ta elinize ne geçecek .. 

Deyince o gene: 
- Ben onun hakkından 

geleceğim. Demiş ve söylen
mesine devam ederek ayrıl
mıştır. 

B, Hamidin arkasından koş

muş; yolda önüne B. Ali is
minde biri geçerek: 

- Ne yapıyorsun, delir
din mi sen? 

Demiş. Fakat Demir Ali: 

- Bırak beni yoksa seni de 
yakarım! cevabını vermiş. 

Maktul, vücudunda kalan 

kurşunların çıkarılması ıçın 

gece saat dokuzda araba ile 
hastaneye götürüldü. 

Katil de geceyi Buca neza
rethanesinde geçirdikten sonra 
sabah İzmire gönderildi. 

Tahkikata devam edilmek-
tedir. F. Y. E. 

• ••+--•••--
Kudüs Arapları 
Kudüs, 18 (Radyo) -- Filis

tin Arapları, dün bir İngiliz 
tayyaresini düşürmüşlerdir. 

Yardım için gelen bir tay
yare, Arapların merkezlerini 
bombardıman etmiştir. 

Başbakan bay Leon Blum 
gün bir nutuk söylüyecek 

bu 

Paris, 18 (Radyo) - Fransa Maliye Nazırı; dün öğleden 
sonra toplanan ayan meclisine gitmiş ve parlamentodan gelen 
mali projeler etrafında uzun beyanatta bulunmuştur. 

Ayan meclisi, bugünde tekrar toplanacaktır. 
Bu toplantıda, başbakan Bay Leon Blum bir nutuk söyli

yecektir. 

~~-------------·~·~ ...... ,t91 ... --~----~ 

Muhacirlere l ispanya' da 
Yeler hazırlandı 
Bu ay içinde Bulgaristandan 

Türkiyeye gelecek göçmen ka· 
fileleri Varnadan yola çıka· 
caklardır. Vilayetimizde iskan 
edilecek olan göçmenlerin 
sevk, iaşe ve iskanları için la· 

zımgelen bütün hazırlıklar 

ikmal edilmiştir. Göçmenleri 

getirecek vapurlar, evvela Ur· 

lanın Klazumen iskelesine ya

naşacak ve oradaki misafir

hanede göçmenlerin sağlık 

vaziyetleri tesbit edildikten 

sonra iskan mıntakalarına 

sevklerine başlanacaktır. Kla-

zumen misafirhanesinde lazım

gelen hazırlıklar ikmal edil· 
miştir. 

İzmir ikinci icra 
ğundan: 

Mehmet Alinin 

memurlu-

velisi İz-
mirde Kerestecilerde 5 sayılı 

dükkanda saraç Hüsniye İzmir 
ikinci noterliğinin 18 Haziran 
928 tarih ve 1285 no. lı se-
nedile 800 lira ve ayrıca mas· 

raf borçlu Hanife veresesinden 
Yapıcıoğlu Orhaniye mahal
lesi Yusufdede caddesi 121 
no. da Sara ve ayni mahalde 
Ahmet ve ayni mahalde Saide 
işbu borcun ödenmesi için 
çıkarılan icra emirlerine borç
luların mezkur adresinden çı· 
karak nereye gittikleri belli 
olmadığına dair mübaşir tara· 
fından verilen meşrubata 
binaen icra emirlerinin ilanen 
tebliğine karar verilmiş oldu
ğundan işbu ilanın neşrinden 
itibaren on gün içerisinde borç 
ödenmez veya tetkik merciin
den veya temyiz veya icranın 
geri bırakılmasına dair bir 
karar getirmedikleri takdirde 
cebri icra yapılacağı ve gene 
bu müddet içinde mal beya· 
nında bulunulmazsa hapis ile 
tazyik olunacağını ve hakikate 
muhalif beyanda bulunursanız 
hapis ile cezalandırılacağınız 

ilan olunur. 1964 

En son harp si /ahları 
tecrüba edilmektedir 
( Baştaraf ı 2 inci sahi/ede) 

Bundan sonra Fransız tay

yareleri gelmektedir. Yakında 

çıkacak (Amiot, Heuriot, Bloch) 

tipinde yeni Fransız tayyare· 

leri Rus tayyarelerinin harp 
kıymetlerine malik olacak
lardır. 

Rus ve Fransız tayyarelt!rin· 

den sonra oldukça büyük 
farkl diğer makineler gel
mektedir. 

Harp metotları hakkında da 

bazı müşahedeleri kaydedece· 

ğiz. Avcı tayyareler üç tayya

relik karakollar ve umumi· 

yetle birçok karakollardan 
mürekkep olarak uçmaktadır-

lar. Bombardımanlarda, umu· 
miyetle bombardıman tayya· 

relerine ayni miktarda avcı 

tayyareleri refakat etmektedir. 

Almanlar ferden çalışmakta

dırlar. Italyanlar yalnız kara

kol halinde vazife görmekte

dirler. Ruslar iki motörlü 

bombardıman tayyarelerine 

avcı tayyareleri refakat ettir

memektedirler. 

Avcı tayyareleri arasındaki 

harplerde, Almanlar, İtalyan

lar ve Ruslar yaklaşma ve 

kaçma uçuşlarında güneşten 

ve toprağın renginden istifade 

etmektedirler. Almanlarda, mu· 

harebe ferden yapılmaktadır. 

Sarih kaideler yoktur. İtalyan· 

lar ve Ruslar harp akrobasisi 
yapmamaktadırlar . Almanlar 
ferdi harplerden sonra ekseriya 
tekrar toplanmaya muvaffak 
olmamaktadırlar. İtalyanlar da 
filo halinde bir hücumdan 
sonra toplanamamaktadırlar. 

Ruslar çok iyi idmanlıdırlar ve 
derhal toplanmaktadırlar. De
vamlı harplerde~ bu kabiliyet 
onlara sarih bir üstünlük te· 
min ediyor. Fransızlar da çok 

18 Haziran 937 -1 BELEN VE PARİS 
Truva harbına sebep 

olan büyük aşk 
-~---~------- ~ ~ ~ 

Yazan: F. Ş. Benlioilu 
- -1-
Mabudlar Mabudunun çapkınlığı mahsu-

lü Helen, Ellav diyarinin en güzeli idi 
Başlarken: ğü her zaman böyle yapar, 
Uzun romanların can sıka- avlının güneşten kızmış mer· 

bileceğini kabul edenlerden merleri üzerinde durmadan do· 
nim; işi çok, fakat kısa fırsat- laşır, az derin havuzda bu· 
lar buldukca okumak isteyen- nalmış ve bayılmış gibi duran 
lere mahsus zevkli ve meraklı balıklara bakar dururdu. 
mevzular üzerine bir seri yazı Dilber Helen, devrin en mu· 
hazırladım. sanna ve alçak bir kanapesi 

Bu "Helen ve Paris,, bu üzerine gelişi güzel yaslanmış, 
seriye giren kitapcıklardan güzel başını çıplak ve güzel 
birisidir. elleri arasına almış, kollarını 

Mevzuum vakıa çok eski kuştüyü yastık üzerine daya· 
bir zamana, ta esatır devrine mıştı . 
aiddir, fakat bize çok yakın
dır, çünkü bizim toprakları

mızda ve ecdadımızın küçük 
Asyada, medeniyet kur
dukları devirde geçmiştir; 
ve... Bütün cihancada meşhur 
Truva harbının sebeplerine 
aiddir. 

Hem tarih, hem aşk ve his 
ve hem de eğlence bu küçük 
eserde kafi derecede vardır. 

-1-
lsparta sarayı, o zamanın 

en güzel ve büyük bir sarayı 
idi; baştan başa beyaz mer
merden yapılmıştı. 

Bugün, sarayın üzerinde ya
kıcı güneşin keskin şualar 
husule getirdiği beyaz mermer 
dıvarların, doğrudan doğruya 
bakmak mümkün olamıyordu. 
Mermer dıvarlar parıl, parıl 

parlıyordu!. 
Sıcak bir gündü. 
En hafif bir rüzğar esmiyor, 

bir ağaç yaprağı kımıldamı
yor, sanki bütün arz nefes 
almıyordu! Fakat buna muka
bil sarayın içinde her yer 
serin, herşey serin, herşey 
sakin ve asude idi. 

Bu derin sükiitu, mermer 
döşeli büyük dehlizden gelen 
mnttarit ayak seslerinden baş· 
ka bozan hiçbir ses ve hare
ket yoktu. 

Helen olduğu yerden bu 
ayak seslerini dikkat ve fazla 
bir memnuniyetle dinliyordu. 
Bunlar, Menelas'ın ayak ses
leri idi. Menelasın telaş veya 
hiddet içinde olduğunu da 
dilber Helen anlıyordu. O, 
kızdığı veya heyecana düştü· 

iyi toplanıyorlar. 

* * * Helen fspartanın kraliçesi, 
kral Menelasın eşi idi. Esatir, 
Eleni en yüksek güzellik tiın· 
sali sayar; jüpiterin Ledadan 
doğmuş kızıdır. Halbuki Leda 
lspartanın evvelki kraliçesi, 
kral Tindarın karısı idi. Ma· 
budler mabudu Jüpiter, Le· 
dayı bir kugu kuşu şekline 
girmek suretile baştan çıkar· 

mış ve işte bu gayri meşru 
münasebetten bu çok güze 1 
Helen doğmuş idil 

Helenin babası mabudler 
mabudu idi; kendisi de güzel· 
lerin güzeli idi. Ve.. bu ço~ 
büyük mazhariyeti Helende 
biliyordu. 

Güzel ve beyaz, sarayı tef 
kil eden bütün mermerlerden 
daha beyaz kolları, bütün 
Elad diyarını çıldırtıyordu. Bii' 
tün erkekler, yanında birat 
daha kalmak için can ve ser· 
vetlerini feda ettikleri zaınarı 
Helen daima soğuk ve alaka~ 
sız kalmıştı. Şimdi de ayrı• 
vaziyeti almış bulunuyordu! 

Helen, böyle vaziyet al· 
makla beraber, kocası Mene· 
lanse içinden kızıyordu, bıJ 
güzel ve kuvvetli erkek ken: 
disinin meşru sahibi değil ıııı 
idi? Kendisi ile alakadar ola· 
cağına neden dehlizde ıns· 
nasız hareketler yapıyor, bB' 
lıklarla meşgul oluyordu! . 

Bugün bu vaziyet birirı'' 
değildi, Menelas çok defarl8' 

böyle hareket etmiş idi. 
-2-

M l . bi' ene asın ayak seslerı, . 

d 

k 

Ruslaar bütün Üzerlerine 
aldıkları vazifelerde muvaffak 
olmaktadırlar; çünkü zaman 
hususunda son derece dakik
tirler, tam zamanında hazır 

olmakta ve kararlaşan daki
kada toplanma mahallinde 
birleşmektedirler. 

aşağı, bir yukarı gidip gel~~ 
yor, fakat Helenin dairesırı 
doğru yaklaşıyordu artık! .

11 
Her yaklaşan adım, Helell~ 

kalbindeki hareketi bir dere e' b 
çabuklaşıyordu. Nihayet Me~ e ~ 
Estin dairesinin kapı eşik'" 

Bütün bu müşahedeler mu

harebe esnasında yapılmıştır. 
Alman pilotları ferdi harp

ler ve umumiyetle akrobasi 
hususunda idmanhdırlar. Filo 
halinde çalışmalarda pek mu
vaffak değildirler. 

İtalyan avcı pilotları grup 
halinde çalışmak için çok iyi 
idmanlıdırlar, fakat yalnız kal· 
dıkları zaman harp kabiliyet· 
leri azalmaktadır. 

Rus pilotları, Fransızlarla 
ayni kaideleri tatbik eden ve 
pek sarih kaidelere tabi olan 
mükemmel pilotlardır. Kaide 
harici hallerd t şebbüs ka· 
biliyetleri azdır. 

kadar geldi. 11 

Elad diyarının bütün cih~~ 
medeni diyarlarına arzett1~5 
bu en güzel kadını, Mene 
biraz seyretti. hte' 

Ne güzel kadın, ne ınu ~11 5ütu 
şem vücud idi bu? 1,rı 
Elad diyarı şairlerinin saı 1'te 
bu kadını terennüm etıne 
haksız değildiler, doğru~"~ 

Bu güzel kadın, dab• dif' 
döndükleri Firavunların std 
rında ne hayret, ne pre 

uyandırmıştı? . . oro"; 
Menelas bunları bılıY bile 

bu çok kısa tamaşasınd~ ve 
bütün bunları, kalbi?10 t,-· 
şuurunun bütün kudretıle Jl&1ı1 
dik etti. Fakat.. Elen ~ ;di; 
için ancak bir hayat eşı 
başka birşey değil.. • 

. Arkası ""' 


