
Lisan 
deı,slerimiz 

Bugnn: lnglllzce 
~rın: lngillzce 
~ k urus ~·Telefon: 23872 29 

~işli - Büyükdere yolunda 

Üiin iki otomobil 
çarpıştı 

~·· Takside bulunan Maarif 
Usteşarı ve hususi otomobilin 
l)' sahibi yaralandılar 

tİııde lirı Şi§li - Büyükdere asfaltı üze-
itne b" . ıı41 ır Çarpı§ma olmuştur. 

litıdtk· nulllaralr şoför Utifın idare
~tt 1 

taksi otom b"I' ş · l"d B"" ""k ty, . o ı ış ı en uyu -
~°tkr, .. i 1derken Derbendde Kurttepe 

11 on· 
~lllı Undc karşıdan gelen 1660 nu-
llaıı,·1 §oför lbrahimin idaresindeki 

t. arab . 
ldtrı 

0 
• a ıle karşılaşmıştır. Süratli 

llıaıtıı!~ forler bir çarpışmaya mani ola-
ar v 

~11 nu~::~~!7:; vukı~a gelmiştir. 
~si bu çarpışmanın 

neticesinde yolun kenarındaki hendeğe 
yuvarlanmış ve çamurluğu ile tavanı e
zilmiştir. Bu arab::ıda Maarif vekaleti 
müsteşarı Kadri bulunmaktaydı. Müs
teşar çarpışma neticesinde ağır olmı

yan bazı yaralar ,;ılmıştır. 
Hususi otomobilde bulunan sahibi 

Bektas da kollarından yara almıştır. 
Miisteşar ve Bektaş derhal hastaha· 

neye götürülmiiştür. Müsademenin na
sıl olduğu tetkil: edilmektedir. 

'1e k0t;e; ı.~a~fi dffi. le r i 
~arasında t a yinler 
8lı orta mektep muallimleri 
~n~ mektep müdürü oldular 

'tt~ilra, 29 (Telefonla) - Maarif mektep müdürlüğüne, Eskişehir fran-
~~rta tctdrisat mualUmleri ve sızca muallimi Ferruh Adana orta mek-
:"lltt 

1 arasın~ geniş mikyasta ta- tep mii.-tlürlüğüne, orta muallim mekte-
)apmaktadır. ilk parti ola- bi müdür muavini Kemal Çanakkale 
İlrler arasında yapılan def şik- orta mektep müdür muavinliğine, An-

t..~ orutn • "Kara erkek 1 sesi muduni Cemaf-Edırnc 
~"-i rı._liıesi 

0

müdürii Alfıettin An- lisesi müdürlüğüne, Trabzon erkek li-
Ort.. ~- lrıudürlüğüne, Antep lisesi mü sesi tarih ve coğrafya muallimi Abd ut-
~ ~k;dar N"yazi Kayseriye, Manisa !ah Trabzon kız orta mektebi müdürlü-

tp lllüdürü Sıtkı Bursa orta (Devamı 4 Uncü<le) 
I 

Oonanmamızın 
~~zandığı gençler 
ebnız gedikli erbaş mektebi 
u sene 37 mezun verdi 

ı·····Ma.yo··ıwu8~h'ak·~·;·;· .. ··ı 
1 . - ~4 :._ . 1 
i Bu kuponlar '~ adedinl buiunca hepsi i 
! birlikte idartbanemlze mUsabaka Ustesl Ut i 
: blrUkte gönderilecekUr. i . . 
ı : .............................................................. 
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Ingilterenin Japon
yaya verdiği . notada 

Resmen tarziye verilmesi 
ve tayyareCilerin 

cezalandırılması isteniliyor 
Japonlara göre 

Sovyetler 
Çinle ittifak 
aktetmişler 

Londra 2S (A,A,) - Kral, Çembcrlayn, 
Lord Perth, Alekıandr", Harclin;e ve Luçel_ 
lesin lştirakile Balmoralda toplanan hususl 
bir mt'cllse riyaset etml~Ur. 

lngil terenin ııotast 
J.ondra 29 - Harictye nazın Eden Çlndekl 

lng'iliz sefirinin yaralanması mUnascbcUle 

alınacak tedbirleri karaılaştırmıııtır. Bu tecL 
birler hakkında henUz resmi rnaltimat alınlL. 

mamı~ olmakla beraber, bu tedbirlerin alcl!. 

de prostesto çcrçeYcslni tecavUz ettiği anla. 
şılmaktadır. 

tngttterc hllkfimcllnln vcrdlğ"I not11. Tokyo. 

1 

ı1akl maslahatgUzara telgrafla blldJrilmlşUr. ;IOilıo;;.-....;..ı;.ıOllı.Jil=-o 

(Devanıı 4 iincilde) Şanghay cephesinde bir Çin mev.:i!nc tcuırruz eden Japon askerleri. 

Üç lngiliz gemisi daha 
bombardıman edildi 

Donanmamızın yapacağı seyaha
tin tehir edildiği söyleniyor 

Valanciya, 29 (A. A,) - Müdafaa 
nazırı, Ragondaki ileri hareketin de. 
vam etmekte olduğunu Casa • Roma
nia ve Belcchite'in garbında kain No. 
vio - Delmionto'un zaptedilmiş bulun. 
duğu haber verilmektedir. 

Zuera nuntnkasmda ileri hareketi 

Askeri terfi 
listesi 

Askeri terfi llsteslnln mUhlm bir kısmmı 
dllnkU nfüıhamızd& vermiştik. Usteolıı mU. 
tebakl kısmını da bugün neşrediyoruz. YaL 
nız bahriye tayinlerine ve diğer bir kısım 
tayinlere dair liste henUz gazetelere verlL 
merniş olduğ'u için bugUn derceditememl§tlr. 

• Liste buglln 6 ıncı sa.yfamızdadır. 

cenub istikametinde inki§af etmekte. 
dir. 

Bombardıman edilen lngiliz 
gemiler! 

Bordo, 28 (A. A.) - Oviedonun 
şimalinde kain Gijon şehri dün şid. 
detle bombardıman edilmiştir. Bom • 
bardımandan bilhassa liman müt~s • 
ı-ir olmuştur. Limanda Hilda Moler, 
African Trader, Stanbridge ve Stan-

vood isimlerinde 4 İngiliz gemisi bıı." 
lurunaktaydı. 

Hilda Molcr vapuru mürettebatın.. 

dan 2 kişi yaralanmıştır. 

Vapur teknesinde hıi.sıl olan rahne. 
ye rağmen Stanvood vapurile birlik. 
te limanı terkctmiştir. 

Makinelerine bir mermi isabet dcen 
Stanbridge vapuru Gijonda kalmıştır. 

(Devamı 4 iincilde) 

Almanya ile müzakereler 

Müsteşar bu akşam 
Berline gidiyor 

Dün Alman elçisile görüştü 
Şehrimizde bulunan İktısat vekili 

Celal Bayar dün ögleden sonııa Emniyet 
sandığını ziyaret etmiştir. 

Celal Bayarı Emniyet Sandığı mü· 
dürmuavini Halim karşılamış ve mües
sesenin bi.itün servislerini tayın vekile 

gezıJircrek lazım gelen izahatı vermiş
tir. tktısat vekili yarım saat kadar bu
rada meşgul olmuş ve müessesede gör
düklerinden memnun kald•ğını söyle-

MiisteşRr BerFne ıti diyor 
Türk - Alman ticaret müz.akereleri 

için talimat almak üzere Berlindcn şeh
rimize gelen İktı!'at vekaleti müsteşarı 
Faik Kurtoğ 1 u bu akşam Berline hare
ket edecektir. 

Alman büyük elçisi Von l\cller dün 
saat 17 de Perapalas oteline giderek 

(Devamı 4 üncüde) 

--

Faik K uidoğlu 
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dlatµıta dai!. ' 2Jış J',aliti,Aa, Gelişi güzel mektuplar 

Franko ile Musolini Fıkra muharrirlerine 
arasında... ve kedilere dair 

v a zan: ftjekip Gündiiz 
Bllbao'dan sonra Santruı<.lcr <.le <.lüştU. lspcnyol vatanının büyllk dU§nıanı ı<rankoya 

Uman tayyarelerinin ve ltıılyan stingülerinin kazandırdığı bu .zafer Bask devletini bUyUk 
tır !]ehrindcn ve mUhlm bir müdafaa mcvz.iınc.lcn daha mahrum etmiş oluyor. 

Bir fkl ay C\'\'clislnc gelinceye kadar, §imali İspanyadaki demir madenleri Uzerlnde bir 
tayll hayal kurmu§ olan Almanyanm bundan ne dereceye kadar memnun oldu~ keatlrlle. 
ınez. zırn, rlvnyctlcro bakılırsa Bilbao'nıın sulrutundan az evvel \'e ııonrll Londra bankaları 
!ııra!ından 1'Tankoya temin cdllmiş olan •'kred•.,lcrc hep bu demir mııtlcnlcrlnin kar§ılık 

&bsterllmlş olduğunu kabul etmek icap cdl) or. 
Bllbao sukut ettiği zaman ve Baslt'ların mili! ve tarihi me~hur şehirlen Gııcrnlkada 

tayyare bombaları la§ Ustnnde la§ bırakmadıkları zaman J.'rankoya yapılan bu hlunet
lert hiç kimse benimsemek istememişti. 

Halbuki Santandcr'in sukutu, sanki bU ylll< bir nııkcı1 uıfcrmlş ~hl, bir takım nllmıı. 
)1alcre vesllc oluyor ve hiç . ldmse bu çok garip hlıdlsedcki "şere: .. payını aımalüan ı,;cl<ln. 
mtyor, oynadığı rolU gizlcmeğc llızum görmü .:> or. 

Bedbaht Bask §ehrlnln sukutu Uzerlne Frnnkodan .Mwırıllnlye ve Mu,.ollnldrn Fraukoyı:ı. 
gönderilen telgrafların dikkatle mütalca cıli lec>'I< bir de(;errlc old•ıklıtrı ~liplıcııizdlr . Fran. 
ko diyor ki: 

'•Garp medeniyetini bnrbarlı~a karşı mil ılafan cd<'n 11.Rlyan lcjyonerlcrile mitli l<uv. 
~eUcrln sıkı bir fş birliği ve ~ardeşllk temin ederek bıı harbin en paı·lak zafer ( :) !erinden 
birini kaznndıklan bugUnlerde onlara kuman C::t etmektrn duyduğum gururu eksclAnıımıza 
beyan edebilmekle mesudum.,. 

Mcselelc yok. Demek oluyor ki bu mlna renin artık ne kılıf içinde sa.klanılacak tıuafı 
lialdı ne de saklanmo.sma ıuzum gören kimse .. 

Bu tclgratm içinde medent dllnyaya sav n:lan hakaretin denıceaı ne bUytlk ! Frank o, 
mırı aıtmdakl başıbozuk stlrlllerlne medent nlzamm. A \TUP& medeniyetinin mUdafillğl 
hll'aUnl gtydlrirken en ufak bir tereddüt bile göstermiyor. Bedbaht Avrupa medeniyeti! 
Ne güzel mUdnfilerln bcllrdl? 
. İtalyan ba,vekllinin verdiği ceyaptakl §U tUmlelerl de dikkaUe okumamak hala olur: 

"Sll&.hlanrnız anı.smdakl bu kardeşUk - kl bundan sonra da.ha çok samlmlle§ecek. 
Ar - İspanyayı ve Akdenizl, mU§terek met'enlyettmızı tehdit eden her tehlikeden halu 
~decoktır ... 

Avrupa medcntyeUnln bir •'mUdafilndcn .. öbUr "mUdııflfne,, gönderilen bu cevap Akde. 
J:JJ:; devleUerl tarafmdıı.n acaba naaıl bir tehire tabi tutulacaktır? 

Bize kalınıa Musollnl lle Frankonun teati ettikler{ mektuplar bu iki zatın Akdenlzde 
bir egemenlik kurmaktan ziyade bir poll.S ı.arakolu tesis etmeğe çaltştıl<ları zannını u. 
~udıracakbr. Bazı devletler bu iddiaya gUle ccklerdlr. Baz.ılan l11e §Öyle dUşlineceklerdlr: 

"Frankonun barbarları tarafından iatill mna ba§lanmazdan önce İspanya ne haldeydi? 
:A.vrupa medenJycUnln dt§ma mı çıkmıştı? Hayır ... Bu devlet Avrupa medeni manzumeJılnln 
i:1ı§ma çıkmak temayUIUndo dahi bulunmam!§ tL Sadece zayıflamıştı. Dahilde tam bir te
~kkuz; göstermiyordu. Siyası mekanizmasını iyi niyeti olan fakat seviye ve tecrUbe ba. 
Jrunlarmdıın pek abur cubur blr tayfanın eline geçlrml§ bulunuyordu. Haa •. Demek ki 1. 
lalyan ba§'•eklll Ue Frankonun "mUşterek me denlyet,,l tehdlt eden tehlike addettikleri eey 
ııu...,, 

Ve IQ styaııalarmda daha fazla dlkkaUl n fnzıbat1ı olmağa milli müdafaa kuvveUcrfnl 
C!aha kahhar bir kudrete yUk.!eltmele çalı~acaklardır. 

Zira İtalyan bir emniyet dlrekUh:UnUn Ali kotrolU altında bulunacak ve kornlııer mua. 
'rint F1'1lnkocu olacak bir karakol Akdenlzde emniyet ve itimadı kuvYeUendlrmez. 

ŞEKtP Gtl:"'ntlz 

Seyyar esnafın derdi 
J 

Gazetemize müracaat eden aeyyar csna/taıı b!r grup 

Mabmutpaşa civarında seyyar es. 
nafhk yaparak geçinen vaUındaşlar -
öan bir heyet dUn matbaamıza geldi. 
:Vaziyetleri acınacak bir halde olan bu 
seyyar esnaf bi7.c şunları anlattı: 

"- Biz ükçük sermayemizle az bir 
kazanç temin eden ve çoluk çocuğu. 
muzu yan tok yarı aç geçindiren es. 
nafız. BüyUk sermayemiz olsa elbette 
öükkan açarız. Fakat sermayemiz ol
madığından güneşin, yağmurun, karın 

altında böyle sokaklarda gezerek ek. 
mek parası teminine çalışıyoruz. Fa. 
kat belediye memurlarının mütema
aiyen yazdıkları ceza ve bizlere ver. 
dikleri zarar son haddini bulmuştur. 

Şimdi de iki gilndenberi mahalle bek. 
çilerinin iştirakiyle peşimizden kcvalı 
yorlar. İşimizden, gücümü7..Jen mene
diyorlar. Birer rollerim gibi yakamı.. 
za. yapışılıp karakcıllara scvkediliyo. 
ruz. 

Dizim, çoluk ve çc·cuğumuzun aç 
kalması, serseri olnıamu;, çocukları -

Seyit Rı z 
y akala nmak üzere 
Ellziz. 27 (Hususi) - Ovacıktan 

buraya gelen haberlere göre kuvvet
lerimiz Dersim şakilerinin elebaşıRı 
Seyid Rızanın izi U~rlnde bulunmak. 
tadır. Bu habis!n yakalnnmasına in. 
tmr ediliyor. 

mızın açlık saikasiyle her türlü uy. 
gunsuz hareketler yapan birer vatan. 

daş yetişmeleri ihtimalleri belediyeyi 
bize karşı daha müsamahakar hareke 
tc sevketmeli değil mi?,, 

Baın<dloırma<dla 

Bir delikanll 
teyzesin1 
öldürdü 

/(a lil ve aı katlaşı 
ya!-1aıandı 

Barı·lırma, 29 (Hususi) - Ergili 
köyünde kahvecfök eden 30 yaşında Zi
ya 65 yaşındaki teyzesi Esmayı iple bo· 
ğ·nak öldürmüştür. 

Ziya evvelce teyzesinden 1400 lira 
kadar borç para almış. bunu ödememiş, 
teyzesinde daha para da bulunduğunu 

te.hm1n ettiği :çin onu öldürmeği aklına 
koymuş, kö}~:len Ramazan oğlu Şaban 

isminde birisiyle anlaşm·ştır. ikisi F.s
mavı kandırara!< gece kahveye getirm 'ş· lcr: orada boğmuşlar, sonra da cesedini 
Göl deres:ne atmışlardır. Bundan son
ra kadının külliyetli miktardaki parası
nı alarak bir müddet sazlar arasına sak
lamı~lardır. Fakat cinayet meyldana çı
kınca ikisi de yakalanmı!lardır. 

vazaırn : 1op,uiğne 
İstanbul gazetelerinde fıkracılık, } 

bizim eskıden bildiğimiz şekilden çı -
kalı çok olmuş; eskiden bir hadise, 
dört taraf tan ona çevrilmiş mi7..ah ob. 
jcktifleri ile didiklenirdi; siz eğer bir 
az geç kalmışsanız, vitrinine lüzumlu 
malı vaktinde koyamıyan b'ir bezirgan 
gibi eliniz buğrünUzdc kalırdınız. 
Şimdi öyle değil. •. Abidin Da verin 

el ndcki ç~kiç bir balyoz kadar ağır
luşmışl!r ve ancak balyozun incbile. 
ce\i ağır ve ağdalı mevzulara doku. 
nuyor • seyahatten, hatıralardan, ha
Yacılıktan ve • b:ttabi _ den izcilikten 
bahsediyor. 
• bittabi _ denizcilikten bahsediyor. 

''Felek" de bir 7A'lmanlar, ufaktefek, 
fakat dcğ'şik fıkracıklarla doldurdu
ğu sütununda arlık bir tek mevzuu 
sulandırmak yolunu tutmuştur. Onun 
için bir günde - eskiden hep beraber 
yapmak gafletini gösterdiğimiz gibi • 
dört beş mevzuu birden harcamıyor. 
Zaten kendisinin tutıımlu bir arkadaı; 
olduğunu bilirdik. Onun için yeni tut. 
tuğu yolu yadırgamıyoruz. 

M. Turhan Tan imzasının sahibi. 
penceresinden baktığı zaman sadece 
eski günlerle ilgi~i olan hadi~eleri 
görür. Mesela dördüncü Murad zama. 
nında İstanbulda kediler toplnnma
mı~sıı veyahut ikinci Selim, köprüye 
sarı çiviler çaktırmamı~sa ondan bu 
me,·zular üzerinde yazı bekliycmczsi
niz. 

Peyami için bu ufaktefck, hafif 
mcşreb mevzular, el sürülmiyecek, 
kaleme dolanamıyaeak kadar bayağı. 
dır. O, Kant felsefesini kısaca tarif 
eder: Avrupanm parçalanmamasına 

çareler bulur; tayyareci Lindbcrg'in 
biyoloji ile uğraşma~ma güler; bu 
türlü fıkralar yazar. 

Ercilmcnd Ekrem Talu, kıı:;ın Al1ka. 
rada ·dı. buradan ya7.ar. gönderirdi. 
Şimdi B~ğaziçinin oldukı:a uz:ık köşe

lerine yerleşmiş, adeta 1stanbulu 
"Mırsadı ibret" ten tema.sa etmekte. 
Beykozdan köprünün çivilerini. Kurun 
muharrirlerinden Mehmet Selimin ya. 
kasma taktığı kedi ro7.ctini göremez 
tabii... 

Sözü bu kadar uzatmaktan maksa. 
dım ne, biliyor musunuz? Fıkra mu. 
hı:.rrir!erin:n böyle davranı~ları yü. 
zünden, defterinize kayıt, yahut hafı
zamza nakşettiğiniz bir takım mev. 
zular eskimiyor. 

Mesela aradan bir hayli zaman geç. 
tiği halde. hala, ı;u kediler bahsini 
a~bi'ir.3iniı.: geçen hafta Babıaliden 
Bahçekapısına doğru inerken bir hn. 
nın gölgesine sinmiş, saklanmış dört 
kediye rasgeldim. öte taraftan geçen 
iki kişi gtinün hayideleşmiş olan şu 
nüktesini tekrarlıyorlardı: 

- Duvann dibindE? yirmi kuruş 

var! 

J!'akat işin şakasını bir tarata bıra.. 
kımz. Maddiyat asrında yaşadığımıza 
göre kedinin günün birinde halk ara. 
smda - "Mecidiye,, nevinden - bir 
meskukıit vahidi kıyasisi haline gel. 
Pesi de imkansıı. değildir. 

Sonra açık gözlerin harekete geç. 
mesinden de korkulur. Mesela: büyük 
bir evde bir kedi çiftl'ği Jı;urulup do. 
ğan yavruları. gözleri açılır açılmaz, 

balediyeye satmayı düşünen çıkamaz 

nıı? 

Neden olmasın? Bundan birkaç se. 
ne önce Mardin veyahut Diyarl:cl;irde 
bir adamı v:ıknlamıf-'lardı. Bu adam, 
sıığdan soldan akreb getiriyor, bunla·
rı üretiyor ve sonra belediyenin ak. 
reble mücadele te~k:rn.tına satıyordu. 
l~ccli baRına bt-ş kuruş verildiği i<:in 
kedi neslinin kuruyacağından, farele. 
rin ortada Ali kıran başkescn kesile. 
cc~indcn korkanların bu ko:-kuları, 

belki de, yersiz cıkacak. bu yüzden 
kedi zürr;yeti çoğalacaktır. 

Bununla. b~rabcr, hem belediyenin 
kararını, hem de kedi sevenlerin endi. 
şesini doğru bulmak ~artiyle, ikisinin 
ortast bir teklifte bulunabilirim: 

Kedileri yakahyalım ve hepsini ha
yırsız adaya gönderelim. Bu teklifimi 

duyunca Mehmet Selim: 
- Zavallılar orada açlıklarından 

ölmcz'er mi? diye bağırmasın; sabret. 
sin, söztime devam ediyorum: 

Kuvvetli bir kapan teşkilatı yapa. 
hm; şehirde nekadar fare varsa, ya. 
but n<.'kadarını tutabilirsek. tutalım; 
onlan da hayırsız adaya yollıyalım. 

Bu suretle şehir hem kedisiz, hem 
fa.r03iz kalır \'e kediler de orada iste. 
diklerinden ala fareleri avlar, avlar, 
yerler. 

Bu tekiifimin bu noktasını okuyun
ca yine bana gillecek mantığı kuvvet. 
tiler bulunabilir: 

- Peki ama ya fareler? dıyebilirler, 
onlar ne yiyecek de ya~ıyacaklar? Ya. 
hut kedilerin karnını doyuracak dere. 
t'Cde scmirecekler? 

Onu da diir;ündüm: belediye, Alla. 
hın gününde bu kadar bozuk peynir, 
pastırma falan filan müsadere edi
yor. Zaman zaman bunları da adanın 
bir tarafına gönderebilir. 

Köpek, daha evleriimze gireli c;ok 
olmadı ama, kedi eskidenberi birçok 
ailelerimizin efradından sayılır. So. 
kaklarda boru çalarak macun s:-ılan 

macuncular ondan: 
.. Dam 'ii.~tiiııdc kediler, 
lıfırııaıı! ımrıı1J1•! dediler,, 

O:y~ şarkı yapmışlardı. 

Ata sözlerimize de kedi ''Kedi .;ibi 
dört ayak üstü düşer" şeklinde gir. 
mi3tir. Fakat birçok ata sözleri gibi 
bu da. artık. hlikmünü değiştirdi: 

Zavallı kediler. son günlerde. dört 
ayak üstüne değil, .sırt üstü yere tlü~. 
mektedirler. 

Toplıdğne 

Devlet 
dairelerinde 

441 ~~~ 

Memur çahşıyor 
Türkiyede hangi d:ı "relcrde ne kadar 

memur bulunduğunu ve bunların ne 
kadar para aldıklarını herhalde merak 
etmişsinizdir. 

işte size, merakınm tatmin edecek 
olan rakamları veriyoruz: 

Başta 6.323 memur ve · senede 5 
milyon 974.392 lira ile adliye vekaleti 
gelmektedir. Bundan sonra adet sıra
st ile emniyeti umumiye ırı'.ldürlü~ü 
6 073 memur, senede 4.019.656 lira. 
Maliye vekaleti 6.007 memur 5 milyon 
262. 7 68 lira. MılarÜ vekaleti 5.84 7 me
mur 6.456.252 lira. Dahiliye vekaleti 
4 089 memur 3.534.816 lira. Ziraat ve-

kaleti 2.560 memur 1.914.410 lira. Güm 
rük ve muhafaza umum kumandanlığı 

1.926 memur 1136316 lira (bu m.ik ar 
yalnız mülki te§kilata aittir). Gümrük 
ve inhisarlar vekaleti 1.849 memur bir 

milyon 660.692 lira. Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet vekaleti 1.928 memur 1 mil
yon 903.308 lira. Tapu ve kadastro u
mum müdürlüğü 1.493 memur b'.r mil- • 
yon 347.084 lira. Nafıa vekaleti 1.205 
memur 1.848.216 lira. Diyanet i~leri ri
ya&eti 480 memur 300. 768 lira. İktıaat 

vekaleti 479 mmeur 526.332 lira. Hari
ciye vekaleti 332 memur 649.692 lira. 
Metoroloji 310 memur 263.736 lira. Dil 
vam muhasebat 298 memur 454.044 li

ra. Biıyük Millet M eclisi 110 memur 
136. 7 40 lira. İskan umum müdürlüğü 

84 memur 85.296 lira. Şurayı Devlet 81 
memur 187.320 lira. Statistik umum 

müdürlüğü 62 memur 72. 780 lira. Baş
vekalet 34 memur 53.148 li ra. Riyaseti 
cumhur 13 memur 3 7 .5 72 lira. Matbuat 
umum müdürlüğü 6 memur 5.208 lira
dır. 

Bu rakamlar 1936 senesine ait olup 
bu sene §Üphesiz ki bir m=ktar deği1miş 
t ir.Bu suretle ıe~ sene devlet ldairele
rinde muşta ~n memurların mec
muu 41.!559 u buluyordu. Aynca ıayni 

~ene içinde bu dairelerde ·:icretle istih
dam edilen mMtıurlarm sayısı dıa 10 bin 
746 ya baliğ olmuştur. 

rm •• Jerı 
" •.. gaz gun 

nerde ? ,, n-c-

v ACMURLAR baŞiadt, ~ ~ 
ls! }( " diyi bulmadan su ·azııı artı 

yor, güneş geç doğuyor ..• l yıı.Id~· 
sonuna erdiğini, sonbaha.f~Ilor • '8~1• 

rıY " uımakta olduğunu haber ve • b'Uıııı.l 
yorum ki yılın güı.cl, hat_t~eı:ıUZ bilt 
cak derecede sıcak günlerı nız ııa.\'ll 
miş değildir; yarın ~a.k~~ıu, teŞ~ 
yine açıverir: bu şehrın e) fa\\6 

. .. 1 . ·1c doludllf· "ll-lerı de yaz gun erı ı 1531 ı• . rr· Jl]ll) ~iri• 
artık iş işlen geçmış 1 • ca1' 0-

z.irana kadar en güz.el, en 
5~dıtıd~ 

Jerdc bile bir ürpe.rroe, k IA"'k b~ .. kse l?- ·iıll 
aldığı yaraya rağmen yu . ·c~iıJİ$ 
iki kaYis çi7.cn kuşun eın:nı) e.ncııl< bil' 
duyacağız. Sonbaharda )~ anılııtıtlırı 
hayalet g ibi, Shakespeare rrcn ıısY~ 
Hk horoz sesi ile kayboluVC 

Jelleri gibi yaşar. gettoiYeD 
1. deJl ~n· 

Her yıl bahan, e ıın . tiycn go ı. 
bir kaside ile karşılaına.k ıs bir ı:tlct! 
lilm. yazın arkasından da "le ~et· 
ye söyliyememenin acıs! !J:1lC çoııetı 
Günlerin kısalması jle ıçı ·r 0ıırıe.ıt' 

. in şaı l bıl melali anlatabilmem ıç ·rn gib 
1• d O d b""t""n hisJerı _..,ıs bl• azım ı. a, u u ~ sev 
kubbenin altında hiç bir h0"bCr gide• 
rak01adan (1) benimle bef

3 

cek. balıı:ıJııı. 
ı · ı· son •erı ~nçliğimde o mc a ı, .. u SC' 

beraber İçimde beliren o hUı;tlaJlrrdııtl· 
bir şiir unsuru olduğunu 

11
:;
1
·g"itl ııs--.. 

"7,e Jtll' Fakat gilnler geçtikçe gu doğılfl 
lalıklarından, inhitatıarda.tl dÖlld~p 
rinliktc, rüzgarın havada doıctuın 

1-..ma ıtt• yosunlu havuzların su ıu•·· sUıbll 

yapraklarda değil, ku,••>ettğunu şıılll
göz kamaştıran ışıkta. oldU baret ~ 
dım. Ağlamağı, öimeği ınc .. n~)'ll 

· den pv ·t~· ''an sairlerin escrlerın ,,.,,t )>llb 
" .. h bLI" ıcc' Apollo evladlarına ınu ad J:1l yo •. 
dığım için mi bunu ~n~a ~eğişırıe:~ 
bu anlayış mı T.e0vkl:rıın~; fat<ııt ·l· 
ne scbeb oldu. b~lmıy~ru h t<ikllt bl• 
iki hakikat (ayni benıın_ a rad!l d0• 

diğim bu iki his) içime bır a 
00

." 
du. . .. eŞ gc~ tll 

Yaz günleri geçiyor: ~-:tli if6'1- ~. 
ğup erken batacak, ka.<3 ,.ıığacJ 

v ur ··rt· 
saatlerce, günlerce yağıll t.J~I sil • 
Ahrimen karanlık saıtanıı rı l<JŞ f

11 ı rını • ~ıti cek ... Sonbahar ak~am a k. otdlll'v 11 . . . d .,,ev ı ,, t 
celerının de bır ta ı. nlııtı•· ~ 
kim inkar ediyor? Fakat 

0 bıra1'tı , 
büyük ze\·ki, gec.en y~:ıın el"ce1' ~1> 
ışıklı hatıraları dii5ünup gınidir? 
zın hayalini kurmak dcgılh >;f ).Ç 

Nurulla . hü-.c 
------ ae bır 

( 1) fkki k<tl"ıı bu T;ııbl>C 
:ıcdrı iı.ıi~. BAI\I 

18118" 
rstlnyede yak~ 

Güvercın 1 
casus rnu '0 .. 

Talık 1 kat yapı 1 'ı~1<n;: 
uh faza ·r g 

Dün İstinyede m a giz 1' 
are11 

memurları tarafında:ı esr jtlİ 
vercin yakalanmıştır. gil\ler' 11 

B .. . . hı.a bert ıal<• 
u g•.ıvercının rnu •ağıtt• 11111 

olduğu anlaşılmaktadır. ~> ı-ıatJ(a • 
. rdır· ?Jh 

halkada T. O. barflerı va rtıdı'· ·re 
Yaz şı 

altınch 37 ve 174 sayıları 11e ' 
•ğıt ' 11· 

bul güvercinin üzerinde ka geldiğ~ ~t' 
yoktur. Hayvanın neredef1 . "11111 

"k t içıll laşılamamıştır. Tahkı a 
teslim edilmiştir. 

ü'1iversited8 

Ara ve ikt11~f,go~. 
in1 I i han la ı ı blJŞtılrll'cı '~rıı· 

üniversitede blriclncltc§rln~ 0 gll~,pıl., 
gUnU tedrisata başıanaca1'tI111ersPIJ1 >"l'efitt-' 
verstte konferans ııaıonund~ i11' derftef~ 
eak, nutuklar söylenecek 'e tılrll'cl J)lf_. 
cektlr. Umumi tedrisata 1150 ıtJbllrt' 
dtlrdUncU pazattesi g11nundcn t. ıe~· 
nacaktır. edetıl1' ceı"r) 

Üniver1Jltenln tıp, hukuk. tılb&bCtJ' oıı6'~ 
\"e lktlsad fakUltelerile, dl~ ı;ı:ıtı3 ~ııııtı.ıt' 
mekteplerine bir eylOI çal'§a •e )Cfl. 

kayıt ~ ,., 
IUbarcn yl'nl taıebeni.D dttleJ" 
bqlanacaktır. akuıtelt~,ıı" ,f 

ünJversltenln muhtelil ! dtı bl!~ .ı,ıı.l 
birili 1'"" ra tmtıhanlarma da ayın n.-ırıs18 ti 

tır. Türk lnkıltbı tarlhflldCll dil'• . _ı<frP 
1 eyUUde lmUhana gtreceklef ıçfl1 (11V·ıcilıW 

Tedrisat de\'T"e.91 yaklaftl~tellf <; .J" 
rek törlUğil Unl\'ersltenln ııı 11tıJI< ' ,,~ 
lf'rinde münhal bulunan doÇ~~sr 
tantıkları kapamak üzere iJJ1 
i!11. k11.rnr V!!rnıl11tlr. 
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~ eyıea~: '.Ekrem öldü. Allah rah. 
'lll aues: 'l'anıdı~tm ve hürmet ct

t:a dair ~ne taziyet ederim. Mcrhu. 
~ ~ acrk hatıralarım var: Ön. 
~~kk:ktan kendimi alamıyorum. 
.,~: n, Berutta bir şür ezberle. 

\' 
Qtqllııı ba .. 

> 9rtnıı. ct~a11 dayadı 1um-
0k ~ çerini 

il,. 1.-urt araoak bahtı .'iiyah 

~~'li mad eri 11 i 
~ .. H 1 naıca.r t h 
~a tek ~ alinde her kıt'anın 'k Besle erı-ur eden bu şiiri evde 
\de. iden b' okuyordum ve Namık 
d,. ta ~ ır eser ezberlediğim için 
~ lnelcteb·t'luyuyordum. Akrabam. 

genç v ın aon sınıflarına gelmiş 
~er 11.rdı. O da şiire meraklıydı: 
~ ~tia . 
~~ .. ~t:~n elem efza emeı e/zıui 

~""'bel alı, ezeli aayel memdudl 
~ • 1 ebedlc dolu bir 30.yei mem. 

Mis gibi temiz tutulan Mis sokağrndmı bir görihıUş .•• 

lstanbul konuşuyor ! 

({URUN' da 

BUyUk ve kuvvetll sulh ~U 
Bıışlmmantlaıı ınuharebeslııin aza.metini 

anlııtan Nlyaı.1 Ahmet, Büyü!, Harp Kuman. 
danının, o uun:ın bir l1Cnebi ruuhabirinf!, sulh 
yolunda verdiği \~l;ı beyanııtJ da nakledl • 
;,or: 

• 
Dll§manm Dumlupınar& gltmekt.en mene. 

dilen be.' fırkası, Kütahya istikameUnde 
g1trnekten de menedilmiş bulunuyordu. 

Türk topraklarını TürkUn elinden almak 
ve Ttlrk mllletlnl Türk yurdunda esir gibi 
kullanmak lsUyenler en bUyUk dersi aldılar. 
BUyllk ve kanlı harbi kazanan Başkuman. 

dan, Tllrk txıpra.klarmı dllşman askerinden 
değil, düşman kokul!UDdan bile temizteml§. 
Ur. 

lzmirde kendisin! ziyaret eden Dcyli 
Meyl gazcleııl mubablrlne §Öyle diyordu : 

''- Ben sulh taraftanymı. Taarruz etmek 
istemiyordum. Fakat dtl§manı Ana.doludan 
vazgeçirmek için taarruzdan ba§k& ~e ol. 
madığını anladtm. TUrklye 1çln lstediğill')lz 
hudut, Türk ahallsl lle meskQn olan arazinin 
Türk idaresi altmda kalmasından ibarettir.,. 

TAN' da 
"le • dud. 

>er,,..~ ~ gibL, rahat gibi mef • Bir taraftan çocukların, bir 
taraftan kedilerin patırdısı 

Beyoğlunun en rahat, en güzel sokaklarından 
biri olan Mis sokağında rahat, huzur bırakmıyor 

Hazmedlle, ve edilemeyen 
servetler · ~~et • kıul ... 

~ Ye~~ tt~i 1'Üclıdi adem alıid! 
· bını~1 bır §iir okumağa. başla. 

\ 
8 

nı. Bir §eY anlamadım. 
~~ ~ llııftakı delikanlı akrabam: 
~ kıUstad Ali Ekremindir.. O, 
~· ~ baba.srnr bile geçecek olan 
~~kt~~at bu eiirin manası 
~rn. lr, çok derindir. Sen anlı. 
b'~i - dedi. 
~ .. ~ı ~u Seliı.nikte bi11im evimize 
. ~· krem bey mi? ' . ~etı 

. • dedf. 

"11 tıu. • "" • 
• l'lıltenıin edebiyatıyla ilk tanış
·~dlı~a :mıattığırn şekilde ol. 
~/1? l~, 1908 senesinde, 

<'ı .. ~ • etin ılanında görüşmüş. 

~~ltıü f' ~ g~.~ ~"·•: diyorum. Lakin 
\ ~U~\t ~ muydu bilmem. Zira, 
~~rn. O iae, §Öhretinin §ahi. 

~~ llıeşrutiyelin heyecaniyle 
t~ u. Enver, Talat ''beyler" 

'1itr.,~ ~k&.d~ıydılar. Bizim eve 
~, i ~ r gUn hazırlıklar yapıldı. 
~~· 'ltat tnaı zade Ekrem de gele. 
-~l'ar. ~a21a alayiş yapılmasını 

1 t ~ endini belli etmeden bir 
~ llnikte bulunacak!., dedi. 

~~ &~idi. O gün S.yazkule 
~ r ~8.lını§. Hakikaten de meç. 
~ ~da.~1 'Yet halinde dolnşmak ar. 

t~ç ~U~tu~i F'akat yanmdaki masa. 
~~l'orıa.1 8.r:ını duymuş. Üç dört 

~ ~~' l'ını3 ki: 
~ Olı11 ~ hürriyet Namık Kema· 
,~·- 'ba.b::~ gelmi§. Ah onu bula.. 
~ ·~ına kBr§ı olan minnet 
~~it bir kısmını olsun ona 
~ ··. " Ah, Ekrem! Onu nasıl 
~.~~bir 
')ilıl tı.ıta, insan olan Ali Ekrem, 
eıt:' ~ıltllı tnam~: heyecan içinde, 
'~da b ~6··· "Yaşasın!" avazeleri 
~~~ . .t\.~tlin gün eller Uzcrinde 
t,,hır i~ kın üstU, bizim eve de, 

an ,._,_t .. . d 
• '-<i.11 ırevanı uzenn e 

~ıil~ .. • • 
~ile "laıu§lnal!..l'ım 
~ a,IQ:atı gilnü i>ek garib bir 
~ ha~ ~Yle bir f evkattabii hft. 
'\.. du .. ua aın al~ı'-·or.. Tabii Ali 
J~- ~ ndq· J • 
' 1/atı:ıuın UğUzn yoktu. Bir hika. 
' ~it' ~tltc~ · Karıma seslendim: , 

~:bııl ~r~ı ·• 11!1n~ söyle. 
'Q'• ~e;r b· - dedı. 
~. l1i ır isi 
... ~ ~e la Irı daha lazımdı: "Cez-
~ ~lul'd~1~· Bu, üstadın intihar 
~ ~~ f.tn1~ Rarım d:ı, ben de Ali 

Bu sütunlarda hergiın, §ehrin muhtelif 
~erleri hakkında yazılar yazıyor, halkın dl. 
leğine tercüman olmağa çalı§ıyorum. Size 
bugUn de, kendi oturdu~um aokaktan bah • 
set8em Umit ederim ki, benl mazur görUr_ 
&UnUz. Ben Beyoğluncıa Mls sokağında o. 
turuyorum. Bu sokak, Beyoğlu caddesinin 
iki tarafına dizilen ııokakların, en genişi, en 
ferahı ve en güzelidir. 

Beyoğlunıın bUtUn ııokakları ı;Une:ııılzlik.. 
ten §lklyet edip dururken, bizim aokakta 
sabah akşam gllneş ek11ik olmaz. Fakat ne 
çare ki, bUtün bunlara rağmen Mis 6okağı_ 
nrn da derdi eksik değildir. 

Sabahlan daha mıat 7 olmauan Uthi§ bir 
gtlrUttllyle yatağınızdan fırlarııınız • .Mabfillll'. • 
nin çocukları. lamam pencereniz önünde oy. 
r.ama~a bqlamı~lanlır .. Ev·velA. d!flerinfzl 
sıkar, bu mllnasebctslzllğln nihayet bulma.. 
ıımı beklenıiniz, fakat iş berakiıı olur. Patır. 
dıcı grupun kadrosu gittikçe kabanr ve 11a. 
at 8 ze doğru arlık kllçUklerin gürUltU!'IU 
tam gemi azıya alır. 

Uyumaktan çoktan vazgeçmişsinizdir a. , 
ma, pencereniz altında ytlkselen vaveyla öy 
le bir hal almıştır ki. artık odımızda da otu. 
ramaz olursunuz. 

tıımlne !Ayık bir §ekılr!f'l temiz tutulan, bu 
• gUzel ııokağın kUçUk çocukları ayni minval 

Uzerinde Rkşam hava karRrıncaya kadar, 
durmadan dinlenıpeden, gilneş, yağmur de. 
meden tepinir dtınırlar. 

Ben 11abah erk~n çıkıp, akııam geç vakit 
eve dönen bir adam olduğu"? için bu :>'U
murca.klardan gene en az rahatsz olanlar 
ara.ıımda sayılabilirim. Fakat bu sokakta 
ıabahtan akşama kadar oturanlara bir kere 
soracak olsanız size nasıl dert yanacaklarını 
tahmin edt'mezslnlz. Sokağın merkezinde 
bulunduğu için gUrUltUnUn tam ortasında 

mevki almı§ olan Kardlya apartımanmın Ba 
ron N'lşan tıılmll, kapıcısı §Öyle diyor: · 

- Ben sessiz &adasız bir adamım. Haya.. 
tonda kimseye fena ıöz söylemeyi, kJmsenln 
kalbini· kırmağı sevmem. l<"akat §U çocuk. 
lann her Allahın gllnU kafamda kazan kay. 
natmalarına tnha.mmlll edemiyorum. Kendi
mi tutuyorum, tutuyorum, nihayet sabnm 
tükeniyor, yerimden fırlıyor, çocukları kovu. 
yor, ağ'Zıma. geleni söy!Uyorum. 

Fakat ne fayde., beş dakika sonra gene 
-ukl ham3m eski tas .. Kuzum bayım, bunu 
yaunız da biç olmazsa. zabit& mani oısım .• 

Ben kapıcı ne konuşurken, siyah elbise giy 
mlş yaşlı bir kad~n da önümden geçiyordu. 
Çvcultle.rdan ~lk!yet edildiğin! duyunca, YR-

b~\ ı\ \·e 
2

· Bu tesadüf m:ticcsi 
~ı ·llt~ 8en~~ dair konuştuk. (Bel. 

t'~i ~ 11:
1

• nıevzuba.hs clme. 
"~'1'· ' hı .<~ye bitti. 'Matbaa.. 
~~C: tıe G~Uı!e. gelip do bir göz 
-~~~ıtuu goreyını? Tam o hilti.. 

ı ~ eıra.::ıa Ali Ekrem vefat 

1 ~ ~~~ '> 
'~t~,c:ıli "': Yoksa fPnr.in •

1 ~ "" ~., bır h4 d!~c mı·? - ~1'J'Q Ü .. _ - ••• 

• 

Yazan : Haber.cı 

Mi.s sok(l§ııtda durmadan oynıyan r.ocu"k"Zarın pattrtısı 

huzuru kaçı rıı r 
btitiin ralıat vo 

nıını:za. sokuldu. Damdan dllL1cr Gibi Iı\fa ka. 
rı§ara.k: 

- Ne olurmtı§ sanki dedi. Biraz gürUltU 
~a.parsa. yavrucuklar, kulaklarınız mı pat. 
!ar .. Çocuklar için bahçe yok, parklar: ge. 
Ze<'ek yer yok. Elbette sokakta oynıyaca.k. 
lar .. 

İhUyar kadın be~ on kelime ile daba. biz! 
adamakıllr azarladı ve ~11rUdU gitti . 

Ben Adeta §&§ırmıotım. O zaman k11pıcı ı. 
zah etU.: 

- GUrUltU yapan çocuklardan lkla! de bu 
kadınm torunudur da, telfişı ondan .. 

Mis sokağında ikinci bir dert de kedilerdir. 
Burada her evde bir iki kedi beslenir. Bun 

dıı. bir fevk&!C\dellk yoktur ama, ban kom.. 
ouı · ı. sabalıl<'yin erkenc!en kedlle.rinl bal. 
l<ondan dıprı çıkarınca hemen hemen §&. 

fakla beraber mUlhl§ bir miyavlama başlar. 

Ondan ııonra. haddiniz varsa oturun. Soka.. 

ğln ön tarafmdıı. çocukla.nn, arkada kedilerin 
patırdısr, gllzel Mis sokağında bUtUn rahat 
ve huzuru kaçırmaktadtr. 

RABP.:RCl 

Teşvikiyelilerin 
hakh bir şikayeti 

daha 
Saym Haber gaMt.e.tılne; 
12 t.cmmur. tarihli guet.cniı.Jn (t<;tanbul 

konu,u~or) sütununda lntl~ eden bir mek. 

tııbunıcla TC3\lklye nı:ıh311(',sinin bo, orsala. 
rındakl çlrkln knlUbclerden ' 'O pisliklerinden 
~lkA~d ctmlııtım. M.&halllndn tetkikat yapan 
gıu:ctrnlz. de haklı oldıı!umu görert•I< o glln 

olal,adarların dikkat naı.ıırmı cclhetmı,u. 

Bu yl'rlndo ncıırlyatınızdıın müııbet bir tc!!lr 
beklerkr.n m""" ktoılrlne ahit olduk. o gün. 

dMberl, sanki bize inat ynpl) orlannr:rı gibi, 
ıabahlan kalktığ'ımız 7AJ1Ul.f1 karşırnızdald 

bot arsalara bir yeni b&rnka dnha Ufıve edil 

mlıı oldafunu hayret \'e tec5111lrle J:örfiyoruh 

Xtı1rlyatmızdan bugline kadar mcYcuda lill 
baraka daha IUhe .... mmış oldu. :Bu ı;rld.Jııte 
orMt rabut'.ak muau.ıı.m bir teneke mahnll.,_ 
si halini aJaeakhr. 

29 'l'wnmuz 937 trlhlJ gaz.etenlTde Kum. 
ı.apıda nttrlyatmı:r. ÜT-erine lx'l<'dlyenhı yap. 
tığı teml:ılı>me lşlcrlndoo memnuniyetle bnh. 

aedlyorsunux. Bu habere her btanbullu gibi 
bittabi bfon de ae,·tnmı, olnınlda beraber bu 

hlnımrtın bi7Jm Rmta de yıtpılması için tek. 

rar gaT.etrnh:ln tavaııaut ve dclA!etlnl latı. 

yonnn .. 
Boş arsalara glı.11 gizil geceleri 

kunılan bu kulübetnln abdesthaneleri açıktıı 
birer çukurdan ibarettir. Tifo ile mUcııdele 
ett!ğlmlr. şu nazik Mrnanda koskocB bir !K'm 

tt hö~·ıe bir pltdlğc \'e bu pislikten ha«ıl olan 
alneklerln lstllAsına. mamr. bırakmak kabili 

at olmayan bir hatadır. Eğer belediye bu 
flaraka. Mhlp!crfnl blm."ye etm<'I< istiyorsa 

şehrin dı!Jarııımda keruli1erlne boş arsalar 
gö tneb1Ur.Yok98. nehrin en rağbette olan 
Rmtlnln göbeğinde bö~·Je gözleri incltıon çir. 

kin bir man:ı.amya mU!ııuule f'tm<'k medeni 
dllnyıı.nm hiçbir yf'rlnde görülmemi' garibe. 
lerdendlr. O anı.alarm Mhlplerl t,ittlğimö 
göM bu ftlzull l"allt're bata çıkamıyorlar. 

mı,. Bu iş IM-loolyenln işidir; ~ln ~Ur.elli. 
flnd«"n falan v87:g!'!Çtlk halkm sıhhati birkaç 
kişinin kl'yflne kurbruı edlhnemPlldlr. 

A bdUlkadir TUCLU 

D6rtyo1da kuduz 
· bir cakal 

Dörlyo1, f8 (H1181ısi): 
Ocaklı köyünde kuduz b.:r çakal dün 

bir kız çocuğu ile 'iki inek, .altı manda 
ve üç buzayı ısırnııştır. 

(VA - NQ) Ç'Jk scs~iz ve kendi haWıde bir adam olduğu h.ala.c çocukların gfüiilli1. 
3ilne artık tahanımill cd<nniyçn l;vıptcı Baroıı Ni§aıı 

Gerek çocuk ve gerekse hayvanlar 
doktor ve baytar tar.afl!ldan tedavi al· 
b.na alınmııtrr. 

• B. Felek anlatıyor: 
Açık dcnlZlerdcn birinde blr balin& avla. 

mıştar. Zaten b&llnıı. denilen hayvanın ce!a.. 
meUne bakıp ta onu i~e yarar. bir matah 
15&nmaymız. 

Koco. lCDdUrbadır da mod8.llt geçml§ talı.. 

tetb&blrler gibi fazla au UıtUnde kalamaz. 
Ba.lıkla.r yumurtlarken, o doğurur, garip bir 
mahl1lktur. 

Garip olduğu k&dar &hm&k olduğundan 

ne yedlğinl blllr, ne yuttuğunu! 
Gerçi bir zekl Yahudi oğluna naslhat \ ' &. 

rlrken ağzını g6:ıterlp: 
- Buradan g1rene bakma, çıkana bak!,. 
Demi~. Ukln bir balinanın ağzından bir 

f}ey çıkmıyacağına göre ağmıdan prenle 
meşgul olmak bir mantık zaruretidir. 
Uzatmıyahm. Açık denizlerden birinde ya 

Jtalan!'-n bu balinayı yardı klan zaman kar. 
nmdan bir demir çekmece çıkmış. Biraz bay. 
gm olan hayvanın bu halini de yuttuğu ve 
hıızmedcmedlği çekmeceye hamledlyorlar. 
Çekmeceyi açmışlar. Efendim içinde ne gör. 
:ıUnlcr? 1nciler, alt:ınlar, pırlantalar, dolar. 
Jar, :Milyonluk blr servet. 

Nasrcddln HôCaya helva yapsana! d .. mıa. 

ter, 
- Ynğla bal yok demi~. 
- Camm sizin evde hiç yağla bal bir ara.. 

da olduğu yok mu? cevabını '"erml§ler. 
- Yağla. bal olduğu zaman da ben ola.. 

marn, dcmlg. 
l3allna. do11lumuz da tıpkı: 
- Bu kadar servet bende ol&& yerdim. 

Diyenlerin dedikleri gibi eerveU Yt'nllş am& 
mecaz: mana.slylo değil, hakikat manasiyle 
:>·cdiğl için hazmedcmemtg. Ondan dolayı ev. 
veıa. baygın dll§IIIU§, sonra da lnl!anlarm eli. 

ne. 
Halbuki dlinyado. b8yle nice ı;crveUu yut. 

muı ta hazmetmiş olanlar var ki ne baygın.. 
Iılc g8slermlş, ne de ağa dUşroUştür. 

Yalnız böyleleri balina balığı değltdlrler. 
Dunlarm !çlndc meşhur Staviski gibl talll 
yıkılanlar olsa da aya.kta ve bayatta duran. 
~an az değildir. Zat:en bUtUn mesele ııervetl 
balinanın yediği gibi yutmamaktır. 

CUMHUR! YET'te: 

Kan emen hocayı 
ispanyaya göndermeli 
, n ·er Bedi "}'azardan pa.ı.ara., ba!ılı.tı al. 

tmcla haftada bir yazdığı fıkrafarmdan bl. 

rln<lo eli.) or ki: 

DUnltü Cumhurlyeltc okudunuz.ııa tuyleri. 
nlz diken diken olmuştur: EI9.zlzde birkaç 
defa hncca gidip gelmiı:ı, Hoglu hoca leminde 
bir canavar, çocukları dağa. kaldırıyor, jilet 
bıçağiyle boyun damarlarını kesiyor kanla. 
rını emiyormuş. Nihayet yakayı ele vermiş 
ve aklının blrknç tahtası ckırlk olduğu anla.. 
rıılmış. Bu cıınavan tımarhaneye göndermek 
de olmaz; orada öteki dcUlerln kanlarını cm. 
meğc bn§lnr. En iyisi onu ya. mezbahaya, 
yahut tspanyayn göndermcltUr. Madrlt cep. 
besinde Hoşlu Hocaya doya doya lnııan kanı 
emer, yahut emdiği kanlar bir ııanlyede bur

nundan gelir. 

Yedek subaylar " 
kıt'aya Çağırı lıy or 
Fatih Askerlik şubesinden: 
ı - Şubemize mensup olanlar ve hariç 

şubede olup da l§I iUbarllo Fatih bölgesinde 
bulunan yaya ısıntfma mensup yarsubaylar. 
dan 313 ilt\ 326 doğumlu dahlt olmak Uzer• 

5191937 de lutaya sevkedlleceklerd.Jr. 

Muameleleri için hemen §Ubeye müracaat.. 
ı:m .. Sevke tabi olan bU subaylardan olup 
cıı. birinci maddede yazılı olanlardan, gUm. 
rUI< muhafıı.zn kıtalarmda Unlt'ormalt olarak 
ı;clı§:ınlarla memuriyet veya tahsil ve t1ca... 

ret maksadlle yabancı memleketlerde bu. 
!ıınan serbest meslek 11ahlpler1 ve sitajını 

bitirip do terhis cdilml§ olanlardan lkl sene. 
yi geçmemiş olanlar bu davete ge~ek.. 
ıcrdir. 
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3 lngiliz gemisi 
bombalandı 

(Bq tarafı 1 incide) 
Loııdra., 28 (A. A.) - Gijon limn· 

nmda Hilda Moller ve African Trader 
vapurlannm bombardımanı hakkında 
salA.lıiyettar mahfcller bu vapurların 
İspanyol kara suları dahilnide bombar 
Omıan edildiklerini ve Ticaret nezare. 
tfnhı U~ mllllk dahilinde İngiliz ge. 
milerinin kendi mes'uliyetleri altmdn 
girebileceklerini ihtar ettiğini söyle • 
mektedirler. 

Bir gemi daha bombalandı 

Londra, 28 - Meçhul tayyareler bu 
gün İspanya sahilleri açığında Brem. 
kil isimli ingiliz gemisini bombardı· 
man etmişleniir. 

Ingllterenin aldığı tedbirler 
Akdenizde mütemadiyen artmakta 

olan hücumlar dolayısiyle, İngiltere 

hUktımeti, şimdiki halde. en aşağ: 
bir muhrib filotillası ve iki daha ağıt' 

gemiyi devamlı surette Akdenizin 
garb havzasında bulundurmiya karar • 
vermi§tir. 

Bundan eu mana çıkmaktadır. De.. 
mek ki, 11 gemi, Akdenizden geçmek. 
te olan diğer harb gemllerine ilave o. 
larak İngiliz ticret gemilerini hima. 
yeye hazır olacaktır. 

(Daily Harald) 

Marmarada göriilen meçhul 
denizaltı gemisi 

Ma.rmarada görüldüğü §Üphesi uya· 

Mektep 
müdürleri 

(B~ tarafı 1 incide) 
'ğüne, ~dana lisesi firı'k muallimi Hilmi 
Ziya Kasaba orta mektep mUdürlüğtllne, 
Zile orta mektep TUrk;e muallimi Ha· 
!tim Denizli orta mektep mUdilrlüğüne, 
Burdur orta mektep fen b:lgisi muallimi 
Rüştü oranın mUdürlüğüne, Diyarbc

kir lisesi baş muavini Hüsnü Muş orta 
mektep müdürlUğJne, Zongu~:lak orta 

mektep müdürü Halis, Taksim orta 
mektep müdürlüğüne, Adana erkek mu 
allimi Akif orta mektep müdürlüğüne 

Kanı lisesi müdür muavini Cevat Sarı· 

kamı§ orta mektep müdürlüğüne, Bur
dur orb mektep mWUrü Müştak Zon
guklak orta mektep müdürlüğüne. Trob 
zon erkek muallim mektebi fen bilgisi 
muallimi Hüsnü Pazar kazası orta mek
tep müdürlüğüne, Adlna erkek lisesi 
muavini Tabir Arapkir orta mektep mü 

Bür)Jfilne, Kars lisesi türkçe muallimi 
Kadri Ifdır orta mektep müdür)JÜne, 
bmir orta mektep müdür muavini Yu
suf Ziya tnebOlu orta mektep müdürlü. 
ğüne, Balıkesir müdür muavini Sami 
İznik orta mektep müdürlüğüne, Şib':n 
Kıarabi.sar muavini Osman Cemal Tire 
orta mektep mlidüd:iğüne. Artvin orta 
mektep tarih muallimi Turgut Şib'n 
K.arahisar orta mektep müdürlüğüne, 
Urfa orta ~kteb müdürü Cevdet Kara
man orta mektep müdürlüğüne tayin e
'diltni§tir. 

Güzel Sanatlar 
Akademisinde 

Mimari talebesi 
25 lira maaş alacak 

Gllzel sazıaUar akadcmls!::ıde on sent'den. 
bert mezunlara diploma verttmı.:mekte, yal_ 
nız diploma yerine kaim olmak fizere mu. 
vakkat bir kAğıt 1;-crflmt'kle iktifa olunmak. 
taydt. AkademJ mDdU.'illğil §imdi akademi 
mezunları fçin gUzel bir §Ckflde dlp'omalar 
tabe~Ur. Bunlar son on senenin me'Zt.:D 

lanna verilecektir • 
Akademide yeni tal"'be kayıt ve kalmJOne 

Cat§&mb& gtınUnden ftlb:ıren başlanacaktır. 

Eqbakan İsmet tnönU bu sene Akademiyi 
::.!ya.ret ederken bilhassa mlmrui şube~! llze.. 
rinde ehemmiyeUe durmUŞ ve t:"emlek!!tln 
m!mara olan fbtlyacmı ~ll'z:fö ·r.de tut.arnıt 
bu tube bakkmda izahat almı!'ltı. O zarr.ıın 
Y•ıhlan lemennJie:-tn husulllnO t"rnln eden 
~bkanmuz, mlmnrt şubesi taıaı~·ıncı bu 
1ıeneden itibaren ayda 2S llrıı llı:-ut vernm<'. 
ihıl de mUmJı:On kılmıştır. 

AhdMftl mtm8f9 ,ube8tM ıı"e oJgu.-ı!uJı: 1 
fımtnı~nu ~rm!f lıu!un:lnlaroan de!'IC.'lc tıı. 
tfdadı lıu!unanıar k.'\bu1 olunmakta.1JT. Tıth. ı 
~n m1lddetl ~ ll'.zan o?mak Uzere be§ yrı_ 
drr. 

nan meçhul deniz.altı hakkında muh 
telif rivayetler ağızdan ağıza dola~. 
maktadır. 

lzmitten gelen haberlere göre, nıe;. 
bul denizaltı gemisinin körfeze kadar 
girf p Erdek ve Danca önlerinde gö
rüldüğü ağızdan ağıza dolaşmıştır. 

Çok garib bir rivayete göre de ta.h. 
telbahir yiyeceksiz ve mllT.otsuz ka. 
hnca kendi kendisini imha etmiş! 

Daha kuvvetli bir şayiaya göre de 
m~hul denizaltı gemisi Marmarada 
göıilndilkten sonra geri dönüp Boğaz. 
dan çıkıp gitmiştir. 

Romanya gemilerinin himayesi 
Sofyada çıkan Zora gazetesine 

Bükreşten vcr:ıcn bir habere göre Ro. 

manya hükumeti Akdenize çıkacak 
Romanya ticaret gemilerinin harb ge

milerile himayesini Türkiye ve diğer 
Akdeniz devletlerinden i~tiyecektir. 

Donanmamızın seyahah 
Donanmamızın Sovyet Rusya, !tal. 

ya ve Yugoslavya limanlanna yapa. 
cağı seyahatin bu sene için tehir e. 
dildiği söylenmektedir. 

Valansiyada isyan rivayetleri 
Paris, 28 (A. A.) - Perpignan'dan 

Le Journal gazetesine bildiriliyor: 

"Kızıl" İspanyadan gelen yolcular 
Valence'da bir isyan hareketinin baş. 

ladığını bildirmektedirler. Bu hareket 

Valence ve Barselonda komünistlerin 
hakimiyetine k~ı yapılmaktadır. 

İsyan hareketi Valence kıt'alarının 

kumandanı miralay Odon tarafından 

çıkarılmıştır. Her iki ~hrin B<>kakla

rmda çarpışmalar olduğu söylenmek
tedir. 

Miralay Odon, bilhassa komünist ta. 
raftan olan General Miaja'nm aley • 

hinde harekete geçmiştir. 

(Lö Jurnal me§l'U Valansiya hUkil.. 

metine aleyhtar haberler neşretmekle 

maruf olduğu için verdiği bu haberi 

de kaydı ihtiyatla telakki etmek ıa.. 
zımdır.) 

Sel felaketi 
Çorumda bUyUk 
zararlar yaptı 

GUmUş Hacı k6yUn GUmUıs nahiyesindeki 
sel felA_Jtetı haberlerini Çorumun 1aklllp k&. 

zasında vukua gelmiş olan ııeyl&bm teeıısUr 
verici haberi takip etml§tir. 

u hususta Çorumdan ve Gilrn~ Hacı kiiy 
den gelen SOD haberler §Ulllardır: 

Çorum - Temmuz sonunda 6 insanın b1D. 
mUne ve ıoo den fazla hayvanın telef olma.. 
Bile lf evin harap olm&Bına sebeb olan bir 

ııeı felAketi atıatlll.J§ olan lskfllbln Baha.cddfn 
nahiyesi merkezi Bayat köyll geçen gün de 
lldncl bir sel fel&keUne uğt'am~tır. 

O gün köye ,.e ctvanna ,yağan dolu ve 
r.ılddeW yağmurlardan huııule gelen scı, bu 

defa da köy halkmm bağ ~ bağçelerlnl ta. 
mamen batırmış ve harman yerlerinde bulu. 

nan malunılUı hiç letlsnası olmaksızın Kı. 

Ztlımıağa clQJdurmu~tur. Zarar miktarı tes. 
bit edllrnektcdlr. 

Gümiişde son vaziyet 
Gllm~ 28 - Boğulan köylülerin c~ellcrl 

buraya gelınlJtlr. ısa ev tamamen mahvol. 
muştur. 

Almanya ile 
müzakereler 

(Bıış tarafı 1 incide) 
İktısat vekaleti müstc~n Faik Kurtoğ· 
lu ile görüş~ü~tür. 

İzmir piyasnsındH vaz'yel iyi 
1.ımir, 28. (AA.) - Bu.günkü ga· 

ıctelerde lstanbuldan gelen bir telgra-

fa istinaden iktısat vekaleti müsteşarı
nın Berli~en avdet et iği ve mükaze-

relcrin muvakkaten inkıtaa uğradığı ya
zıhdt:-. 

Bu habere rilğmen borsa vazi; eti 

sağlandrr. 9 numaralı üzün fiyat: geçen 

senenin hugünkü fiyatına ı~z.:"'n üç 
b:.ı;uk kuruş fazlalık arzetr..ckt~ir. 

tncir de geçen senenin l::.ıgünlcil 

fiyatlarına nazaran yüksekçedir. 

ipek ve suni 
ipek çoraplar 
Hazıı lanan nizarı1na

menln esaslaıı 
nelerdir? 

Ankara 28 (A,A,) - !pek ve ııun't ipek 
kadın çorapları ııta.ndard nizamnamesi Dev
let ŞQrasmm tetkikinden geçerek lcra Ve. 
killeri Heyetinin kanırma !ktır&n etmfo bu. 
lunmaktadır. Bu sureue balkmırzm çok hak. 
h §lkAyetinl muclp olan ipek çorapların ka. 
llte fenalığlnm izalesi tedbirlerinden birisi 
ve belk1 en mUhlmml alınnu§ bulunmaktadır. 

Çorabm ipeği, lpUda! madde cinsine, mal. 
zcme.nin kalmllğma, f§leme ve ihzar esnasın. 
ds.kl dikkat ve 1Unaya göre deği§ir. 

Nizamname bu hususlarda. riayet edilmesi 
ldzımgelen bUtlln esaslan tespit etmtıı bu. 
lunmaktadır. 

İptida! madde clıW: 
En fyf çorap halis ipekten yapılan çorap. 

trr. Sun'I ipekten !§lenmiş olanlar da ııun'l 

!peklerden en iyileri kuttener ve bcmberg 
fpekleridlr. 

Bu lUbarla nizamname çorapların Uzertne 
ynpıldıklıırı maddelerin cinsine göre _ ipek 

veya - -bemberg • kuttener veya • \•lskoıı _ 
gibi ırun't ipek kallteslnl gösteren isimlerin 
konulmasmı mecbur! kılmı;ıtır. 

Malzeme kalınlığı: 

Kalm veya ince iplik kullanıldığına göre 
çoraplar Uç sınıfa ayrılmıştır: Kalın, orta, 

ince. Kai"m, en mukavim ve en kalın ipekten 
yapilandır. İllce, en az mukavim ve en ince 
iplikten yapılo.rudır. Orta ise vasat kalınlık.. 

ta olantpllkten yapilmı§ vasat mukavemette 
çorabı ifade eder. Bu vasıflar da çorapların 
üzerinde kaim, orta ve ince tabirlerile gös. 
tcrllecektir. 

Maklno sıkllğmm tesiri: 

Bu her smıf çorapda i§lendlğl ınaklne aık.. 
lığın& göre muhtelit evsat arzeder. Buna 
göre her sınıfa dahfl çoraplarm be§ kalitcsl 
tefrik edilmlşUr. Bu kaliteler çoraplarm tL 
rertne Kl, K2. KS, Kf, ve K5 ipret'lerile 
damgalanacaktır. K. ı eıklığı en mUııalt ma. 
klnede yapılan çorabı ve bu b&kımdan en lyf 
olanmr, K 5 en fena olanını diğerleri de bun 
l:ır arasmdakl dereceleri gıssterccekUr. 

Çoraplarm imalinde gısstertıen dikkat ve 
IUna: 

Çoraplar, imal eanasmda dlkkaUe· l§lentp 
l§lenmedfğlne göre de hatalı veya hatasız 

olabilir. Bu bakımdan çoraplar Uç kmna. ay. 
rilmıştır: 

Hata.ısız l§lenenler, §U tııareUerle çoraplar 
Uzerlnde g6sterllecckUr: 

s 3, s 1, s 2 

S 1 den dfkkaUe l§lenen çorabı, S 3 en az 
dikk&tle işlenen çorabı S 2 ise vasat dlk. 
kaUe işlenen çorabı l!ade edecektir. 

Bu esıuılr hultl.8alardan sonra nizamname 
çoraplarm uzunluğunu ve lA.stik, taban, to. 
puk ve burun kısmılarmm haiz olacakları 

vasıfları da tesblt ctmi§ bulunmaktadır. 

Vazedilen hUkUmlere göre uzunluk en az 70 

sanUm olacaktır. LA.stlk topuk, burun vo ta. 
han kıaımlnnnm takviyesi için riayet edil. 
mest lA.zım gelen kalınlık ve değlııikllk g6ıı.. 
terllmlıtir. 

Bu nizamname mer'iyete giriş tarihinden 
itibaren imal edilecek çorapların yukarıda 
gösterilen e\-sa.fa uygun olması ve her e\'8a.. 
fa alt ı~eUeri la§ıma&ı ıazımdır. Hatkmu. 
zm bu lp.retlere dikkat ederek alışverlgte bu 

lunmalan icap eder. Ayni zamanda fabrika 
\'e mağazalarda, ntzamnamenin merlyetinden 
<·vvel imal edllmlıı çorap etoklarının t.ast.ı. 

yeııI için alb aylık bir mUhlet bırakılm~trr. 

.Ellerinde nizamname hUkUm!erlne aykın ta 
rap bulunan fabrika. ve mağaza sahipleri bu 

mUddeUn hitamından evvel bu çoraplann 
miktar ve cln!lnl g&Jtermek l\zere bir b!. 

yannamc taru:lm ederek bu bcyannamt>Icrl 
mahalli ticaret odaStna. veya. bulunmıyan 

yerlerde beledfy<'l<'re vcreceJ<lcr ve b\I çorap 
ll\n bu ınAkamlarda damgnlanrlıracakla.rdır. 

Halkımrzrn b\I damgalara da dikkat etmesi, 
r.ldığı maim nlzamnamcden evvel ya.pıldıl;'l 

nı gösterme.si iUbarf1e 1nzuıntucl;ır. 

Donanmamızı 
kazandığı 
gençler 

Kammpaı&dakf gedikli erbq mektebi, dün 
37 genç erba§l dcmanmay& •;crmi§tlr. 

Bu münasebetle dün mektepte yapılan 

merasimde Doruınma, latanbul ve Merkez 
komutanları hazır bulunmu~tardır. 

EvvelA talebe teltiş cdllml:. sonra talik. 
111 mal'file merulıne lla§la.nm.ı;tır. 1stik1Al 
marpndan sonra mektep mUdilrU Yarbay 
Hilmi tarafmdan mC%Un talebeye hitaben ve. 
cb bir nutuk ııöylenmi§tlr. 

Bundan sonra, bu sene mezunlan içinde 
en iyi derece alan me!rtep blrtJıcbi Bun:alı 
\bdulla.h De Kavaklı Sal!h&ddlnin mUkAfaL 

lan m.erulmle verflmlştir. 
KüWat tevzii meraslmlnden sonra talebe 

h~p bir ağızdan G~dlkll marşmı s5ylemfş, 

bunu geçit resm.1 ''C beden terbiyesi hareket. 
Jerl takip etml§tlr. 

Japonyaya verilen 
lngiliz notası ~·--

. • Rl>yter aJ 
(Baş tarafı 1 ıncıde) Tokyo 28 (A,A,) -

Notada, Il{jtlterenın Çin ııe!iıinin uğradığı t:abirl bildiriyor: d ıd ıntıc"' 
od çın e uıınııı 

taarruz mUnasebeUle §Unlar ı.stenlyor: sanıUr dolayrıııte TokY :cane blrb 
ı - Japonya tara.tından resml tarziye, eeıenın seyri hakkınd!l bıt&!' e 
2 - Hı\dısC'ye ecbeb olan tayyarccllerln k nıı tll -.! -1<~ ,·erme 6 wC r. ·etlP ,.'1"" ııe-

cezaya ~arptırılması, 
3 - Bu ı>lbl b!dfselerln tekerrUr etmlye. 

ceğlnc dair t<'mlnat. 

Slyast mnha!Ude eöytcııdlğitıc göre nota
da Şanghay beynelmilel mıntakasmın blta.. 
raflığr hakkında bir istek yoktur. 

Şauglıayd.a vaziyet 
Şıuıghay 2tl (A,A,) - Vayside ve Yangt. 

ırepou mahallelerini dol&§&Jl Havas ajansıpm 
muhabiri, cephenin flmdl beynclmllel ımu. 
yazlı mmtakaıımın §imal hududuna muvuı 
.>larnk uzanarak Şanghaym munsap ciheti. 
ne doğru langkeuuan Hoangpuya kadar in. 

kıtasız bir hat teşkil ettiğini görmUştür. 

Yangacpuda slper:erde bulunan Japon kı. 
talan, Vusungta karaya çıkarılan takviye 
kttaıartle yakında iltisak hasıl olacağını söy 

Uyen Jponlarm bu lddfalanna rağmen Vu. 
sung lsUkamC'tlnde henUz llerlememlşlerdir. 

Bomba.rdnnanlar ve yangınlar dolayısile 

Şanghaym §imali ııarklsindekl mahalleler 
1'ercümerç içindedir. Çinlllerin ccııctlerl ao. 
kaklarda eUrUnmektedir. 

,Japoııyanın bir iddiası 
Tokyo 29 (A,A,) - Japon ajanaı 

bildiriyor: Kore ordu.su umumı ka. 
rargAbr, bu ayın 27 sinde Japon kltaatına 

teslim olmuş Çinli efradın techlzatınm mu. 

ayenesl neticesinde askeri Çin makamatmın 
suları ve la§e nıevaddını basillerle telvlıı e. 

derek Japon kıtaatmı imha etmek tasavvu. 
randa bulunmakta olduklarım meydana çı. 

karrnı§tır. 

Sovyet denizaltı gemisi tara· 
fından durdurulan Japon 

gemileri 
Tokyo, 29 (A,A,) - Yukl • Kore • den 

bildirildiğine göre, Kasugamaru lıımfndckJ 

Japon vapuru, Sovyctlcrin 3 torpltosu ile bir 
de.nlz:ıltı gem18l tara.!ından yarım saat tev. 
ktf edilml~t1r. Bu gemilerin manevra yap. 
makta olan gemller ouugu tahmin edilmek. 
tedlr. 

Konoye, halihB.Zirdak.i \-asl.>anılıtl~ ı.s
diplomatik mUzakereıere taşl 1 \"C >"pi 
men imkA.nmz bir hale geUrditlnde'e edtııılY' 

rnUcJ t'-
cak en iyi ıoın çını ezerek tıt1>"ıı 

.ıı-ıınU 
cek bir hale getirmek oJdUr.-

i 1 
•• pııı•t• 

m şt r. p01I eri: ~· 
1.>1 hah'.lr alan mahfiller. Ja tfl'lelt fçlll ~,,. 

blye11lnln sert bir zafer elde e \'trıtıış ~~bl
ml g~yret earletmeğ'!' kar&r olP'_... ,ı. 
ema rağmen mue&detenln ıııç -·'• P ııt 

aıı• ,_ rsı ı 
hara kadar ve belki de d tcıtalt ıen• ıU--' 
nl söylemektcdfrlcr. 20 xnU ıı!t~ ili ti! 
hizmete davet edllınil \·e : O~eO IJll" 
efradı alll\h altına cağrııını§ ;rde . ~~ı.. 
devlet müdahale etmediği tal' ıc çın ].'\! or· 
nun ihtimali yoktur • mucade .vel J•paıı 

dil 8' , !erinin ezllmealle bitme e tı\11,ıne 
dueunun kuvveU iki, 1ıatta UC • 
nıacağı tahmin edi!ebl!lr. U tUldU 

nsk r .,.,, 
Japon taarruzları P tral r:e# J.Dıı" 

şancha.y 2s (A,A,) - ~ıv-arılld• tııtl"o 
ııı, Çinlilerin dUn Şanfhs.Y 1118rtn rı:ıt~ 
ve Lluho mıntaknsında JııPo rı-• t>f!dl 

ınıtte w -.-dit· 
taarruzunu geri pUskUrl 

8
u .sı·-

tedfr. Her lkf tarafın da pyl ıces;Jdl 
Okyanos kabtoısıı ısğıede~ 

Şangba.y 28 (A.A,) - SU~~ bO:Oıı:tl' 
ra Vusungun cenubunda )°ll~oısrı 1' 
man neticesinde Okyanuıı ıca 
Ur .. 

•ttif81'1 ~ Çin-Sovyet ı ~ bil 
ınel aj 

Tokyo 2S (A,A,) - 00 ~· 
yor: nııerirl şarıl~ 

Pek iyi haber alan ınab fll<onıetl cııl t" 
dan bildirdiğine gör• Çin 

11 
bir afi' .-',4' 

gün evvel Bovyetler Birtillylc 811 ııı eli pJf 

cavUz muahedesi ımza etnl1~~e nçll'~ 
mucibince Akit tara!lardan rde ııer ll'1 ~ot 
devlet t&&m.ız ettiği takdi eııııeJl 
leket de bu devlete yardftll 
etmektedir. 

Bir· Yahudi bugiitl 
karısını vurdU.,,i 

12 yaşındaki oğlu da anoe~~dl 
kurtarmak için babasına yar,~""~ 

Bugün saat 13,30 da Yeşildirekte geçirdiği başka bir çaJcl ,6ll ~ ~!) 
göğsUnden y:ı.ra.Ia.rnıştıf· ıtı ceft')"" iki yaralama ile neticelenen bir aile 

kavgası olmuştur. 

Ye§ildirekte, Direkli han sokağın-

sJ<S.0 ,.,,. 
zabıta memurları da. "' ı.arılı l<~ 
ettiği eve koşmu§l~, b~ aJı;ı.l f 

da 5 numarada 63 yaşlarında Samoel nın büyük bir f ac.1& şe oeli• ~ıto 
isimli bir adamla, 40 yaşındaki karısı vakit bırakmadan $a1Xl şı#' tP 
Mazalto ve 12 ya.5larında Danyel i.. ve küçilk çocuğu yak~rs.Jı!sı'• ~ 

Karakola. götUrlilen ~0rtıobJ1l simli çocuğu oturmaktadırlar. 

Samoel, gerek ihtiyarlık, gerekse 

işsizlik yiizünden son zamanlarda çalı 

şa.mamakta ve aile büyük bir para 

sıkıntısı çekmektedir. Parasızlık yil • 

zünden ailede her gün kavga gürültü 
eksik olmamaktadır. 

Bugün öğle Uzerl ka.n koca ar&.. 
sında yine şiddetli bir k:ı.vga b~lamış, 

ve saat 13,30 da ka\-ga. o kadar şid
detlenmiştir ki, Samoel bıçağına sarı

lıp karısının üzerine yiirümüş ve Ma. 

za.ltoyu omuzundan yaralamıştır. Bu 
vaziyet kaı·eısında, 12 yaşındaki çocuk 
lan babasının üzerine atılarak eline 

az sonra sıhhi irnda.d 
hastaneye kaldırılnır§la.rdJf' 

. ,,,, 
Zafer baY~~,,--
numıupınaıa u'''' 

ı adan hegel '° ~ 
Ankara 29 (Telefoııl&l -~~ 

Dumlupmard& meçhCl aıl~ ~ I' ;' 
pllacak törc:ıde bwııııı:nakreıtt etti->';~ 
dtn blr 1'.eyet A!yOI1& ııa ert.oı ı 
dı Sinop mebusu eevcıet ~ ıctlf· 
Parti adm& nutıık ll>JUyece 

Türk Hava Kuruııııı 
Büyük PiyangoS~;,. 

5. inci keşide 11 Eqlül 937. Je dıt• 
Büyük ikramye: 50.000 LJr~,,ıı~ 
Eundan başka : 15.000, 12.000, ıo.OOo'r ,Jı1' 

;kramiye?erle ( 20.000 ve 10.000) ır 
iki adet mükafat vardır. t~" 

Dl k kat: tiJl113eli' 
Bilet alan herkes 7 jEylUl/937 ıünü akşamına kadar bile 

bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .. 



~k oe macera ıomanı-
~ - 12 - Nakleden: 
~it 0111 bi ~ le, yalnız bir isim ta-
~~ terek hayatta en ufak 

~Ct c hakkı bile olmıyacaktı. 
, tetlıti tnlıyordu, Erkek zaten ona 

:Parken asla aıktan, mu
?6 lt\'tnj lhsetmemişti. O da, RUJ
~ alııı >°Otd U' 

>tıd ı ()nıa 
Q: Çihık·· .• " .. fena haldeçekini·-

~!.'h.: ~rıltn u ~utun hayatı, bütün is-
• ~ ı_ tlındeydi. Bilhassa Riiştü 

ıı.. 'l;ovab·r . 
~t~tiiğij 1 ırdı. İşte genç kızın 
'~ Ciıv Şey de çiftlikten aynl-

Orı cnecek h' . . w ..,.., ada k ıç hır yen olmadıgı 
ıuııu aldığı .. 
~· Yordu, gun ne yapacağını 
it d 
t.. 'Ye sanki d" .. k - . - . t ~tlilt .. • uşunme ıçın yırmı 
!'i.. rnusaad . • . B' 

~·<qı lta e ıstemıştı ır an 
h,11hyan!:d~. İ~in için daldı: 
~ lt >'ilrcği~~ı, 1~ah edemediği garip 
~.llıtıt ihr 1 ezıyordu: Belki.. Bu, 
~. 1Yacıy<1 y ~ , ı. avaş yava~ mı-

' llu. 
~""' ltdiva 1 • b ""'!,, ç o sa bıle gene yapa-

~tıııııı 
h. "'1 o.ı.. arasından çıkan bu 
''<\ttı_ ""'llrn • • 
~ ıçınde garip aksisadalar 

&lıl'. uı\crck 
·-tte • trahna bakındı: 

~~~ ~~n bir köş~inde garip 

l.~i d tl~ Fakat kimbilir neydi 
c hır d'' ~.~ uşeme tahtası çatla-

~fih 
~" 'Ner .... :- .. l ·· 1 · d k ~· l\aab ••<u• ur :tu. çın e or· 

\ ~ ~"1 )1 
1 bozuktu. Ayak uclanna 

~~di ~aŞÇa kütüphaneden çık
~ ~~ l'ltabb~tna gitti. 
\\;·1 alrct ı! Ne adar yalızdı. O
~~ l'o'ftt ccek, nasihat verecek bir 

\tdı u. 

~ 1 ~~=ç müjdesini kime söyliye· 
it ~ ~ onun gibi öksüz bit kmn 
' ttlıtı. Yle bir koca bulucu bilhas 

""l 'bi ~ • 
lttıı.: b~ r koca buluşu, cidden ha-
~ ...._ ltıaceraydr. 

~ı t~r 
.._('_ t~tj~ İçin. Rüştü beyin hayali 

~lctt, '.ıct~llÜnden gecti. Erkeğin 
~l~Ca <~. 4 .bakışı her zaman onu ür 
b. t~ kın o . . . b' 
.~ t t;ı... munıs. ıyı ır zevce 

'lı,. ~ •1l}"d' "1ı ~~ ı. Hatta onu bu sefa-
't-. tıb· •cak 1 w • 

cıu1 1 t.a~ o an bu erkege. hır 
1 "'-tiıı ~" acağına bile emindi. 
ti -...b ıatı · · >it rlltıı k ıçınde yalnız ve şefkat· 
; /.qıı k alan ruhu, sevmek ihtiya-
vt ı. ıvra 
t ~t '"lYat nıyordu. İ§te kader, 
"' tlh:. ının \~.""ıı. 

0 
erkeğini çıkarmıştı. 

lot~~b lına bütün mevcudiyetiyle 
C~ i ~·~'rdı. Halbuki erkeğin 
~ ~tırı\Q1rnıyacak mıydı? 
~t~~ acakları titredi. Yatağı

\ la 1 bit doturou. Kalbinden kopan 
~~Ytrı lta ile, onu bikes bırak

\ı~ ~ do"allahına şükretti. 
~ il~ gru, :mektepte ona adeta 
~~)~tacı eyi hocasına bir mektup ya-

)~t~ tctbi an_Iatmağa karar verdi. 
ı, >'eh bir ifadeyle şu s.atır-

1 

~h... • 
b~ . ''ıttı· .. • 

"· ~~·dt 1 h0cazn. \~dı. {~nız kalmama cenabıhak 
~'~'iti\::~ ıığmdığmı patronum 
\.."- ~ Re karar verdi. Yalnız l' '· t>u~ '"'i~de Yatamaıı doğru 
~11,,ı~ rı Runümü ıize haber ve-
' .'"'il ~da be . . . 
~ 't etti"· . nı ekaık etmeyın. Da 

l · ~i, cıl,c. !•nız ribi sadrk ve muniı 
~, \oe il" Rnn. Müstakbel kocam 
tı.>\tı ko~r h:r ~d!llmdır. Kendisin
'' C\ tı i . Yoru- L~'-· L~- k ~ "il l'i)ji .... ıuun oana ar-
\:. ~ıı e de .Ld· . 'C\ '-dık . "'oe ıyen mınnetta-

) bir cariyea.i olacağım .• 
~ N . 

ıı & • erman 
:ı 'ati • "' 

>•u tlllı I> llıckt 
(ı;'t llj ilfıl'\a • Up, herhalde hoca ha-
~ t,~~ıııl\l\a gıdecckti. Zira, umumi-

'
~lı n bir k ' \'!ah ız daha coşkun, 
~ a neııt.1· 

~ ~ 'lfih "' :>"- ı satırlar yazar. 
'! 'flıı '"Crrn· , tt~,. ta he ın bu mektubu yaz-
~ ~. \, t§in nıen Postaya vermekten ı 
tııı~I\ • a011 ~ah~ katileşmesini bekH

~ l)r.t.t \ta'gcç akıkada, Rüştü bey ka-
\ }'aı erse? .... 
~t llt b llız kat· 

ll\ıj ahasın 1 olan bir şey vardı: 
\i..' J'tccltti a olursa olsun çiftli fi 
~~o;ı~ • M h ı 
·r~~ cJt 

0 
eç ule !doğru yapa 

' ~ııc:~ tahammülfersa göril-ı 
gız bundan fevkalade 

(Vl-NO) 
ürküyordu. Öyle bir ıeyin hayaline bile 
dayanamıyordu. 

• • • 
Ertesi gün, muayyen saatte Rüttü be

yin odasına gitti: 
- E .. • Küçük hanım .. Neye karar 

verdiniz bakalım? .. Burada bu sıkıntılı 
~iftlik hayatına. mı katlanıyorıunuz, 

Yoksa gençliğinizin icap ettirdiği hare
ketli, canlı ve maceralı bir hayata mı 

atılacaksmız? 

Genç kız, erkeğin ıesinde hafif bir 
istihza hissetti ve bir ıan bu teklifi şidd~t 
le rdddetmek arzusu, içinde kabardı. 

Fakat bu iıyan, bir şimıek çakması 
süratiyle gelip geçti. 

Nermin zayıf tabiatliydi. Bütün ha
yatında ona, boyun eğmeği, itaat etme
ği öğretmitlerdi . Hayatla mücadele ce
sareti yoktu. 

Bu acı diişüncelere kapılarak sükut 
ediyordu. ev sahibi sordu: 

- Niçin cevap vermiyorsunuz Te
reddüt mü ediyorsunuz? 

Genç kız kızararak: 
- Hayır! - dedi. ·Eğer teklifinizlde 

sebat ediyorsanız memnuniyetle çiftlik
te kalmağı kabul ediyorum Ebediyen 
burada oturacağım. 

Erkeğin yüzü hafifçe ekşidi. Sakin 
bir sesle: 

- PekalS. 
Nermin saatludanberi hazırladığı 

bir cümleyi burada sarf etti: 

- Size sadık ve fedakar bir zevce 
olacağımı vaadediyorum. 

R>J.~tü bey eliyle - guya bu teklifi 
rectdediyorrnuş gibi - bir işaret yapa
rak: 

- Sizden istedif'iırn yegane bir İey 
vardır. Şimdiye lCadar nasıl sakin ve çe
kile yapdınızsa gene öylece devam et
meniz. Ben hürriyetimi ve sükütumu 
çok severim. İşte •izden istediğim biri
cik ıey budur. 
- Emriniz batımla beraber! 

Kızın yüzünü derin bir yeis kapladı. 
Fakat erkek onu görmedi bile. _; 

- Pek ala, küçük hanım. Kağıtları
nızı hazırlayın. Bu iş bir an evvel olsun 
bitsin. 

Sustular • 
Artrk biribirlerine katiyetle bağlan

mışla~:iı. Genç kız, başı önünde. dimdik 
duruyordu. Rüştü bey: 

- Bir şey mi arzu ediyorsunuz? -
diye sordu. 

- Yalnız medeni ni:kah mı yapıla· 
cak? Yoksa dua falan da edilecek mi? 

- İstıiyor musunuz? 
- Daha iyi olur. 
- Pekala. 
- Teşekkür ederim, 

- Haydi şimdi güle güle! 
Kız çıktı. Fakat yürümeğe mecali 

yoktu. Bir müddet oral::laki duvara da
yanıp kaldı. Bütün benliğinde büyük bir 
yorgunluk hissediyordu: 

Yarabbi! Rüştü bey ona ne kadar so
ğuk muamele ediyordu. Hep, hep böyle 
mi olacaktı? 

Kapalı gözleri arasından, iki damla 
yaş, yüzüne doğru aktı. Tekrar içinde 
b:r isyan kabardı. 

"- Hayır 1 Kabul etmiyecektim. Fa
kat korkağım.. Hayattan korkuyorum. 
Korku izzeti nefsimi öldürdü .. , 

Sonra, kendisini toplıyarak: 
"- Of! Deli miY:m? Ne oluyorum? 

Bu. benim iç.in büyük bir saadettir. Rüş
tii bey. kapısına gelen bir kızı tutup 
kendisine zevce yapıyor. Böyle bir IUt-• 
fu taSclvvur bile edemezdim. Bir de üs-
telik soğuk davranıyor diye kızıyorum. 
Kabahat bende. Beceriksizim, konu§ma 
s.mı bilmiyorum ... ., 

(Devamı ııar) 

372 sene ev~eı bugün -
Zaptedilen 

bir kale 
Patlayan lağımlar yiizünden 

elden gitti ve bir uğursuzluk 
başladı 

Döıt ay muhasara 
edilen Malta 

zaptedilemedi 
1565 yılı 29 ağustos gUnU, 372 sene evvt>l 

Lugün, nıe§hur Kastet burcu Uzcnne hUcum 
eden Tllrk ukcrlerl, burcu teslim alacakları 
anda 1spanyolların buraya ycrlc§llrml§ ol. 

dukları ıa.g-ımıar nte§ aldı. Galip ukcrlar 
umulmayan bir felA.kete uğradılar. Bu M.dl. 
ae, Türk askerinin tee.ssUrUnll arttırml§, ma. 
neviyatını sar.sml{ltı. İntikam alma hırsı şid. 
delini bUsbUtUn artbrıntş olmasına ra~mrn 
ordunun mane\•iyatmın sarsılması bir tUrlll 
mtıvaffakiyeU temin l'deıniyordu. 

Bir gün sonra şiddetli bir yağmur, her ıı.t 
tarafa göı: açlırmıyacak halde yağmağa ba§ 
tadı. 1t1panyol aııkerlcrlnln arltl'x>z !Ufcklcrl 
nln fitilleri ıslanmış, at~ almaz bir hale 
,ı:-clmlştl. Bunu fırsat sayan Mu~tafR paşa. 

• ·:\'.'ltlerini ani bir hücuma geçirdi. Fakat 
111panyol lmvvetlert kumandanı Yeniçerileri 
oklıı yakla§tırmamRk için tertibat almı,şt?. 

1ııtıhkA.mlardan atılan oklar. yaklaşan as. 
kerlerln ka.tkanlarını hile clclerck ar\{iboz l<a 
dar tesir yııpıyordu. 

Bu Malta ııc!eri, çolt uğursuz ve fe!A.kcl'I 
aeferlerden biridir, Dört aydır devam eden 
muhasara her feyc rağmen :r.aferle neticeıe. 
nemlyor, Mustafa Pa!janın bUtUn tedbirleri 
muvaCfakiyeti temin edemiyordu. Diğer ta. 
raftan lspanyol!Rr hazırlıklarını llerletlyor. 
!ar, imdat için kuvvt>tlı-r topluyorlardı. üa. 
tüne kış yaklaşıyordu. Bu cihetleri dUşUnen 
Mustafa paşa. muhasarayı reiı;derek geri 

çekilmeğe karar verdi. Ordunun btitUn leva. 
zımını gemilere yUkletmeğe ba§ladı. Bun11 
gören dUıman, tahliye işini güçleştirmek iı;:ln 

elind<'n geleni yapıyor, hUcuma geçiyor, mU. 
temadiyen taciz ediyordu. Mustafa pata as. 
kerlo ağırlıklarını gemilere yllklediktcn son 

ra harp mecliaini toplayarak vaziyeti bir da. 
ha mtlzakere etU. Bu esnada Türk orduırun• 
bir Arap iltica ederek ountarı söyledi: 

' - Ben, alzin ordunuzdan kaçarak hristL 
yanlığ"ı kabul eden Don Joan Dragon bölU. 
ğllnden ayrıldım. Size İspanyolların bUtUn 
kuvvetleri hakkında malQmat vereceğim .. 

İ!!panyollar Siraslizadan dokuz bin ki,Şlll'c 

bir kuvvet olarak yola çıktılar. Fakat yolda 
birçoğu kaçtı, bir kıBmı hastalanarak öldü. 
Bu kuvvetin §imdi ancak bet altı l:inl kal. 
mııtır. 

Mustafa paşa, son bir tali tecrUbc.cıine da. 
ha girişerek bu kuvvetlerle çarpı!jmak lst'!. 
d.i. Donanmaya hareket emri vererek askeri 
ile İspanyol kuvvetleri Uzerine yUrUdU. Do. 
nanma orduyu Sent Pol körfezinde bckllye. 
cektı. 

Mustafa pa,.~. İspanyol ~rousu ile söylen:m 
yerde karoılaştı. Fakat dilşman kuvveti bil. 
d.irl!Pn miktardan çok fazlaydı. Harbe gir!. 

şildlkten !!Onra lmdad da gclmeğe bqladığı. 
nı görlince, geri çekilmek ve donanmaların 
bulundutu körfeze sığınmaktan başka çarı? 
bulamadı Ye öyle yaptı. 

Körfeze kadar takip eden lııpanyol ordu. 
su, burada Türk donanmasının açtığı at~, 

karıısmda. llerllyemlyerek geri döndU. Mus. 
tafa Pil§& da son tali tecrübesinden ucuz kur 
tuldu. 

tete dört ay !lilren Malta seferi. ilk çarpış. 
ma.larda elde edilen muvaffaklyetıere ra$t. 
men kat't zıı.fere \·anlmadan !Ona erdi. 

Ecnebt tarihçiler :ıon çarpışmada 25 ta. 
panyola mukabil 1500 TUrklln öldilrilldUğlln'l 
l:Utun harp c!<Daınnda. da 30.000 Ttırk öidU. 

ğtlnil yazarlar. 

Halbuki TUrk kuvvetleri Maltayı ıılams. 
m·1tar, fal<at mağUlp olmuş da dc~lldiler. P.. 
~er 30.000 kl§l öldUrül!eydl, Malta muhasa. 
raıırna giden kuvvetten lılr J.ıişinin bile dön•. 

mem~I IAznngelirdl. 
Niyrızi Ah mR-t 

Tonton 
anıca· 
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Manevradan 
enstantaneler ... 

Mareşal Fevzi Çakmak., Orgeneral 
Fahreddin .. Yugo.slav ve Yunan erkanı 
harbiye reisleri.. Trakya umum müfet
tişi Kazım Dirik .. 

Matbuat umum müdürü Vedat Tör .. 
'Edirncdeyiz. Camileri geziyoruz. Ben 
de yukarda isimlerini saydığım zatların 
grupuna yaklaştım. Kazım Dirik clile 
kemer altlarını gösteriyor: 

- Bakınız şu sıvalara.. Dökülmüş

ler .. Altlannda başka bir tezyinatın par 
çaları görünüyor.. O tezyinat mimar 
Sinan .zamanında yapılmıştır ve ne ka
dar daha güzeldir .. Üzerine elli sene ev
vel vurulan sıva ise, mukayese edilirse 
ne kadar gerilemiJ bir zevkin mahsulü 
dür. 

Camiden çıktık. Resimlerini çekiyor

dum. İsmimin çağrıldığını duydum. 
Baktım: General Naci: 

- Si:r., bizim Nazımın arkadaşı değil 
misiniz? 

- Hafızanızın n>Jkemmeliyetine hay 
ret ediyorum, generalim.. Beni son 
gördüğünüz zaman adeta çocuktum. 
O zamandan bu zamana kadar tanın 
mayacak derecede değiştiğimi sanıyo 
rum. 

Ger.eral Naci, meşhur sadrıazam Ka
mil paşanın damadıtd.ır. Kamil pa~nın 
oğlu Hilmi benim smıf ark.ıdaiımdr. 
Yanyana oturduk .. Onun küçük biraderi 
Nazımla da, mütareke zamanındaki şair
liğim esnasında ahbap olmuşutm. Na
zım. Kız taşındaki konağına bütün sa
nat meraklılarını davet ederdi. Mükem 
mel piyanistti. O ve arkadaştan musiki 
h ünerl:rini, bizler ide, yazı eserlerimizi 
birbirimize arzederdik. İşte Naci paşa 
o sıralarda bizi t~rumrştı. 1919 senes:y
di. Arada 18 yıl var. 

Fakat, otomobillerimize biniyoruz .. 
Fazla kom1şmağa imkan yok .. Aynlıyo
lyoruz .. 

• • • 
Şimdi, Edimenin jandarma mektebin 

deyiz .. 

Orada da gezdik. Müessesenin inti
zamı dikkate ~arpıyordu. Buranın !diğer 
bir hususiyeti de, bütün Edirne manza
rası üzerine hakim olmasıydı: 

- Balkan harbinde, işte şehir şura
dan en fazla tazyika uğramış! - diye 
askeri izahat veriliyordu. 

Az ı:onra ecnebi misafirler ayrıldı .• 
Ben, buraya kadar birlikte geldiğim 

general Kazımın otomobilini aradım, 
bulamal:iım. Meğer general, hafif bir ka
za atlatmı~. Otomobilinden çıkarken 
başını varalamr~. sardırmağa gitmiş. 
Aramakta devam ettiğim sırada: 

- Sizi general Pertev istiyor! -
dediler. 

Kendisini general Naci ve Sabiha 
Gökçenle beraber bu)::lum. tlçünün bir
likte resimlerini sekmen1i istediler .. 
Çektim. General Pertev, dillere destan 
nezaketile: 

- Şimdi de ba~ka bir ricam var! -
diye devam ett:. Bu resimlerden hepi· 
mize birer tane yollayacaksınız. 

- Estağfurullah generalim. Fakat 
benim de sizden büyük bir ricam var: 
Lütfen beni Çorluya kadar otomobili
nizde götüre~eksiniz. Çünkü arkadaıla
rımı kaybetti-n. 

General Pertevle, üç ay, seyyar ser
gil:ie beraber gezm:ştik. Bu ricamı ka
bul etmek lütfunu gösterdiler. General 
Ali Fuatla birlikte bir otomobile bini· 
yorlarmtş. Beni de aldılar. 

Meşhur kumandanımız Ali Fuadı da 
vaktile tanımak fırsatını bulmuştum. 

Yolda giderken, beni manevra vaziyeti 
hakkında tenvir ettiler. Rusyada sefir
lik ettikleri için, dost ve komşu mem-

1 
leketin ricali ve ahvali hakkında derin 
malumat sahibi idiler. Benim bilgi ha
mulemdeki noksanlara dair sualler sor-
dum, Pek vakıfane mütalealar sarfede
rek bu eksiklikleri doldurdular. 

Bilhassa Stalini "Rusya ahvalini iyi 
bilen pratik bir şahsiyet., olarak ve Rue 

milletini de büyük bir millet suretinde 

tebarüz ettiriyorlardı. Leninin ve Troç 
kinin portrelerini çizdiler. Onlarla çok 
gör:işmüş, konuşmuş, salahiyettar ve 
zeki bir şahsiyetin ağzından bunlar: 
dinlemek cidden kıymetliydi. Esasen bir 
manevraya iştirak eden yalnız askeri 
bakımdan değil, şahsiyetlerle temas 
noktasından, müteferrik ştyler ogren
mek cihetinden de istifadeler ediyor. 

Mehtap karşımızda doğuyordu. Kah 
asfalttan gidiyor, kih, yapıJmakta 

olan yolu bozmamak için sağa ıola sa
pıyorduk. Her an y~umuzu kaybetmek 
tehlikesi.ne maruz kalıyorlduk. 

Bir sefer, asfalt ürerinde kayıp gider 
ken, önümüzden bir tavşan geçti, 

Şoförümüz bay Mustafa: 
- Bazan tavşan, otomobilin fenerle

rine gözlerini daldırır; büyülenir, öy
lece kalır. Gidip elinle tutabilirei.n ! • 

dedi. Fakat bu, tam ka11ı gelmemi~ 
olacak; onun için durmadı. 

Bende de eski bir hatn-a canlandı: 
anlattım. 

- Milli mücal::lele senelerindeydi. 
Düşman Sakaryaya yaklaşmış toplarının 
sesi işitiliyordu. Bizim kuvvetler. epey
ce sarsıntı geçiriyor geriliyordu. Mer
kezimiz, Ankaradan Sivasa nakledilmek 
üzereydi. 

"Ben, bu srada, yanımda Bolu polis 
, müdürü Kerim bey, ve biT tabur ima· 

mile neferi olduğu halde, Boludan An
karaya gidiyordum, 

General Ali Fuald: 

- Ben Moskovada sefirdim o sıra
da.. dedi. 

- Evet efendim .• Boludan Mudur
nuya, oradan Nallı bana, oradan Beypa
~arına tittik .. Cephe arkasında hiç -asa
yi§ yoktu .. Haydutlar, ellişer altmışar 
kişilik kafilelerle dolaşryorlarldr. Heran 
bunlardan birine yakalanıp soyulmak, 
hatta öldürülmek tehlikesine maruz bu
lunuyorduk. Nitekim bizimle birlikte 
yola çıkıp başka bir taraftan kestirme
gitmeğe kalkan maarif müdül':imüz 
Zülkefil beyi yanındaki dört jandarma 
ile birlikte öldürmüşlerdi. Hulasa, efen
dim, Beypazarmdan kalknuştık. Artık, 
Ankaraya bir ıey kalmamıştı. Meıak
katli yolculuğumuz nihayete erecekti. 
İşte o sırada, önümüzden bir tavşan geç 
ti. Tabur imamı, neferine: 

''- Geri dön 1 - dedi. 
"- Aman hocam nereye? 
''- Boluya. 
"-Etme •. 
"- Tuvpn geçti .• 

"- Ne çıkar? .. 
"- Uğursuzluktur.. Bu, geri l:ıon

mek için kayıptan verilmiı bir i'aret· 
tir 1. Döneceğim .. 

' '- Etme, yapma.. - dedik fakat kan 
dıramadık. 

"Hoca, dört günlük yolu döndü! Ne 
dersiniz? 

• • • 
Generaller bu hikayemle alakadar 

oldular. Gülüştüler. Batıl itikatlardan 
konuştuk. Arada sırada dalıyorlar: 

- Beypazarı, - diye dü;ünilyorlardr. 
İçinde yaşadığımız manevra mam:a

ralan, o zamana ait hatıralar biribirine 
meze oluyordu. 

Otomobilim.iz, bütün hızile ilerliyor, 
ay, b(itün ihtişamile gökte yükseliyor
du. 

İşte sizi de manevra esnasındaki se
yahatimin bir safhacığmda birlikte gez
dirmiş oldum .. Hayali bir hikaye okut
maktan, bu, bugünlük daha iyi değil miP 

(Va - NuJ 

ZAYİ - 930 ~nesinde Erzincan M

keri orta. mektebi 8 inci Bmıf mdan 
aldığım şehadetnamemi za.y! ettim. Ye 
nisini çıkaracağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Çankkıale: t. Bl. 'ü.st. ~tn4' 
.Şifkrü tJın1ü 
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Askeri terfi 
listesi 

Jandarma 
Yarbaylıktan albaylığa tefi eden· 

ler: 
Nuri Vural, Kamil Şaröz, Fehmi 

Denizli, Etem Yener, Hüsnü Pek§en, 
Rıza Civanbay, Zeki Bayraktar, Veh 
bi Sungur, Rıza Hatemeh Halit T cci
mer (levazım albaylığına). 

Binbe.§ılıktan yarbaylığa: 
Kazım Sidal, Hakkı Moyangil, Lüt 

fü Baykara. 
Önyüzbaşıhktan binbaşılığa: 
Şahabeddin Eş, Nureddin Hünalp, 

Cevat Dirim, Nazmi Özkök, Şuayp 
Dağdelen, Hakkı Aksoy, Remzi Bö· 
lükbaş, Hüseyin Altan, Sadettin Bu
lut, F ezayi Aslanoğlu, Şükrü Onccl, 
Remzi Ergun, Avni Özgürel, Kasrm 
Selçuk, Kenan Tezcan, Hamdi Ulu
taş, Atıf Oran, Fevzi Alpdoğan, Zeki 
Tanman, Faruk Saymsoy, Hayri E
sen, Feridun Aydın, Osman Arda, 
Sadık Bolkar, Hikmet Tunç, Şükrü 
Tüter, Ömer Seyit, Hüsnü Güler, 
Halit Önal. 

Teğmenlikten yüzbaşılığa terfi 
edenler: 

M. Nuri Kemal Türkçü, Dursun 
Koçoğlu, Tevfik Altan, Rıfkı Top· 
çul. Naci Aydemir, İbrahim Tamer. 

Asteğmenlikten teğmenliğe terfi 
edenler: 

Şükrü Dikmen, Fuat Ayyıldız, 
Kemal Süer, Bedri Görgün, Salahad
din Alpmen, Reşad Saklı, Tahsin Ol 
kü, Emin Tuncer, Mehmet Aşıcı. 

Muamele memurlanndan üçüncü 
sınıfa terfi edenler: 

irfan Aktan, Cemal Tekin. 
Dördüncü sınıfa terfi edenler: 
Tevfik Kuleli. 
Beşinci sınıfa terfi edenler: 
Neset Erkan. 
H~ap memurlanndan 3 üncü sı-

nıfa terfi edenler: 
Hüsnü Arıkan. 
Dördüncü sınıfa terfi edenler: 
Hakkı Baysal, Saffet Erkü, Meh

met Yı-;71cr, Abdullah, Türker, Rasim 
Yücel, ·Vehbi Erkul, Fevzi Şahinoğ
lu, Remzi Ertaşı Kaznn Ozaner. Hak 
kı Bayrak, Ali Dincer, Muhtar Denk 
taş, Ahmet Benliöz, Sabri Ba§kurt, 
Yusuf Engin, Salih Ayunver, Meh
met inal Abdürrahman Süel, Veysi 
Bavkal, Mustafa Balkal. 

Hesap memurlarından beşinci sı
nıfa terfi edenler: 

Bahri Aykurt, Mitat Arkan, Emin 
Hakant, Hilmi Aydu, Abdürrahman 
Arda~, M. Sabri Mehmet Ôztürk, 
Ferhat Alpak, Mehmet Keskin, Yu
suf Akgün. Talip Jşcan, Hakkı Tiirk 
ay, 'uri Gerek, Bahri Aymutlu, 
Hakkı Baloğlu. 

Altıncı sınıfa terfi edenler: 
Ali Ceuhun, Ksım Onvermez. 
BC1ıinci sınıf imam olanlar: 
Aekir Gelenöbek. 
Beşinci sınıf tüfekci olanlar: 
Cemil Plevne, Ma;har Önal. 
İkinci sınıf askeri adli hakimlikten 

tfrinciliğe: 

HüsnU l{astamonu, Tevfik. 
Üçüncü sınıf askeri adli hakimlik. 

ten ikinciliğe: 
Naci Bozkır, Cevdet Bafra. 
Dördüncü sınıftan üçüncülüğe: 
Nazif Kasımp~a. Bilal Samsun 

• Yakup Bi!"1=c;, Şevki Manastır, Nazım 
1stanbul, Hakkı Tophane. Suphi An. 
talya, Muzaffer Van. 

Askeri adli te~ten dörde geçenler: 
Niyaz' Serez, l\fııh:in Kütahya. 
A ltıd3ll ba6e geçenler: 
Cc·;ad Kalkandere. 
Yediden altıya ge;enk-:-· 
ı;unir. !staı:bul. 
A ·7~.,ri r.:ı·a!1iml r: 
11 (~'!.iden h'r n"iyc ge~erıkr: 
lkinc!den birinciye geçenicr: 
Hakkı Dibağlar. 
Ür.iinciidzn ikiye: 
H ''=° ı Çen~·l!\~•y. Öır.•: J\ütahy::o ı 
B jk: dördüncü sınıfa gcç:m hes:ıp 1 

ı.~nıırrlnrı: 1 
~.: hıl!ah Is~::::bul, Galib Ankara. 

C\r,· .! Jl"nı,.·u:ıı. Ş'1krü DursJ. Ha?.ır,ı j 
1=:"ıir. ;:.·t:!c~·.~·~:· t~part,1:. Sa<Accldiı. l 
SO~t. Hakıu J,fıiJUSs., F. aum İçel, 

Tevfik Manastır. Mehmed Mara~. Ali 
Draç, Riza Kayseri. Eşref lı.mit, Sü. 
leyman, Hakkı Gümülcine, Ahmed 
Bağdad, Fevzi Van, Mustafa Burdur, 
Esad Konya. 

Altıdan be~e geçenler: 
Arif Cide, Şemsettin Tekin. Emin 

Boyabad, Mustafa Kastamonu, Avni 
Rumkale, A vnj Konya, Zülfikar Ela. 
ziz, Rahmi Serez. Hakkı Üsküp, İzzet 
Gergük, Şevki Elaziz, Rüat İstanbul, 
Lütfi Afyon, Lfıtfi İzmir, Osman 
Dilzce, Ahmed Tokat, Talat Aksaray, 
Avni Sandıklı, Yuşa Antep. İsmail İs. 
tanbul, Ahmed Kastamonu, Fehmi İs
tanbul, Ahmed Kastamonu, Fehmi İs. 
tanbul. Şuayip Çorum, Salihaddin 
İstanbul, Cemal Kütahya, Niyazi, Sa. 
lih Gergük, Suad Manastır, Fehim Mi 
18.s, AbdUrrahman Gergük, Nuri Kas. 
tamonu, Kadri Kütahya, Zühtü İzmir, 
Celi!eddin Manastır, Rifat Aziziye, 
Ethem Atina, Emin Söğüt. Yaşar 
Eskişehir, Ruhi, Remzi Ankara. Ali 
Rıza Aydın, İrfan İstanbul, Niyazi 
Erzurum, Kemal Çerkeş, Abdullah, 
Servet Erzurum, Ha}Ti Erzincan, Nu
ri Antep. ZühtU Eskişehir, llısan Bo. 
yabad, Abidin Sıvas, Hamdi Trabzon, 

Nazmi Razki, Şükrü Edirne, Fevzi 
Aydın, Emin Cemancık., Rüştü İstan
bul, Hilmi Cumayibala, Nuri Akhisar, 
L\ltfi Gerede, Avni Düzce, Cemil Ha.. 
lep, Haydar Manisa, Nuri Çorum, K8.. 
mil Van, Vehbi Sıvas, Rifat Üsküp, 
Nuri Erzincan. Emin İzmir, Hayri Na 
zilli, Ahmed Edirne, Musa Diyarbe -
kir, Ethem Gergiik, Atıf Konya, Os • 
man Erügrol, Behçet Van, İsa Kal
kandere, Halil Kütahya, Vasıf Simav, 
Osman Trabzon, İbrahim Üsküdar, 
Hilmi Uzunköprü, Hilmi Eli.ziz, Ruhi 
İstanbul, Emin El8.ziz, Kadri Erzu. 
nım, Şaban Antalya, Muhiadin El8.ziz, 
Hasan İstanbul, Celaleddin Elaziz, Ali 
Çe§me, Sadeddin Çanakkale, Hakkı 
lıtilb, Halid GUmülcine, Zeki Sıı.kız, 
Fehmi Kudüs, Hulü.si Çankırı, Hasan 
Çankırı, Hilmi Şarköy, Vehbi Çankı. 
n, Abdülkerim Ertuğrul, Niyazi Ban
dırnıa, İbrahim Bilecik, Dursun Boya 
bad, Mustafa Balıkesir, Tevfik Miha.. 
liç, Remzi Eskişehir, Hayİ-i Edirne, 
Tahsin Kayseri, Nadir Zile, Hilmi Çeı· 
keş.. Mehmed Kayseri, Receb İsparta, 
Halid Edremid, A. Vasfi Erzincan, 
Haşmet Gerede, Sabri Kütahya, Ni. 
had Araç, Riza İzmir, MevlUd Erzu. 
rum, Süleyman Malatya, Nuri Malat. 
ya, İhsan İstanbul, Haşim Trabzon, 
Ragıb Elbasan, Hakkı Burhanettin Er ı 
zincan, Basri Ttnos, Erders, 

ı\:.t:K ID E: 
• Sultanahmet medreseainin arşiv (dosya 

ve eski evrak} istuyonu itUhaz eclllecegi. 
ııl evvelce yazml§tık. Bunun için medrese 
eauıı bir ekllde tamir edilecektir. MUze ida. 
teat tamire 12000 lira aartedileceğinl teablt 
etml§tır. 

• İki aydanbert muayeneye tabi eana!a 
mUaamaha gösteren belediye, ay ~ından i. 
Ubattn muayene cüzdanı almıyanlar hakkın 
da takibatta bulunmap karar vernıi§tlr. 

• Liman fdare.ı Galata nhtımma .ııon ala 
tem ve bUyUk kudreUI vinçler getirecC'ktir. 

• Topkapı sur duvarlarına bitişik, r.emir 
kapıya giden yol üzerinde bir evin alt kıs. 
mında UçUncU Ahmedln kızı Zeynebe ait kıy 
metil bir çeşme bulunmuştıır. 

• Galata nhtımı Uzerindekl mumhane 
antreposunun inşaatına önümüzdeki hafta 
ba~l11nacaktır .. 

:.,. Tarifeleri birlhlrinl tutmayan Emlrgln 
:ve Yenimahalle otl'lb\ls tart:eıert yeniden 
tan•!m erlllecektı!', 

• Dost Yucoslavyanrn DubMvnik harp 
ı;emlc( dfln llm11nrmızdan a\Tılmıştır. 

'io Tayyare hartıısr mU""""betllr. Tilrkku. 
cııına rı"rısuo ıı.ltr Uı .,.,,.,.ı. .. ıt· Mr fil" ı;ar•am. 
ba ..,{1.,11 "'"~rfml.,e l!'P.tcı-r'<tir. 

• Tllt'k _ '•un;ı, ti"""<'t ndaQ• 11 ... ., • .,,. .. , 

hlr tuccnr karnesi h•ı.,.fln \'arnır•11 •nhrlmlzc 

"'"'""'"'< Urıtttt odası tnrs!ından kar11rlana. 
rA'.t+, ... 

,,, f1l .,. '&'""'"r.. ~.,,,.."".,. ,..,_,,, '""'-"" r .. ~r••r-n '"'"'· 

mıştrr. 

lran ve Efgan 1 

askeri heyetleri 
/znıiı ve Anhaıaga 

gillileı 
Manevralar n •'..inasebctiyle şehrimiz

de bulunan Efgan :Crkanıharbiyc reisi 
General Escd'.lllah Han dün akşamki 

eksp:-eslc Ank.araya ghmişt'r. Efganlı 
mlsafirimiz Ankarada iki gün kaldıktan 
sonra Toros ekspresiyle memleketin,. 
dönecektir. 

İran askeri heyeti de İzmir sergisi
ni ziyaret etmek üzere dün İzmire git 
m'§tir. Heyet, İzmirde üç gün kalarak 
oradan İrana dönecektir. 

Dost İran ve Efgan heyetleri Gala
ta rıhtımında ve Haydarpaşa garında 

askeri merasimle uğurlanmışlardır. 

Mekteplerde 
çifte tedrisat 

Hüllüı Bakanlığı yeni 
biı şekil buldu 

Kültür bakanlığr çifte tedrisat yapa 
cak okullar için yeni bir program vü
cuda getirmeğe karar vermit ve başka 
bir §ekil tesbit etmiştir. 

Bu şekle göre çifte tedrisat yapan o
kull.ar öğleden evvel ve öğleden sonra 
dörder saat ders vereceklerdir. Fakat 
bu dersler eskisi gibi 40 dakika değil 

45 dakika olacak ve bu suretle yarım 
tddrisat51 öğretmenler tam tedrJ$at ya
pan öğretmenler gibi haftada 26 saat 
çalışmış olacaklardır. 

Ders araları da on beşer dakika ola
caktır. 

Bu yd meriyete geçecek olan bu 
program yarım tedrisat yapan bütün vi
layet okullarında tatbik edilecektir. 

fatanbulda bu yıl Fat.h, Eminönü, 
Eyüp, Üsküdar ve Beyoğlu kazaların

daki azı okullar bu tekilde ders yapa
caklar. Hangi okulların yanm tedrisat 
yapacakları talebe vaziyetlerine göre 
yakında kültür direktörlüğü tarafından 
tesbit edilecektir. 

333 doğumlulann yoklaması 
Kadrköy askerlik §ubeıinden: 
1 - 333, doğumlular ve bunlula 

muamele ıören tecilli erlerin yoklama
larına 1 eyliıl 937 çarşamba gününden 
itibaren başlanacaktır. 

2 - İlg\Ji erlerin Kadıköy hükumet 
konağırida kurulacak askeri meclise sa
bah saat sekiz buçuktan on ikiye ve on 
üçten on yedi buçuğa kadar ba' vur
maları... 

3 - Yoklamaya gelecekler hüviyet 
cüzdanları ve dörder parça vesika fo
tografınr ve tahsile ldevam edeceklerin 
okudukları mekteplerden fotoğraflr bir 
vesika ve elJerinde askeri ehliyetnamesi 
bulunanlar ehliyetnameleriyle beraber 
geleceklerdir. 

• Evvelki gUn tznikten şehrimJze getirilen 
ve Ali Oamana alt bulunan üzUm ııepeUert 
içinde 16 paket esrar bulunmuştur. 

• İzmirde çocuk esirgeme kurumu tara. 
tından tertip edilen gUrbUz çocuk müsabaka 

ıı panayır gazinosunda bir çok davetliler 
huzurunda yapılmıştır. Müsabakada kazanan 
'jOCUklara muhtelit hediyeler verllmtştır. 

• Evkaf idaresini yıll1>rdanberl mUtcveııı 
bulundukları ıt.razl, emlAk veya parıılann 

t!'vlit vazl!esile aH\kadar olmayan bir takım 1 
mUt!!vellller bulunduğunu yapılmakta olan 
kontrol mUnıuıcbeUlc görmUştUr. Rır kııınu. 
nın adresleri bile mailim olmayan bu mUtt'_ 

vcll!lere on beş gUnlUk bir mUhlet verilmiş_ 
Ur. Bu müddet 1.arfıncta mUracaat etme~lik. 
lnrl takdirde haklarında kanuni muamclcyr. 1 

hn~lanacalttrr. ı 
~~~~~~~~-
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PAZAR 

,AOUSTOS - 1937 
Hicı1: 1356 - Cema.z!yellbır: 22 

Otınptlıı batııı 

18.48 
Yakıt Sabah ôğle ikindi .'.kşam Yatsı lmsd 

3,54, 12,15 1:5.~!I 18.~8 20,27 3,36 

latnnbul 1 inci !er& memurluğundan: ~ 
Bir borcun ödenmesi için mahcuz olup açık arttırma ile paraya çel Jt,,yıtll -:o 

verilen ve tamamına 6000 lira kıymet takdir edilen 1atanbul uınanına • Y9 11e. J 
. lfğf S,0.> ff sancağını hamı! ve kayden uzunluğu 100.0• genl§l!ği 20,01 ve denn ııstsfll'° 

rJsafl hacmi iatiabrnda ve ve 83,33 satı rü6um tonUAtosunda olduı?U g atP'' 
tarihinde Tiryestede inşa eclllmı, olup 100 beygir kuvvetinde Kampavunl Jllacltt ~ 
l:avi bir adet İskovatı kazanı olan a)Tıca tl& (bir adet tarama demiri bir - ,,, 
nağı 1.A. kanca bir metre zlnclrlc beraber bir adet zincir merdanesi O~ bit ,,rJ 
demiri zinciri iki parça bir adet iyi zincir bir kJit demJrle bir slmens drınl e!dG bit 
nahtar merdane için sekiz can kurtaran yeleği iki zincir kllldJ bir raspa çın ..... 111' 
gan bir yarım rota halat bir ambar kapağı muşambası bir tahta yeınc~ıınc:ll' .,t Jllll 
çift dilli makara bir direk çemberi bir battal bUyUk analebir sa1yatora vtoÇ ıJd tc 
kadar bonı parçaı;ı iki kırva mataforaııı bir direk iki abr!s uydurD18 Uç k ~ 
ağaç makara dört filika mataforuı Uc battal makara blr kUçUk iki bUYil bir -

nhelalı puntaı demiri bir harap kuzlna bir su earnıcı b:r çamaşır tckncs\iç ~ " 
bir rıilyon bir liman feneri bir el dUme11 dolabı bir ufak ayna bir raspa çek ~ 
bir u!ak zincir kilidi bir kumanda telgraf bir çaydanlık bir tencere bir !iU ablr .-rtfl" 
§I bir baakt'll matatorası bir kazan önünde ma nlka bir tek kUlhanlı kazaıl sJll!l~ 
dı-nser bir goznlk ton tulumbası bir döğöıı tcrcbji iki pafta bir lrıgillt -·•* ·..ı 

· 1 bir tu-".,,. ~ 
~ine anahtar on ııcklz tekli anahtar bir clr cfr firez! bir malll puııu a rtt.al' -
te 11aati bir b\r mlllt sancak dört işaret fllinıa6ı bir mUstamel den12: ba e, 
rometreden ibaret) Avantarı mevcut bulunan Geyve adındaki algartnaU ~~ 
r~ık arttırmaya çıkanlmrş olup 1.9.(137 tarll Jnclen itibaren §artnaınesl dUf; 
meal için daire divanhanesinde Ullı bulunacak ve 2i.9.937 tarihine te:

1
r. ~ 

ııi gt.inU saat H den 16 ya kadar İstanbul 1 in <'I icra dairesinde satııııca ıır.-0 ~ 
rııra iledir. Arttırmaya l§Urak için mezkOr {Cmlye takdir olunan 6000 z)(Ot ~ ~ 
nl!!bctlnde pey akçeııl, veya milli bir bankanın temJnat mektubu aıınır. ~ıcf)ıı ~ 
sinden doğan ve gemiye muzaa! olan bllcUmle mllleraklm wrgi \'e rUsUJ11 ~ 

. • uteııllik borçluya aıt olup satı§ bedelınden ödenecek lir. 'r alnız intikale :ın ııedtll il'_; 
raflar ile bedeli ihale muhafaza masrafları müşteriye aitUr. Arturına aJ<Bl --'""' 
kıymetin yüzde ill ini bulduğu takdirde en çok arttıran& ihale eclllecek ı.cı11dlt ~ 
arltrranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gUn daha gtJIJf .. ~ 
ll 10.937 tarihine tesadUf eden pazartesi gU nU saat 14 den 16 ya k&d~r 

11 
ıtı'.Z 

arttırmaya devam olunacak ve en çok arttıra na ihale eclllecekUr. 200f ?\~· 6tf'!' ~ 
lıanununun 126 ıncı madde.sine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla bilcUın ~I ~ 
lann dahi i§bu gemi üzerindeki haklarını \'~ hususile ta!z ve masra!a dııd r ..1.. 

lAzıın 1 ' ,... e..rakı mUsbltelerile birlikte 20 gUn içinde dairemize bildirmeleri ırıdan ~ 

haklan deniz slclllile ııablt olmadık<;a satış bedelinin paylaşdırıJma.ıı ta$1··~ ~ 
AIA.kadarlann !tbu madde! kanunlyeye g~re ~arekt't l'tmelerl Ye daha 1Jll"~ ti rı ,.e a 
m•k lstıyenlerjn dalremWn 35/2~~ uyılr dosyasma mUracaa 11 tınlf 
gemiye alt bilcümle malumatı öğrcnml;- ve o snretle arttırmaya !~tırak ettı"• / 

hm illn olunur. ~· 

ikmale kalanlar içi,;-\ Mareşal fef 
hazırlık dersleri Çak111ak ~~ 

Ankara 29 (Telefonl5 > -ın~.- tJ' 
manevralarımı gitml.Ş olalldllneeel' 

Çocuk Esirgeme 'kurumu Eminönü 
~wcsinden: 

Mıntakamız dahilindeki ilk mektep 
çocuklarından ikmale kalmış olanları 
imtihana yetiştirmek Uzerc EylülUn 
birinci çarşamba gününden itibaren 
Divanyolu çocuk kütüphanesinde be. 
dava hazırlık dersleri a<;Ilacaktır. ts
tiyen çocuklar devam ederek bu fır. 
sattan istüade edebilirler. 

DIŞARIDA: 

• Yugoslav mebuslarından Ramadanovlç 
göğsünden ve boğazından si!Ahla vurularak 
oldUrül mllştUr. 

• Sonbaharda cenubi Amerika kıtasınm 
etrafında altı hl\fta sllrecek bir uçu~ baş. 
lıyacak olan on iki İtalyan avcı tayyaresın. 
ılcn ıbaret bir !llo GlortstellA. vapurlle Napo. 
ilden harcl<et etmiştir. 

• Rarlor ajanlll Prt'ns Nikolanın Roman.. 
VR\'ll ıfönllU!W hakkında dola~n §ayialan 
telu:in etmektedir. 

~· Romanya mili! müd&!aa nazırı iken isti. 
ıa eden J;"eneral Paul Angeleako bir maden 
şlrlıctine mUdUr olmu.§tur. 

• Sureti umumlyede iyi haber alan Nou. 
Vf"ll" GaLctlo ele Zurlch gazetesinin Roma 
muhab!rl M•ı".olllnlnin 10 eylOldc Berllne gL 
decc~lni haber vermektedir. 

• Portekiz ile Almanya arasında ve hin. 
netice vasati Avrupa ile radyo telefon muhil 
1-w-relerlne bugtin tekrar başlanacaktır. Por 
tcklzle A nupa arasındaki rarlyo telefon mu. 
haberelerl fspanyadıı. dahnı harbin ba§Jan. 
ı;-ıcındanberl kesilmişti. 

:t- Romadan gelen bir habere göre bir İn. 
glllz filosu Venedlğl ziyaret "deccktlr. tngL 
liz filosunu isUkbal için bUyllk hazırlık ya. 
pılıyor. Musollnl Venediğe giderek lnglllz 
P.mlralinl kabul edecektir . 
~ Sovyet hUkOmeU Japonyaya mUrar.ııaL 

1~ Orlesa \'P. N'uvosll)irsk Jen::m knnıı"llm•lıR. 

flelcrinln 15 cylOlden tvvcl kapatılma.•ıını le. 
temtıur. 

Çakmak yann §ehriııtlZe / 
simle karşılanacaktır. 

.tidl' il• ' 
1000 ıc . ~ı 

Kendi kendine def :r 
lngiliz~e .,_A-,_, 
-
__ R_e_s.• .. ""~~ ,, 

· ıor At the ı~aı 

.. ~ 
- c1evel'; a' ~ 

1 - A quarter past 1' ge~' eJ'~ 
fiftcen: on biri çoyre t.e1eve~ S : 
on br.§. 2 - Half ·P~s ıı ırir rt1Jlfl 
thirty: oıı bir buçııl~,e~e.,·etı foJfr~~ 
A quarter to t wel\'C' oıı lJf! fl>'Y.M 
oıı ikiye çeyrek rar,. nooo: , ~ 
4 - Twelvc o'clock.otı ~,5 __,r·: 
(or midnight): saat f1SI)• ır:. 
ort3sı (ytıhut gcceııtt . t..,,,,,.' • 

e}\'C• . Jı. ~fi 
(minuteıı) past t'~ ) gcçPr .. ~ ..J' 
on u.-:yi be§ ( aokıM_ cS) p~~ r" 
tJC§. t> - Ten {.m~n~~n (d~~~~) 
twelvc ten: on ık•Y1 

11 
('~ 

·1.· "'ı - te ,,. vor, on ır.·1 mı. lJİfC 1JP 

clevcn; ten fıfty: 0 ·' 

var, cm elli. 
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-- -

~ire rnuhteliti 
?o.tatasarag - Beşiktaş takımını 3 -

tl\~ etitıvaı kom ·t . . . tt• ~. ""r h ı esının tertıp e ıgı 

kaıarın ate~etlerinden, f u~bol mü saba. 
2..'ı hının ıl~i dün Taksim stadında 
4 Ue C 7Yırci önünde P.re muhteli. 
lakJııı 1 a atasaray - Beşiktaş knrı~ık 
b Saat :~·nda oynandı. 
ll'aı ı: .e on kala evvela Yunanlılar 
~ ola~nra da Beşiktaş forması giy. 

l:!,ş d n:uhtelit sahaya çıktılar. 
dtı ·S<>ıı akıka kadar süren merasım • 
rı: retdı~a takımlar şu şcldlde dızil. 
p~ . . 

~, e rıııu•f,.l··· 
1
/>, ?.aı... ı. ı: rcmiscfw, J\oçıya. 
lo, Or ~. A.l gT'll..··8. Ka.~·matıs, llel 
ıı:. Po ıuti p . ~ ~!)ııi(r s, ap"ııloıııım, l'a.::os, 

ı. l:ıto.Q ,'f, Zru,r<tf<'i=s. 
'Q~L rı •ı E •• t t l 
~ 'lllı,,,t . - ~c"ıı. 'T~ " mr ı r'~: 
. ı..,. ,, P.: Al', Farl(k, E§jnk, Ef1•cıı, 

tiııı l <lva n S .. ' . l ' • , ~~ , u cymaıı, Fıa •·~ı. Iırr. 

4 mağlup etti 

ltak' C/. 
la~ırıı1e~ ~hmet Adem. rüzgar Tür~' 

\' thınac. 
r:.·a ı·e Gal,rıfaşaray . lJc~ikt .ıJ mııhtcl:tlcri maçtan evvel bir arculu 

"' ltııaııı·ı 
"it daı. arın b~ .. '.,d·~ı bu dr>vre>l";n 
~~ ' 11·a1 • '-' 
lııı · Us~ . arı hakim bir oyun tuttur. 
~ ı taki Uste t~k~arlanan hücuml~m. 
Ol~Yorp kale ıçın bir ha\•li t"hl ke. 
~ açığ du. B"Şİl"~i da\\ilrnda Etyenin 
~' ll:ı(l:k gef"ırdiftj topu r~ref nrt a
ı..ı al'\ ettte Hakkı iki rım:rnh mü 
~llııy:ında hu ci.i?C'I frrsı.tı iyi kul. 
.;toıdu !'ak ın1•ha' k1k bir gol kıı.c;ır. 

'

ile il · Akabnide l-Jacıimln bir ara ra 
!'tj • 

eıı !en Hr k1n bu defa da kale. 
p~l1ne gönderdi. 

Oı:ı~ ırl·lilcr·n ilk p;o'ii 
t~""lr~ dakikada ilk ciddi trlıl'ke. 
ı~ııa ~k. Miidafilerimiz:n saha or
~ad.. :ıdar ilerlell"is olmalarınrfan 
"1~°"\rn"dere'< Pire'ile~ uzun pc.slar. 
~1.('a_l'ııı ze kadar aktılar. F'akat sa,;. 
.'"il~ ırı orta•·a . .. 

~ ~ J P~s \'crnıcmesı yu. 
°tb·" • . . . . 

~ -• n l'e l"ern1t topu dP-frttt. 
\, lia P;relil,.r ovunrb h::ıfif bir 
"lt~<t · ~ 
lQ.~~U esıs ('tt!lcr. frl;,p. ark~· ·ı:ı 

Dfın1:iL tn .. "itan bir cn.~ta11f(ll?e 
~ ~.,, Ctun yap~ılar. Bv ... ıarrlın r.:_ 
p~ ~l e ovun un tam 14 iin<'ii de ld. 
eı~ toı .:1:1~1n lııcn mir:!f· rıe .. imiz to
~,. '1ti r ~~ ,.e onilr•ı <fa Çcm"r1{e ı ~:,.:rai. o flp. yC'rdcn b:r tıütle ildnci 
~ ra.ıi~~le;ıne ge~ird"lcr. S:- •wi" de gc··; :ra··~ct:i. 
ti~ ~ı l'a hır vunı~ a t:ıhırırn ilk ~'l. R'ı"nı"<ileı i n ·kin~· snyı sı 
Oı;~e "a~tı. Bu gool Pirelil~ri naha tile harta ·ının Fon dakikalart gel. 
ıtıl. t~ı~t~nıı,·a tro:;vi!( Ptl°r"H. 0, . .,,, m eoti. Hrim ı::rrileord"n ıılclıEı topln 

0?-dıı kalemiz civarında oyna. rr'·hı O"ll"IC"ıarı atJat ıı rn 1\ Pire kale

~ . ,. era )a l"k ... .. 
ı. ~in. ...r ı go.umu7. 
"a 111. Cı dak"k 
\ıl ""'~itd· ı ada ortadan rakip sa. 
~) ~l't b'ık. Yunanlı müdnfi'cr Hak 
~eıı:ı 20 ır hamle ile durdurdular. 
~a /e e t" Pa tan bir frikikle bunu 
~ ·ale~~ 1

• •• ı.}:fağın doğrudan doğru. 
~ ~dell k l;ottderdiği top kalecinin el
ti <la~ıltıla ayarak iccri girdi. Bu stırC't 
~~ l>J~a:a h<>~.abere olmuı:lardı. 25 in 
lıı.eı- ~etitı ~~leyman oyundan çıka. 

~ez trıc Bulend girdi. PirPJ'Jer de 
a,,~ Un Ua"İn'erini değh;tirdiler. 
~il' cu d k" lr lak a ıl{ad:ın ı:onra oyun mi. 
~ ~l • ı, ilncıız tn b~1usı altına girdi. An. 

t.~ı r.· nknmm•zda vnr<.rUnlıık a-
'la~ l)ozuk " -~ 
1~ 1llııı d Uyordu. Hücum hattmda 
• ,~ llıı~1tı UrgunJuğu da bütün akın • 

~llı-du. lietrıcrecı!z kalmasına sebeb 

~İS'.tf' 
~l . ıı·:er iı 'k' . r· ~ \.ı ınci daJfJ l ı ancı go u 
Jıne de 1 <ada orta akıncıları to. 

V marke bırakılan soliçlerine 

~ tlRosı 
~ ~e ( av atl~tı~rlnin 

ı.... "lı.g0111 ekı de::-ecel erl 
• llllla & "vy 
tt tına . <t atlctlcl'inin Balkan o-
ltt~· ışfrak t . J . • k 

t~1 ı llıU c mıyccck er nı, I:ll -
' tf sabakaı ~l'i ı V11 ardan sonra davet et-
~, ne ac~an. İtalyan ve Ma:ar sporcu
't~llı~4t-ı };raidda bü:;. ü!: atlcti::·.ı karşı 
~~ tosıa., Pacaklarnı dün yaı.nuştık. 
-"}>111. attcu · 
't ıt 1> crı bu m:js:;b3kalar için 
l ~tıı 1 .,.aYrctı ,~ t ~rdc c çalışmaktadılar: M:ı 

ilı."arra~~ğıdaki C:erccclcri rapma-
Oo .... 01mu§lar·1ır: 

b ·•ıctrc "1·· 
ısı; & • ı· • :h;:ı Ji 2, 1.4 

l:ı0 bt\3 : ı-: 1 ... , ~ lll ... . 
\'.. Ctra . S r • 
1, •\.... ' lt. Jı oviç 23 5 
v ıt a 1 • ıı.. l <'n;a : ~i :ır l .. r s .• !it) ••. l 

~Oo lll .. :rn3 : No,·:. Kc :i~ 5,56 
"'1 a~ re: Rcnı 17 .45 

a: l{k .. -ç 46,';2 

H.48 

~:nin di~ine lndar rn''111ıl11 \'P. miidııfi. 

l<'rin aras·n:hn aa,::ı bir fa1solıı ~iit. 

le t"krar b~:·ab::-rli~i te:o:; rtti . Bir 
d~'~İ'"ı S"nra ilk d~nc 2. 2 olarak ni
hayc~lencl i. 

Jldnci h a' t a ,· ı m 

ikinci h..,ft:wn·ıh Yı•narıJ;lar kak. 
cil"rini cle:iı;::.h·~i~t~rdi. Bizim takrm 

da ka lc>·e f-:ı ridi. s:ığ miicl:ıf e> \'las. 

tari 'i"i. sol muavin~ Şültriiniin ~·<'ri

ne Feyziyi kovmuQ. hiirııın hattı da şu 
P"kild" i"ş~kkül etmi~· i: 

R·dvan. HUı::nü, Hakkr, Haşim, ı:rn. 

lend. 

Bu kısm•n ili{ d"kikal"rt rok gijzel 
vr. heyecanlı oltlıı. Daha ilk dak'kadıı 

B~1erıdin anıt riz~i~ine kadar inip 
orta ı.., dı~ı top'\ fürlv~ nın ısıra geçme. 
si. hiraz ı:ıonra misafir takımın k11 1e
mizi zorlaması, akabinde tekrar bi. 

zimk-"!erin munt"':r.~m bir inisleri se -
yircileri bir hayli he>yecana ı:;ctirdi. 

Torı iki kale ııras•nda sürntle sridin ı;e 
liy~rclu Dörcfün"ii c'akikada Rıdnınm 

o-t .. Jamasmı Hnkkı hir kafa vurusu 
ile kale>'"<' gönderdi. Yunan kalec'si bu 
ani teh1ikeyi mükemmel bir plonjon. 
la •·sı ;:~)p·arı>k all{ıo'andı . 

l\lisafi r'Pr ·n iiçiin cii ıroPeri 

6 ıncı dakikaqa Vlastardisin bir 
tür!U uza l{hştır::ımadığı tonu sn ~içleri 
ii~ünr.ü defa kalemize soktu. Bu gol. 
den S"nra mi<Jafirler arıldılar. ba1.an 
kıı:ın.. baz'ln da derin paf'larla durg;un 
vynıyan mUd:tfaPmızı adamakıllı hır. 

pnlıyorlardı. Ecıfak. Etyen ve Faru. 
~un ga;ı,"Tetleri He gol ad<'dini yüksel
tı>mediler. Galatasaray • Beşiktaş ka. 
:·ı~ık takımının cıra111ra vapmak istedi. 
ği hiicumların: vuvarbınan sağ açık 

''asıtasivle yapılmasınrla ısrar edile • 
rek soIJa Bülend ve Haşim gibi iki 
t ehlikeli oyuncunun adeta unutulma-

sı yiizündcn bütün akıncı hattımız rn. 
kip mııav · n hattını geçemez olmuştu. 

Pirelilerin son golü 
~O uncu dakikaya kadar Beşiktaş • 

Galatasaray muhtcliti sahasından ay. 
nlınıyan top, nihayet 32 inci dakika. 
da soliçlednin uzaktan fakat çok sı

kı bir şütü ile dördüncü defa kalemi. 
ze girdı. 

l\luhtelitin iiciincii sayısı ve 
kaçan penaltı 

Sayı farkı ikiye yükselince bitim 
çocuklar ga}Tete geldiler. Fakat yine 
ortadan ,.e sağdan hUcum etmek ar. 
zusuııdan lrnndilerini kurtaramadılar. 

36 met dakikada Hüsnü uzaklardan 
sürüp getirdiği topla takımımıza üçün 
cii golünü kazandırdı. Bu sayıdan bir 
az sonra y'ne Hüsnü topla Pire kale. 
sine girerken mUdafilerdcn biri tara. 
fıncian batalı bir şekilde duraurulöu. 
Penaltı... Hüsnünün sıkı bir vuruşu 

kalenin üst direğine çarparak avuta 
gitti, b:rkaç dakika sonra da oyun 
Galatasaray - Beşiktaş muhtelitinin 
3 • 4 mağlübiyetiyle bitti. 

Nası l oynadılar ? 
Misafir takım çok çalışmış \'e biri. 

birleriyle güzel uyuşcın bir takım ol. 
duğunu gösterdi. İkinci devrede oynı. 

yan kalecileri birinci kısımdakine na
zaran çok daha iyi. Müdafileri vasat, 
muavin hattı, b'lhassa iki cenah yok 
gibiydiler. Hücum hattı takımın en i. 
yi oynıyan tarafı. Açıkları seri, orta. 
daki üç oyuncu da iyi çalışıyordu. Ga. 
latasaray • Beşiktaş karışık takımına 

gelince: Biitiin oyuncuların antren
mansızlığı pek açık olarak görülüyor. 

du. Kalecilerin ikisi de vazifelerini 
yaptılar. Müdafaada Faruk \'e Hüsnü 

iyi, Vlastradis bozuktu. Muavin haL 
tında ve biitün takımda en !;Ok muvaf 

fak olan şüphesiz ki Etyen oldu. Eş. 

fak da gerek müdafaaya, gerek hücu. 

ma yardımıyla takımın en nefesli o
yuncusu olduğunu ispat etti. 

Hücum hattı çok fena teşkil edil • 
mişti. Uzun zaman topa ayağını sür. 
mcıniş olan Hakkı merkezde hiç mu. 

vaffak olamadı. Rıdvan ikinci kısım. 

da ayağını atamıycak haldeydi. Bu 

hattın en göze çarpan oyuncusu yine 
Ha§im oldu. 

O. M. Kıdnnlc 

Refik Osman 
ne diyoı ? 

Maçtan ı-onra görüştüğümüz Beşik
taş klübü antrenörü Refik Osman: 

··- Evvelden haberimiz olmıyan bu 
müsabakaya çocukları plajdan alarak 
çıktık. Uzun 1.amandır topa ayak sür. 
memiş oyuncuların çahşmış b:r rakip 
takım karşısında bundan daha iyi ne. 
tice almalarına imkan yoktur,. demi§
tir. 
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Son hava gaıışından sonra 

Fransız tayyareciliği 
ltalyan ve Alman rekabetinden 

Endişeye düştü 
Son dc/11. yapılmış 

olan büyük (İııtres • 

Şam • Pıı.riıı ı tay ya. 
re )·arı§tnda, ltalyan 

tayyıı.recilerinlı bl. 
rincl, lldncl, fl<;üncU 
ve dördUncUlfiı?'U ka. 

zımarnk FrAr.ııız ve 
lngiliz lıı. ,.,.a reci le. 
rlni hir hayli Jı<'ride 

bırakml\11\rı . r!lıj'er ta 
raftan dl\ A lnıl\nların 

yeni tip ta ·ynr!'lrr in 
§il etıne'erl. Fı Rno;ız. 

lım bir hayli l'nJlı;e. 

y1ı d!ışilm1Uşt tır ve 

gaz.eteler, Fr11nsanın 

tayyarecillkt,.l:I mev 
!dinin tehlikede ol. 

duıı:tınu yazn Rl\ta • 

Ru mevzu etrafın. 
ıJa ncşrettıg-ı htr ma... 
kalede, "L' lntransı • 
ı;eımt., gazetesi ~oy. 
le Jemel>tedlr : 
•·ttaıyıı.n tayyareci _ 

llğinin tahakkuk et. 

tirdiğl terakkller Bir kauga olmıı~tu, fakat bıçak çcldldiğini gören olnı11m1.,tı., 
meydandadır." Artık bu hakikat inkfır edJ 
Jemez. htres - Şam ~ Paris yarıoı bunu mU: Almanya, Ameriltan ve lnglllz moUSrlerf. 
kemmeleıı !abat etmioUr. ne başvurmak mecburiyetinde kalmıo ve 

Bu yüksek metebeye erllmek lc;ln, bah. Fransaya a:ıo teklifleri yapmııtır. 
rıye ve harbiye nazrrıan gibi, doğrudan dot Sanayı ve teknik faaliyet 
ruya, hUktlmet şefi Muııollniye tabi olaıı ha. Maamafih, Almanya, yüzlerce motör ""' 
va nazırı, kendi memleketinde bulamadığı tayyare in,a etmek mecburlyetlDde kalıyor. 
her§eyt, dışarıdan tedarik etmekte ula te. du, çünkü dünyaya aillblandığmı iltn etmit-
reddUt göstermemektedir. U. 

" Savoı • Marchettl S. i9,. motOrlerinin. 
ltalyada llııanııla inşa edilen lnglllz motörü 
olduklarını hatırlatmağa !Uzum "·ar mıdır? 
Pervaneler, ha\'a ordusu, ve yolcu tayyare. 
!erinin bazılarında kullandığımız Fransız 

pervaneleridir. Amortlııörler de t&mamlyle 
Fransız malıdır. 

Diğer taraftan İtalyan "Uç motörlUlerf., 
nln bir çok llet ve akııesuarlan Almanya ve 
ya Amerikadan gelmektedir. 

Alman mUhendielerf, İngiliz, ltalyan ve 
Franaızlarm faaliyetinden, Amerikalıların 

terakkisinden hiç de blbabcr olmayan, ve h&.. 

va idaresini ellerine alan tayyarecllerln lda... 

resi altında hUmmalı bir faaliyete geçtiler ve 

kısa bir müddet içinde, birinci derecede tay_ 
yarecl devletlerin seviyesine erf§tiler. 

Tayyareleri zayıfken, Almanlar b!ttabf, 
aUkCıt etmek mecburiyetindeydiler. Fakat 

Garbt Avrupa milletleri :1çlnde, parlak .şimdi serl tayyarelerlnl, herkese ı;öatermek. 
dereceler elde e.den yalnız ltıJya dc~dir. ten &Sla çekinmiyorlar. Zllrth tayyare mUsa.. 
Hava kuvvetlerini arttırmakla meıgul olan bakalarına &trdiler ve §ayanı ha~Tet dere. 
İngiltere, teknik madQnlyetinl ldrAk ettiği celer elde elWer. Bunun i~n İtalyan hava 
gUndenberi, en son alstem tayyareler inşa 
etmektedir ve İngiltere, tayyareclllkte ken. 
dlslnden ileri olan devletlerle, birkaç aylık 

bllmmalı bir faaliytten sonra, ayni seviyeye 
gelmiştir ve şimdi onları geçmek üzeredir. 
Fransız mUbendlsleri, cmsalBlz randnnan 

verecek olan motörlerln pllnlarmı yapar. 
kcn, Almanlar hlc;; de bo§ durmanuoıardır. 

Ancak ilmi kanunlara latinat eden ve pratik 
fikirlerden ekııerlya mahrum olan nazariye. 
ellerin elinde, tayyarecillğin, icap ettiği §e. 
kllde tcklmUI etmediğini gören Almanlar, 
tayyarecilik idaresini, tayyarecilere havale 
etmi§Ur: General Görlngc, general Mllcbe ve 
miralay Udete,. 
Kumandanlık ve tecrUhe ile plomto otan, 

Göring, Milcb \'e Udct l§ başına geçer geç. 
mez. bUtUn kuvvetlerini materyeıe vermiş. 

lerdir. 
o zamana kadar Almanya ancak eski mo. 

del tayyarelere ma\lkU: Saatte 210 kllomet. 
re yapan bombardıman filosu. Sl\l\lte 800 
kllomP-tre yapan, ıı.vcr tayy&rclerl, saatte 250 
kllomf'tre yapan keşi! tayyareleri, bUtUn bu 
tavvarcler, bizim. 300 kilometre sUratınd4' 
bo~bardıman, 360.400 \.llomctre sUrnUnde 
a\'Ct \'c 2i0.300 kllometrP. aUratln~e ke-1lt 
tayyıırelcrimlzden kat kat geriydi. 

orduııunun ııc!lerinl de davet ederek, ku\-vet

lerlni göatermeğe ve ıttltaklan için elzem o. 
lan iUmadı telkin etmeğe çall§tılar; bunda 
§Uphesiz muvaffak da oldular. 

Birkaç sene evvel tayyareclllkto diğer bU. 
yük devletlerden kat kat &§ağı olan Alman.. 

ya, §imdi, İsveç, Bulgaristan, Yugoslavya ve 
Ttirldyeye harp mamuıa.t:ını satmaktadır. 

Bizim &imamız icap eden plyau.Ian alıyor ve 
İngiltereye de rekabet ediyor . 

Ankara vapuru 
lzmtrde muvakkat 

otel haline getir iligor 
lzmirde sergi dolaywte otellerde yer bu.. 

ıunamadı~ndan tzmlr beledlyesilc sergi lda.. 
reai ar&ı!lndıı. bir anl&.§ıııa yapılmı§ ve An.. 
kara vapurunun serginin sonuna kadar İzi. 
mir limanında otel \'azi!esinl gllrmesinde 
mutabtk kalmmıştır. Vapurd11. birinci mevki 
kamaralarda bir yataktan 125 • 160. ikinci 
mevkiden DO ve Uc;;UncU mevkiden 70 kurut 
Ucret atmacaktır. 

Yüzme ve Yelken 
yarışları 

Dünkü müsabaka ıarı 
Galatasarayhlar kazandı 

Su spoı ları ajanlığı tarafından ha. 
zırlanan İf'tanbul yelken ve yüzme 
şampiyonluğu müsabakalarına dün 
Modada başlandı. 

Seçmelerde muvaffak olamadıkları
nı, esasen havanın da soğu!' olduğunu 
söyliyen Beykoz idarecileri sporcukrı 
yüzme müsabakalanna sokmamışlar. 

sa da Galatasaraylı Orhan, Halil ve 
Mahmudun yarışlarda biribirler~yle 
çekişmP.leri çok ZE:vkli ve heyecanlı 
olmuştur. Müsabakaların nctıccler i 
şunlardır: 

JOO MI<JTRE SERBfi;ST 
Birinci - Orhan (Gs. :ı.5,4 
İkinci - Halıl (C f5.) 1, 7,. 
Üçiincü - Mahmut !Gs.) -

100 METRE SIRT ÜSTÜ 

Birinci - ~amil (Gs.) l,27 
400 l\U<::'I'JU~ SERBEST 

Birinci - Halil (Gs.) 5,57 
İkinci - Mahmut (Gs.) G,lS 

Üçüncü - Orhan (Gs.) 6,21 
4X400 BAYP..AK 

Orhan, Halil, Mahmud \"C Nevind<'n 
müt~ekkil Galatasaray takımı 12,:7 
ile birinci Geldi. 

YELKE.' YARIŞLARI 

On b~ş ş:ırp'nin şitirnk ettiği bu 
miisııb:ıkn <;ok güz~l \'e muntazam ol. 
du. ııc~ircde Calatasaraylı Bürhan 
ı~!i büyük bir farkla birinci geldi. 1. 
kinrili-;i de Anndoludan Şeref kazan
dı. Yelken ve yüzme müsabakalarına. 
bugün de Modada devam edilecektir. 
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Yıwın: Soğoın:ı.n Tehllryan - Çeviren: s.ş. -19 - - lktıbu ve ter<'llme hakkı mahfuz.dur -

Tabancamı cebime yerleştirip muhasebecinin 
karşısına dikildim ve : Paralarımı ! diye haykırdım 

- Ben buraya terbiye dersi almıya - Her halde bu günlerde gelmesi ta- adamlariyle ça~ı~mak Ia.z.ım~elecekt:i • 
.ieğil paralarımı istemeğe geldim. z;ımdır. Siz bana adresin= zi bıretk:ruz, Ancak bunun ıçın de vazıyetın ta~a • 
4800 'liramı şimdi veriyor musunuz? mektup gelir gelmez. deı hal size haber miyle aydmlanmıı olması lazımgelıyor· 

- Ne demek istiyorsun?. gönderirim. du. 
_Ne demek istiyeocğim, paralan - - Size zahmet vermek istemem. Ken· Gece gözüme uyku girmedi. Sabah-

ını istiyorum. dirn gelirim. leyin erkenden kalktım ve her zaman 
Gittikçe sesimin yükseldiğini gören - Siz bilirsiniz. O halde iki üç gün çantamda bulundurduğum konyak ti· 

muhasebe müdürü, iş.in sertlikle hal - sonra bir defa uğrayınız?. şesini açarak bir miktar içtim. Saat ona 
Iedilemiyeceğine kanş.at getirerek de- Muhasebeci:den ayrıldığım zaman, a- doğru tabancamı cebime koydum ve 

diki: damcağızın mendilini çıkarıp terlerini ''Milli büro .• ya gittim. Muhasebeci 
- Para. istemenin de bir yolu var- aildiğini gördüğüm zaman. bu zavallı a- beni mutad merasimle karşdadı ve sah 

dtr, birader.. Sen kendi hesabına p~ dama acıdım. te bir gülüşle: 
ram istemekte haklı olabilirsin, fakat O dakikada hem kızıyor, hem de mu- _ Bugün de bir şey çıkmadı, fakat 
biz de, vazifemiz icabı olarak böyle hasebeciye hak veriyordum. Nihayet bu yarın muhakkak çıkaeıaktır. 
müliım bir meblağı ilk defa karşımıza. adam da bir memurdu ve salahiyeti ha- Dedi ve benim cevabımı beklemeden 
çıkan adama teslim edemeyiz. ricine çıkamaz.dı. Bu işte "bir kabahatli devam etti: 

- O halde hüviyetimi isbat eden mevcut olsa bile, b11nun :nuhasebcci ol - Dün siz buradan ayrıldıktan son 

vesikaları göstereyim, diyerek fotoğ- masma imkan yoktu. çünkü teyit edil- ra vaziyeti mJdüre bildiıiJim ve Erzin
raflı vesikalanmı çıkardım, muhase - mediği takdirde bile 4800 liramın mu- cana bir telgraf çekmesini rica ettim. 

öeciye verdim. haseb:cinin cebine ~:rmesi mümkün Çok iyi yürekli bir adam olan müdürü-
Muhasebeci bunları tetkik ettikten ıdeğildı. müz bu ricamı kabul ederek telgrafı 

11onr'a, yine tatlı bir sesle cevap verdi: Bu şerait altında emrivakii kabul et çekti .• Nerede ise cevabı gelecektir .. 
- Bunlara bir diyeceğim yok, kağıt - ..... kt•n backa çare yoktu. İki gün Tif-

....... ... :s Muhasebecinin yeni bir numara oy-Iannız tamamdır. Yalnız 'başka bir cihet lisi gezdikten sonra, üçüncü günü yine h 
nadığını hissettiğim bu sözlere e emvardır. Maınm ya bankalar ile kendi gu "Milli Büro" ya gittim. 

· miyet vermedim. Birdenbire: 
beterinden mektup almaymc~ ıbraz edi- Muhasebecı" 1....-nı· go··ru··nce, kar .... dan: . kl" .... il .. 

U'C" :.:" - Şu iyi yiıre ı müdürunuz gore-
len çeklerin bedelini ödemezler. Demek - Maalesef daha gelmedi kardeşim, bilir miyim? diye sordum. 
istiyorum ki biz henüz elinizdeki mak- diye bağrrdr .• 

d b. kt 1 dığ - Müdürü ne yapacaksınız? buzu teyit e en ır me up a ma ımır. Masasına yakla111.arak sordum: 
el" • • b :s - Kenldisine teşekkür edeceğim. için, paranızın te tycsını u mektubun - Daha fazla gecikirse ne yapa· .. 

vüruduna tehir etmek mecburiyetinde _ - Paranızı aldıktan sonra teşekkur 
cağız?. etseniz daha iyi olmaz mı? 

yiz. - Dün Erzincandan posta geldi, fa. 
- Makbu2*laki imzayı tannmyor mu kat size dair bir şey çıkmadı. Belki ya-

eunuz?. rınki postadan çıkar. 
- İmzayı tanıyoruz, hüviyetiniz de Artık tahammülüm kalmamıştı: 

malr11nt her şeyi tamam, yalnız teyit mek - Yarın da para mı alamazsam büs 
tubunu beklemek mecburiyetindeyiz. U- bü~~n başka şekilde görüşürüz, diye • 
suldendir, ne ycıpalnn.. rek ayrıldım. 

Muhasebecinin bu sözleri Uzerine bir 
türlü ne yapacağıma dair bir karar ve -
remiyor, söy1iyecek söz de bulamıyor • 
dum. 

Aklımdan bir çok şeyler geçiyordu. 
fakat kat'i bir red cevabı almayınca re -
zalet çıkarmanın doğru olnuyacağını dü
şünüyordum. 

Benim düşüncelere !daldığımı gören 
muhasbeci, cesaret alarak, bana emniyet 
telkin ttmeğe başlamştı: 

- Bizim vazifemiz de çok zordur. 
Herkes müşkülat çıkardığımızı zanne -
der, halbuki bizim elimizde ne var? Ni
zam harici bir iş göremey.iz. Bu nizam • 
lan koyanlar da her ihtim:ıli gözönlinde 

bulundurmuşlardır. Gayri tabii zaman 
larda yaşıyoruz. Bazan herhangi bir se
beple hir adama bir havale verilir, ha
vale mektubunu hamil olan zat yolda i

ken havaleyi verenler parayı C1demekten 
vazgeçerler, bize verdikleri havale mek
tubunun battal olduğunu bildirirler. Ba 

zan da havale mektuplarında veyahut 
çeklerde tahrifat yapılmış olur. Tabii 
sizin makbuzunuzda böyle bir şey yok
tur. fakat her ihtimale karşı teyit mek-

tubu gelmeyince tediyat yapmamak pren 
sip olarak kabul edilmiştir. Görüyorsu
nuz ki, bizim de kendimize göre hakkı
mız vaıi:lır. Onun için, çok rica ederim 
müsaade edin, teyit mektubu gels=n. pa
ranızı terhal veririm .. 

- Beklediğiniz mektubı..n ne zaman 
geleceğini ümit edersiniz?. 
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Bütün gün bu vaziyet kar§ısında ne 
gibi bir hattı hareket takip edeceğ:mi 
düşünmekle vakit geçirdim. Asıl kaba
hatin kimde olduğunu bilmediğim için 
herhangi kat'i bir karar vermekte te-

reddüt ediyordum. Erzinoanda paraları 
teslim ettiğim Arşan Çamalyarun bana 
bir oyun oynadrğınldan emin olsa idim 
derhal geri döner onunla orada hesap 
]aşırdım. Fakat ya bu adam dürüst ha 
reket etmİJse? O zaman "Milli Büro., 

- Ora!'lı benim bileceğim bir iştir!. 
Bu kelimeleri sert bir eda ile telaf • 

ftız etmi§ olacağım ki, muhasebeci bir 
dtnbire sandalyesinden frrladı ve karJı 
it:laki büyük kapıyı göstererek: 

- Ben karışmam .. İsterseniz kcn • 
diniz giriniz .• diye kekeledi. 

(Arkası rnr.) 

Gorio eat>a 
H. Balzak - H. Rilat 

Sayfiyeye gitmezden evvel mutla
ka bir tane tedarik edin. Büyilk 

roman 

V AKIT Kilabevi • 100 kuru§ ---1 

----- • ------ - ... s 
Ardahan -ı·c Artvin arasında çam ormanlan 

-~ 
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-·Meşhur BngllBz-casusuı 

MİS FLORA 
Vazallil : Oscaı ~ 
-9- ~ 

-------------------------------~~ 018bS 
Mis Flora, Alman harp g emileri ne . t '? 

g izil işaretleri nasıl ele geçit ınl~l e terbiye 

Froylayn ~mit o gün öldüyse, bu si
zin değil, fakat Almanların yüzünden 
di ve Mis Flora Lu cinayetin •ntikamını 
alacaktır. 

. Ertesi gün, Mis Flora, ilk resmi vazi
fesini aldı ve İsviçre yoliyle Almanya 
gitti. 

B~r harp gemisinde 
İngilterenin en büyük casuslarından 

biri olan bu kadının faaliyetini, biiti.ın 

teferrüatiyle anlatmağa imkan yoktllr. 
Biz sadece, bu sergür.eştin, hayatın, ~n 
zikre §ayan bir kaç macerasını saymak
la iktifa edeceğiz. 

Me~hur Skajarak deniz harbine te
kaddüm eden aylarda, Mi!'!° Flora. Alman 
bahri üslerine yakın. sahil köylerinde 

yaşa.dı ve hiç kimse ondan zerre kadar 
§Üphe etmedi. Alman harp gemilerine 
mahsus gizli iıaretleri. o ele geçirdi. 
Bunu nasıl yaptığı. henüz anlaşılama • 
mıştır. 

Fakat onun, o sıralarda Alman bah· 
riye nezaretinde mühim bir vazifede 
bulunan yüksek rütbeli bir zabitin met

resi olduğu ma.Jumdur. Dostunun ku
mandası altında bulunan bir harp ge -
misine girmeğe muvaf'ak olarak, gizli 

ipretleri ele geçirdiği ve zabitin de a:
kından veya korkusundan dolayı bunu 
meydana çıkarmadığı tahmin edilmekte· 
dir. 

Hadisenin üst tarafı malümdur: Ska
jerak deniz harbi esnuında İngiliz a
mirali Jellicol, Alman gemilerinin biri
birlerine verdikleri gizli işaretleri bil-

diği için mütemadiyen ona göre vazi
yet almı~ ve bunun, İngilizlerin harbi 
kazanmalarında çok büyük bir yardımı 
olmu§tur. 

Mis Floraya gelince, o da, bütün 
masraf ve ~rçlannın bol bol ödenme -
ainden başka, 1800 İngiliz liralık bir 
mükafat almı~tır. lntellicens Servis me • 
murlarına, böyle bir cömertliği nadiren 
gösterirdi. 

Montrödekl Alman 
casus 1 

''Profesör Erart,, adiyle meşhur olan 
ve harp esnasında Montröde büyiik bir 
faaliyet gösteren Alman casusu da, bu 
müthiş kadının kurbanı olmuştu. Bun -
da da Mis Flora ayni metodu kullanmı~
tı, yani flört, randevu ve saire ... Maa • 
mafih bu defaki sergüzeşt, az daha bir 
felaketle neticelenecekti. 

Mis Flora. "Profesör Erart,, la ayni 
otelde ikamet ediyordu. Bir giin, onun 
odasında ve yatağında bulunduğu bir sı 
rada, kendi odasındaki kolonya şişesini 
getirmesini rica etti. Yalnız kalınca da, 
Almanın odasında bulunan bütün k.i -
ğıtları alelacele toplamağa başladı. Fa
kat tam bu sırada da "Profesör., kati-
bi ile beraber içeriye girerek, onu cür
mümeşhut halinde yakaladı. 

Bunun üzerine Flora\Onun ayaklarına 
kapanarak, yalvarmağa af dilemeğe 

başladı ve İngiliz casus teşkilatı hakkın 
da bildiği bütün şeyleri ifşa edece~İ:le 
söz verdi.. 

İki Alman, bütün gece, Floranın if
ı.:aatını not ettile·r. Sabahleyin, Almanva 
da çalışan bütün casusların isim ve ad • 
reslerini ve faaliyetleri hakkındaki ma
lumatı alm•ş bulunuyorlardı. 

Bunun üzerine Mis Flora, alelacele 
ortadan kayboldu. Almanlar, kendileri
ne verilen malumattan istifade etmeğc 
kalktılHan zaman, bunun ba~tan ba}a 
uydurma olduğunu hayretle gC:•:düler. 

lstanbulda 
Mis Flora, 1916 da, Belçikada Almı.n 

askeri nakliyatını takip eden teşkilatın 
başında bulunmaktaydı. Oradan Flora 

Von Pola.nd ismi a ltında Almanyaya ~e 
çerek, milli mü.::Jafaa işleriyle nıe~~ul 

olan teşk:lat arasında bir çok faaliyette 
bulunuyor, oradan ıağ ve salim olarak 
avdet e>diyor ve harbin sonluma doğru 

İstanbula gelerek, muhacirlere yardım 
eden "insaniyetperver., bir kadın olarak 
bir mücl.det kalıyor. 

Bundan sonra İngiltereye dönerek, 

r:;nç kadın casusların ta 
lıt11 v 

teriyle meşgul oluyor. hOca•1 

Şimd ı casusluk · t edtı:ı 
kle jkanıe . eo9 

Bugün, Black Cast tntellı' . 
kadın. ilııfl bu savanı hayret larını 

~ • casus ,air • 
Servisin yeni ve genç ·rınetkt . ·r 

. "f de etti biııi"t ve tecrüb::siden ıstı a ıı 
d geçe tılıı 

Bu dersler. ba~ın an ele· bU1 

·· t. yadeder ttİf· heyecanlı serguıeş 1 ibare 
miinakaşasını yaptırmaktan 

-SO~ 
-------~ uıiler: 
~ikıiyct~ 

Bir artist 
bozmasıd,, 

iraıP>ebaşo rn 
'filrkçe ile atof 

e de r ek alk•Ş 
t~ p 1 u Y ~r !11eı1t~1~ 

Türkçeye layık oldu& ı;eııgitl. e 
O u en ııııh11 vermeğe başladık. n . bir dil ·• 

bilhasas ~·:iıel ve ahe~klı .. c;.adeleYe {,
1 

getirmek için geniş bır tTl~an vataıı\ciıl' 
riştik. Ana dilleri başka ~- e)'i lıj d• 

d Tiir,.ç aıı larımız arasında a '·at ba.Z • 
. . 1 ruz Fa" 10" kılmak ıçın ça ışıyo . oruı 

. .. yutTJU)' 
öyle hadıselere goz " .ııi• 

• ... ··rıdt"" 
bize go . deıı 

işte bir okuyucumuz . ııadıse 
·t bir 

diği mektupta bu çeşı ff 
h d. • de 

ba ı;e ıyor. . i bu 5eııe ,ıdi· 
"Her ı;ene olduğu gıb rnaL1r1 g ııet 

tanbula bir çok artist b~t. lbahçete:, or· 
Bu yabancıların çahştıgı"bet göfllY 

11
• 

zamanki gibi üyük bir rag 'fepeb'şt ~ 
Geçen gün bir kaç arka~Şd ı.ika gcÇı• 

· ·k lkı a '' da bir b~hçey: g~ttı · ıcasırgafl 
1
tctt· 

meden ş·&:letlı hır aJkı§ . darfl ç ,..j 
. . rı bır a ıı,ııııı 

sında sahneye ın ya disirıe plıl• 
Halka Rumca olarak ken ·rıi so Jİ• 

. t dikler• u 
sarkıyı söyctlmek ıs e "Val"lafll" 
Halkın büyü~ bir kısnıı r1ı'5 
ye bağrıştılar. .. terken tıe a"'' 

Dikklt ettim: O soY ıcasaP 11•
5
t 

büyük bir hazla bu Rumca bu art' "r1' 
b · tiııce 'fil Janm dinledi. Şarkı 1 • di siıe 110 

hoıması: "Bakın, ded~. şııfl Jile ıaıuar 
111

• 
· k ·· 1" egırt'I· 1J3Ş çe bır şar ı soy ıyec .. e şarkı tll··' 

şu'"'uza gidecek?.,, Turkc;h dır. l<OP • 
"ınca etraftan bir kahk3

. !. ııatde bO(ı,:a 
·ı edıO'l g J 

Bu adam Türkçe bı rn . " siyle a1' 
.. .. şıve a1 

T.uk telaffuzu ve kotu . ııeriyle. pa' 
Türkçe şarkı söyliiyor • e 1ı1<lar ya 

. 1 •. ı·· .. ı·· _,,sıora . ordU· lany e tur u t•.ır u 11
- edıY siİ' 

rak apaşikar dilimizle ala~lcaııal3r. ~ 
Etrafta gülüşmeler. ka la ı,1a}'ll118 bil 

rüp ~idiyordu. Bu hale faz tuk· ve aıı 
d·k Bahcenin sah:birıe kolş ... esine r ... 

• ·· e••· ıce•• 
adamın Tü:kçe şarkı soY ederse• '")" 
olmad·~ımızı. eğer tekrar ~ğıınıı:ı &O bil 
rlisini sahne::ien aşağı -~s::rdiğiJtıiıağıı11' 
ledik. Rum p3tron go .. "'ırııYa' 

h. unu"" heyecana gülerek, ıç 0ıııJ 

~u ccva bı verdi: ot af1'11119dİ' ı ... 
"Siz bövlc söylüy~rsuıı 'fiirlcl~r e p• 

en c;ok all:ışlıyan yınc ıırıeterırı ' 1 ,,ıı 
T .. k" ye ge .. ıar . "N eyaz:k.. ur ıye doyıırtt1" dili 

ra kazanıp karınlarını baııc1tarı~ ıil 
•• .J • ~. • bU va ı.atflıı. '' 

musaa;..ıe ettıgımız • .. aftl~•·" de'eı' 
mizle alay etmelerine rııu~c:vtıı11 e 
kaydimiz daha ne kadar 
acaba? . ., 

ıcııôıf • 
" • d ııa se" . - . tin e r~ı 

Ok11'rı1cumuz şıkil}' ~ orıa JcS. ~,, .. 
Dil, milli bir miiessesedır·,,.1 11att11 .. ,ıerl 

k l,.bı . ııu 
gi ve saygıyı kırae41 c • calc tet:tf111,rı'· 
şetecek, hir an unut~U~ıcarşıl~Y'8 dile -
bile asla müsamaha ıle rıll.:1 11 1, tO?" 

ı rııı ··rr- "' Bu vaziyeti alakadar a daıt1• 'fil dilı11'" 
katine koyuyoruz. BU a ··rrııet t 

raklarmda ';P:.irkçeye ~~di~. / 
li«m geldiğini öğcc~' ~ 

SEZ gt:9i 
TERZiHP.l'iseıerı ' (1 

Sahibi: thsan Yavut 1 e fi 
Ş 1 k Q l "y İ ~ ~ drı j r .. fJletL 

ter z. f 5' "Jl'ııJ; 
aıevsı ~ 

En es.zıp nı:ıdeUer, . rt'ıtl 
ve şık kuma.§lar. 1ı.O~ 1;IJ 

· lstanbul Yeni posta 
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PARDAYANTN KTZl ---- ----------~~--~~---~~--~--------------------..... 
ki .... Ueliniz., fakat Allahtan dilerim 

Cehenneme gidesıniz.. 
k - Adam sen de .. Bana istedığın 
;d.ar küfredebilirsin, fakat söyled ği 
~Arıde Yapmalısın. Zaten senin için ye. 
clah e kurtuluş çaresi de budur. Bir 

a Yakalanmamağa dikkat et. 

bi~kisi .de yürümeğe başladılar. Dar 
bi &eçıtten geçiyorlardı. Pardayan 
~;denbire Stokkonun kolunu sıktı, 

Okko: 

; Canımı acıtıyorsunuz. ne \'ar? 
FSt katdayan hem gülüror, hem de 
du~ konun kolunu biraz daha sıkıyor-

de - Sakın beni bir dolaba getireyim 
tıı tne, eUer:mdesin ve hiç de· kurtula. 
tıl~ın, §İmdi doğru yürü, gözüm !'le. 

'S Uıerinde olduğunu unutma. 

l'lıv u 8?zieri söyledikten sonra onu ko. 
li ~l'dı, herif nüfuzu altına girmiş
liİtn olunu uğuşturarak dosdoğru yü. 

ekte devam etti. • 

xxn 
FAUSTA VE KONÇ1Nt 

ba~o~çini ~il misafirini rr.erdivenin 
llıern a karşılamıştı. Yalnızdı. Adeti 

llın : gayet güzel giyinmişti. Fausta. 
8ela, ..... al tşısında hürmetle iğilerek onu 

"'adı: 
-G". 

lerinj ı°ı;liyoraunuz ya madam! Emir-
t\e bi 

2 ~mamen icra ettim. Burada 
\ıkk r ası.luıde, ne bir hademe, ne bir 

llıerh;d liıç.bir kimse yoktur. Yolunuz 
t\iı \·e : hıç kimseye rasgelmiyeceksi 
tıiıi ı: fçblr kimse Faustanın bende.
lernı ı:varet lutfunda bulunduğunu bi. 

Yecektir ,. . 
11.lUJta teşekk.. tt• · _Si ur e ı. 

!'a.ltat ~e~ zaten bunu beklerdim. ! 
goruyorsunuz ya, size haber 

gönderdiğım :wmandanberi düşüncele. 
rimi değiştirmiş bulunuyorum. Nete • 
kim buraya ge!irken burnumu bile 
örtmcdim. Maamafıh gösterdiğiniz ne 
zaketten dolayı teşekküre mecburum. 

Beraberce Mareşal Dankr'm hususi 
odasına doğru yürildüler. Konçini ya. 
lan söylememi§ti. Geçtikleri salonlar. 
da \'e koridorlarda hiç kimse yoktu. 
Sarayın bu kısmı sessizlik içindeydi. 
lş odasına gir:nce Fausta bir koltuğa 
oturdu \'c Konçini kadının emrini 
bekledi. Fa usta: 

- Oturunuz, dedikten sonra bir sc
la m daha vererek yerine oturdu. Ba. 
kışları kendisinin ht>yecan içinde ol. 
duğunu belli ediyordu. Konçininin bu 
halini anlıyabilmek için ya Fau!'lta 
g:bi 1.eki, yahut da rardayan ;;ibi 
kurd olmak lazımdı. 

Netekim Fausta bu hali anlamış, ay 
ni zamanda Konçininin otururken Faus 
tanın arkasına tesadüf eden k~pının 

perdes:ne doğru bakması da gözünden 
kaçmamıştı. 

Bu kapı kendi arkasına ve Konçini. 
nin de knrşıs•na isabet ettirilmişti1ze. 
ki kadın kendi kendine: 

- Leonora bu perdenin arkasında 

olacak. Arkamdan boyuna işaret ede. 
rek herife talimat verecek.. Anlaşı

lan adamakıllı boğuşacağız. 

Bu düşünce ile müsabakaya hazırla 
nan bir pehlivan gibi vaziyet aldı, ma. 
maamafih yüzü gene mütebessimdi. 

- Ne dersin'z. benim kalkıp sizi zi. 

yarete gelmem inanılacak şey değil 

değil mi Konçini ?. • 

Konçini telmihi anlamıştı ~u ce,·abı 
verdi: 

- Evet madam, sizin gibi bir preit
sesin hemin gibi adi bir asilzadenin e. 
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--------------------------------------------·~~------------------ Sözlerinizi ayn~n krala tekrar e-
deceğim. 
Düşes izin \'erir bir tavırla: 
- Gidiniz kont. 
Dedi \'C elini tekrar uz.atarak gUl

:fü. Kont da geldiği zaman yapltğ~ gi. 
bi yere rl.z c;öktü \'C yine parmaklan. 
ıım ucuyla maclamıp elini tutarak du· 
daklarına götürdii. Sonra da kapıya 

cloğru ilerledi, bu sırada fakir miira
caatçı halini tekrar almıştı. 

Kendisine yardyn etmiş olan asil 
kadına dua1ar ederek koridora çıktı. 

Burada miikemmel bir fransızr.a ile 
konuşuyordu. 

Biraz yukarda vakayı anlatırk11n 

bü ~ün müracaat edenlerin İspanyol ol 
duklarını söylememiştik. Halbuki ko. 
nağa gelen fakirlerin birçoğunun 1s. 
panya sarayı He düşes arasında va~ı
tahk eden kimseler o!duklarını yaza
cağ·z. Düşes. yakında bütün tafsilatı 
He öğreneceğiniz. esrarengiz ve müthiş 
bir işi başatmak için bunlarla temas 
etmekteydi. 

xxı 

PARDAYANGÖZÜKÜRKF..N 

Biraz sonra dii§cs dö Soriyenles ya. 
nın:la adamları \'C Dalbaran olduğu 

halde arabasına binmiş "Üç Meri" 
meydanrna doğru gidiyordu. Yeni 
köprüye geldi. Bu defa tırabasmın 

perdeleri açıktı. herkes dü~csin yüzü. 
nü görebiliyordu. Arkasına beyaz ve 
~:ıde bir elbise giymişti, al ipek yas_ 
tıklara dayanmış Paris halkını seyre
diyordu. 

Ağzından köpük saçan bir bey. 
gire binmiş bir SÜ\'ari mantosunu o. 
muzuna atmış olduğu hald~ "Dokin" 
Mkağınd:ın gelerek ayni köprünün di. 
ğer tarafından kar§ıya gcçeccltti. 

Bu süvari ~övalye dö Pardayandı. 
Pardayanm iistündeki toza bulan • 

ımş beyaz elbiseye bakılırsa, uzun bir 
yoldan <löndiiğü anlaşılırdı. Şüphesiz; 

ki oğlu "Jan" ı SoJıyc kadar uğurlamış 
ve dönüyorclu. Ya\·aş ya\'aŞ hem iler
liyor, heni de düşiiniiyordu: 

-Birkaç dakika sonra şu sevgili 
Nikolün marac;ı l:a.c;mda olaca.~ım. Kar 

mm da çok acıkmıı;.Bir güzel ye:nek yt 
dikten sonra yatağıma u1.anır sııbaha 
kadar deliksiz bir uyku çe'i<nim. Yay 
canına, galiba ihtiyarlamağa ba~la • 
dtk. Hiç de e~kisi g-ibi değilim. Biraz 
fazla yol aldım mı, hemen yoruluyo r 

rum. 

I\oca kahraman içini çekli: 
Köprüniin diğer tarafından gelen 

dü~es de hemen yanına yaklaşmış gi
biydi. Biraz sonra, karşılaşacaklardr. 

I'ardayan birdenbire sendeledi, hemen 
attan yere atladı. Bu hareketi, o kn. 

dar ani olmuştu ki, biraz evvel dil. 
şündüğü gibi hiç de ihtiyar ve yor. 
gun bir adamın yapacağı iş de~ildi. 

Beygirin kayışıat'ını sıkıştırıyormuş 

g'bi bir hal aldı, at onun yüzünü ka. 
pamır:ıtı. O hayvanın başı altından u
sulca bir arabaya bakıyordu. Birden. 
bire homurdandı: 

- Fausta? ... 
- r------

Mantosunu yüzüne kapadı, düşes 
- daha doğrusu Pardaynnın söylediği 
ı:-ibi, Fausta, onu görmemişti. DUşes 
epeyce uz.akla"t,ktan sonra Pnrdayan 
doğruldu. ntc<:li bir na?.arla Faustayı 
arkasından sU.zdü. 

- Fausta ha.... Herhalde yanıımr. 

yorum, demek ki Fauırta 6lmemiş. 
Bıçak kadar keskin gülüşlerinden 

birlyle gülerek: 

- Fausta Pariste ha .. Fakat, acaba 
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----...-------------------------------------------------------burJ.ya ne yapmağa geldi. Ne yazık ki 
güzel yemeğimi yiycmiyeceğim! •• 

Sonra omuzlarını silkerek: 
- Adam sende ... Ak§anı yemcğinl 

daha yüklü yerim vesselam. 

Tekrar beygire atladı ve geri döndü 
Şapkasını yilzüne doğru indirdi, man~ 
tosuyla da yüzünü adamakıllı kapıya. 
rak, dü5csin arabasını takibe başladı. 

Pardayan hiç deği§memişti. Eskisi 
gibi birdenbire karar verip bunları der 
hal yapan bir adamdı. Saçı, sakalı kır
laşmış olmasına rağmen ge~en seneler 
ona hiç tesir etmcmi3 gibiydi. Biraz 
evvel güzel bir yemek ve tatlı bir uy. 
ku düşi.inen eövalye Faustayı görür 
görmez ibtiyo.rltğmı unutmuatu. Düşe. 
si tnkib ederken kendi kendine dü§il
nüyordu: 

- Vay canıma, her halde yanılma. 
rlım. Bu kafir muhakkak ki Fausta _ 
d:r. Hiç de cc3i"Tn°n:i~. fakat burada. 
ne iri var? tmıın onu h'lla o~uz yaşm. 
da z~t'o .. d ...... h l,,u1d yrnılrnıyorsnm 

sbı·1 i tım kırk nltı Y2.F:mdn olması la. 
zımdrr. 

B.r meyha..,e önjJnde durdu, meyha
nzci ,k~ndi:3iı1i hürm"'tle lrnr9ılad1. Par_ 
dayan meyhaneciye: 
- Hayvanı size emanet ediyorum, za. 
valh çok yoröun. Ona bakınız, ben ı::on. 
ra geLr al:rım. Fakat ne vakit oldu
ğunu bilmiyorum. 

Meyhaneci bu söz.le.re hayret etme. 
di. Pardayam tanıyordu. IInyvana ba. 
kacağına söz verdi. Pa,rdayan bu söz. 
leri duymadı bile. O 1:-;!!di kendine 
söylcner k önünde giden arabayı ta. 
kibe devam etti. 

- Hayvan yorgun dPğil. Hem, yor-
1 

gun dn olsa dayanıklıdır. Fakat Fn.us 
1
. 

ta ıı.eygirle takib edilir mi hiç? Fa. 

kat bir türlü halledemediğim mesele 
bu kadının burada işi nedir? Şehirden 
dışarı çıkıyor. Eğer uzağa gideoekse 
yandım. Keşki hayvanı bıralanaaay • 
dım.1 Yine başıma i3 çıktı. Bak, bak!. 
Dofin kapısından dı§arı çıkıyoruz. Ve 
pek iyi olm~ da atı bırakmışım. 

Çünkü Faustamuhakkak ki muhterem 
vatandaşı Sinyor Konçini cenablarını 

görmeye gidiyor. Bu herife Ankr ma
reşalı diyorlar ... Mareşal mı! Haydi 
sen de, onun gibi serseri mare5al olur 
mu? Daha. kılınç kullanmaımr bile 
bilmez! Ne ayıb.,. 

Bu kadın acaba Konçini ile ne ya.. 
pacak? Burada yine ne gibi bir dolab 
çevrilecek? Bak, doğru dUşünmü§üm. 
Norton sokağına giriyoruz. Ben Kon. 
çininin evine nasıl gireceğim? Bereket 
versin ki, Jan Sojide hasta olan ka· 

rısının yanında kaldı. Fakat doğrusu 
Madam Fausta ile mare~nl cenapları. 
nı görmek isterdim. Zaten o Faustayı 
tanımıyor ki. Her ne.kadar tanımıyor 
sa da oğul ile anayı biribirlerine ge. 
çinnek vicdanmıa iyi gelmiyor. 

Madam Fausta Paristedi
0

r. Ben de 
buradayım. O halde mticadcle ba~h • 
yacak demektir. Jamn bu kavgada 
bulunm .. d·ğı da.ha iyi oldu. Hey yav
rum hey ... Boğatlaşacağız, merhamet. 
siz'.!e muharebeye baehyacağız, bu de
fa b"rimizden b·rimiz muhakkak ole • 
cek. Belki H:imiı: de ölürUz ya ... 

Hakikate"l araba Konçininin sarn)', 
önünde durdu. Pardayan da durmus, 
onl!ırı SC)Tediyordu. İçeriye gireceltt i. 
Fakat konu§tuklarını nasıl dini yebi • 

lecekti? Bu imkapsızdı. Sarayın kapı. 
sında nöbettilerden ba~k:ı Stokko da 
orada bulunuyor, bir ileri bir geri gi. 
dip geliyordu, 
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'P A R D A ~ ANI N K I Z I JS 
_____________________________________________________ _,_,, 

Birisini beklediği muhakkak - \ 
tı. Faustn içeri girerken kendine malı. 
sus debdebali selfımlarından biriy1e o. 
nu selamladı ve yine gidip gelmelerine 
devam etti. Pardayan da Stokkoyu 
görmüştü. Kendisini göstermek için 

mantosunu açtı. İstediği olmuş, Stokko 
onu f arketmi§ti. Herif birdenbire sa. 
rardı, bir an şa§kın durdu ve sonra sü
ratle geri dönerek bUyük kapıdan içe
ri koşarak daldı. Pardayan da sıçrıya.. 
rak iki adımda ona yetişti ve kolundan 

tuttu, Stokko silkindi, fakat Pardayan 
birisini yakaladı mı o adamın onun e
linden kurtulmasına imkan yoktu. 

Netckim Stokko da kurtulamadı. 

Pardayan alaycı bir tarzda: 
- Usta Stokko, galiba seni kor kutu. 

yortfm ki böyle kasmıya heves ediyor 
sun! .. 

Stokko çabalamaktan vazgeçmişti. 
Cünkii kurtulamıyacağını anlamıştı. 

O Yakit Pardayan her:fi serbest bı -
raktı. Leonoranm mahremi esrarı ar. 
tık bir yere gidemiyecekti. Filhakika 
Stokko sarbcst kaldığı halde yeı·inden 
kıpırdamadı. Rengi solmuştu, keyfi 
kncmıı:;t1. Hürmetle iğilerek: 

- l<~vet Mösyö Pnrdayan, sizden 
lv·r'iarım .• dedi ve ilave etti: 

- Halbuki ne Allahtan, ne de §ey
tandan korkanın. 

Par<layan onu süzdü, n'.'.>nra omuzla. 
n ı il 1 erek PU sezleri söyledi: 

- fan1. kimsenin isitmiyeceği bir 
yerd<' iki söz söyliycceğim. 

Avlu11un hır kenarına çekildiler. 
P<ırday n sesini yava{1attı \'C güzü ile 
mcr.3ivcnl:rden çıkaıı Fnustayı işaret 
ederek: 

- §;u merdivenleri çıkan muhterem 
prd1s~::;i görUyor musun? Öyle hare-

ket edeceksin ki, • görülmeınek ~ 
tiyle - onunla senln efendinin kon 
tuklarını dinliyebilnıeliyim ! .. rıde 

Stokko•da renk kalmanı1ştt'. ~nııdJJl' 
bir uçurum açılıyormuş gibi ık1 ş oı 
geriledi ve Pardayana korku dolu gds 

. k rarın 
lerle baktı. Pardaya.nda ıse 8 stol<" 
azmetmiş insanların hali vardı· 
ko titriyerek kekeledi: lll'lın 

- Aman efendim, beniın b~ 
kesilmesini mi istiyorsunuz? . ret 

- Kellene büyük bir eheınlll1~u.. 
veriyorsun!. Halbuki bu bi~iınslZ. u 
ratınla kafanı neye bu kadar dil~rı; 
yorsun, anlamıyorum. Neyse or si< 

geçelim,. Muhterem kafanı k~s.r:ar!i 
istersen benim eöylediklerıı:xıl 
harfine yapmahsml. 

Stokko adetl inllyerek: bJ.-
- Mösyö, ne isterseniz yap!lll):. 

zırmı, fakat bu iş elimden gelııı 
Pardayan gayet sakindi: ıt'll" 
- Pek ala, öyleyse, Şimdi jste~r~ 

sin ki, §U ellerimle seni ya.kalJY yiııl 
K · · i ·· Un kad s"..:ı kliYe onçının n on e ar uH'. bildi" 
ve orada yalnız senin ve bel1in1 r :zııL. • 
ğimiz bir §eyi söyliyeyiın ? .. tste . •. ı -

. 1 )» 

sin, Konçiııinin sevgili metres~ Jtlet-
min öldürdüğünü a.nlata.yıtn? ;.s. ~e
resini öldürenden intikam al.rn~ ,_a:ııısft 
min etmi~. Meseleyi öğrendiği ıcv 
sana adrunakıllı i§kence Y'~u111 
fanı keseceğini dil§UrunilYor ıııır; 'tJd 

Haydi oğlum çabuk ceva~ .., ~f; 
işte acele et! Ba.k dil§e! ic;e.rı~re ıerd'• 

.. tebllee 
Eğer isanlar bakı§l!!. o ~ 

Pardayan da Stokkonun kızgın u}<l f'l'f 

ları altında ölüp giderdf. Halb ~~lş.. 
dayan Stokkoyu bileklerinden sJ11cll 
dı, kurtula.mıyacağını artık taııl 
anlıyan Stokko: 

,, 
• 
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l:!lllgünkü 
t'\ radyo 
._,tog 

l.ıq}i ramı 
ıı ıı cı.: 

,.~cuıı~ ınu 
Ilı •tad hteııu • Pire muhteUU futbol 

llldaıı ak! 
1 

Pl.1Jı.ın 
11 

n en, Fenerbahc:e maçı 
~~ lıtı ST:ruı ınuslkial, 19,30 konteranıı, 

t "e lrkatcıuı (Çocuklara öğ11Uer), 20 
~, iıl!Jı. dll§lan tarafından Tllrk mu. k' ara lll\rkılan, 20,30 Omer Rıza ta.. 

'4tııarı bta ııöyJcv, 20,415 Muzatrcr ve 
~ tarar d ?ı ktkııllrı ın an Tllrk musikisi ve 

•Jaıı8 ' <tıaat ayanı, 21,115 oıkcstra 
p \c bor 

ııo ro~rıu sa hnbcrlcrl ve ertesi gtl. 

\ 
toto, 23 ııo' 

22.30 madam Stanı;cl: Piya. 
1\ n. 
\~ \· 

ISI~ , 
• f karı ık • 
? i "ı. 2(ı 

05 
Yayın, 19,015 cazband takımı, 

~ 1~ Saıı~r karı~ık ~ayın, 20,UO musiki, 
~l'tşık gdan naklen BUyiJk konser, 

tth. Yayın, 23,35 dans musıklsi. 
ı~~: 
j~ 

r~ llıUaikJ 
t>.. lta k • l9,05 ı:por haberleri. 19,20 
... "llofo11 :n1ııerı, 20,0:ı spor haberleri 20,20 

~ . "' o· '4rı,"ata., b: halk şarkıları \'C dansları 
h.. ~rlcr, spor, 2:ı,:ı5 dıı.nıı ha. 

'1'tt;. 
l!~o. 

ı~ ı~ tıııgeııc 
l&ıı k 0rkcstrım, 19,15 gramofon, 

t· 0ııııcrt ., Coıııt • ~0.20 konferans, 20.~o o. 
~ ~. 2~ ~e Luksemburg, 23,20 çingene 
t l'ltr, ' G cazband takımı, 1,10 son 

ı~: 
~e ~ rıı ktup 
l2 ~ ,.. kutusu, lll,li konser 2n,35 

• .,ra 
t' lı&.\'a., ha:ı:ıfon, 21,:!0 akşam konı;erı, 
tı.u.\ıt erler, spor, gramo~on. 
l\~ O: 
'o.ıu !liran 
) trı, t 0 

konseri, 1 ,35 gramofon, halk 
~ t~ ;a.ınoron, uıusıı.1 yayın, haberler, 

lıı '· '212•4~ konııer, 23,015 haberler. 23, 
~tırı.\. .o:; ~amofon. 
~~ . 

~ ~ llıaııdoı 
~~ o, ırı 

2 
111 konseri ve şan , 18.~t" Rske. 

l2tll' h O konuşma, l!l,35 §an konl!!erl, 
~.. lllııaı1tt avaıan, 21 dini vav111. \'Psnlre, 
"'IJ~. 24.85 son. 

iş Bankc sı asgari 25 lira mvduatı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
senede kura ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır. 

t· • 
~ .2ıı t• 
~h.~ltııccr 
~~ b::1'11t 1 konser, 19,60 karı§ık yaym 
~ ~l'lc ltlUstkı, 22,05 kan§ık konser, 
b.'1tt ~ r, 22•65 nefesi! ııazlar konseri, 

1937 sonuna kadar keşide tarihleri: Eylül, Birinci Teşrin ve Birinci kanun 
avlarının ilk günleri. 

' llluıılklııl, 1stirahatıerde hava, ha 
) 

~\\~\-:------
~~, \'i eczaneler 
l Ci~. lthrtn muhtel!! l!!emtıerinde 

• 'il ec 
( Clb l':&ne!cr şunlardır: 
b.,~ ~ 'tindekller: 
i·~l d~ (>.. 
•• "(~LltUçuk • Mlnasyan ı, Beyadıtta 

), S.~\'le Pazarda (Hikmet Atlamaz), 
~' • ~ty1~1iamdi), KaragUmrükte ( Fu. 
L' A 'la (Teofiloıı), Şehzad<'başmda 
~ k> rayd 

Satıhk 
apartıman 

Beyoğlunda İstiklal caddesine yakın 

beı katlı, be~er odalı, banyolu, günt-~ 

görür, denize nazır gayet ucuz fiatla 
acele satıhktır. Müracaat: Beyoğlu 

Parmakkapı İstiklal caddesi No. 117 
birinci kat Emlcik yazıhanesine. 

"1' rı a (Elem Pcrtevl. Fenerde j 
~ ~@ ıı,~ A.lcınctardn (AbdUJkat'lrı na - Dr. Faik 1. Okte 

;• ~lı c,d~tındektıcr: Cağaloğlu Nuruosmaniye Caddesi 
ı ~tııı l'I~ ı>nnı. 1 Operatör 

ı~.ıı l'ı}' d·/111nrı" (Kanzuk), AltınrıdaL N 6 T I · 21109 1 ,"' ~ .. tld ra~•nda fGllnPş), Gnlatada o. e . . 
1 

~t• 'lı "ıılrıde fSporldlıı), Ta'kslmdıo 11 Muayene 1 liradır. 
'~ ~\t • 't11 t> \ 

1 
"ıtı ~hıl)a.,ınrt11. (Nlhııt), ~işli 

~ ~l\ ı ft ""~Md slnd,. <Halk), KRSımpa_ 
~.,l'l ll\ rı;u 1• Itruıkövde (Ne~lm Atıe~ı. 
1\'lll 

1
"Ymnn Recep), ~ar:yerde 

'· dat 
~ . l\11,.,~,, 

' 'trııı, rt uv \'!' A(lıtlardakller: 
rrıra'llor) , Knriıkliylinrl,. e~'kt 

iskele caddesinde (Sotiryadiıı), Yeldeğirme. 

nlnde (Üçler), BUyükadada (Şlnui Rıza), 

Heybelide ı Halkı. 

il 
t 

~~r.~r~~ . 
~ ~·<ıı ~lll<ı •.. Keş'f bedeli İlk teminatı 

tq llı)lllt t· .. !\Uçük köy _ Silfıhtara. 
~ ~I -.ı.ın ir. 
~ •l 1.) • $iJh . 1 5787,60 ·134,07 
~~a\>utpa 'l'ı Yoluna asfalt iltisak 
t; tıırı ia Yolunun tamiri ::?14~.32 160.82 
~~ iı:ı~atı er.ccik köyü mektebinin 
< ~rda nı :~562.50 267 ,19 
~lı~ iltırıey Uhnınınen bedelleri yaz.ılı yol \'C mektep tamirleri ayrı ayrı 
~1·~ a tevt-~ı k~n~lmuş ise de belli Hıale giinünde giren bulunmadığınd~~ , 

( 1 · l~leıtı·ınıştır. JÇeşif e\Takile §artnamesi levazım müdürlüğünde go. 

1 ıı~ ~ bu iı:.~ler ~~90 N. lu ka:mnda yazılı ves'.kadan ba.'.jka Nafıa Müdür. 
d l) e?1inat er ıçın alacakları fen ~hliyel vcsikaslle hizalarında gösteri • 

aırııı ~ ~~kbuz veya mektubilı• b:!raber 1.9-937 çarşamba günü saat 
l~l ~nele bulunmalıdırlar. (i) <5605) 

~~ıı:tıbuı Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
~.' ~ı. ctlnıa koınlsyonundan: 

:<tt 'l•tah . • 
~ 'fc 1 dıınin · . . . 

lı ''t 65 ad 1!ftn 166 takım 1<r~lık elbıse ve 166 takım yazlrk elbıse mc.o 
~lıt._ , ~lllin :t kı~Iık kaput kapal:zarf usulü eksiltme ile yaptınlacaktır. 

1
' l S lturu edciı kışlık elbiselerin maa kasket takımı 1 S lira 25 kuruş kaput 
'titıi 1tlttiicr 1 v: Yazlık elbiseler 7 lira 25 kuruştur 

~~ t l>ara,11 clbısclcrin numunelerini merkezimiz levazımmda görüp şartna · 
'ta:1t ı alabilirl~r 

~ . l'tı . 
1 ~ta.ltııı:t:~pa]ı zarf usulü ıle 7 eylül 1937 aalı günü saat on beşte Ga· 
$, 0lllisyo •a r>aşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi sa • 

~ t~,ilt %nda yapılacaktır. 
~ l)ııa rrıcyc . 
) ' l'1: "trl'tıtlc . gıreccklerin ek,;il~meden bir saat evvel teklif mektuplarını 

':ı:,.. ltvaltkat rı ;c muvakkat teminatlarını yatırmaları şarttır. 
lj .~ltti1t.... tcmınat parası 464 liradır 

yer "•eye . 
11taıat gırcecklerin terzi olduk larına dair ticaret odasının 1937 

ın1 .. 1, 

• HAYllE1TIH):, 
. f}!!!I 

\ 
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Akşam ' de ~ill!lllOOl~lll • 
Suriyenın M e ş h u r R a 1<1< a s e s ı 
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T \ T V YE MU ' 1 ı\ l\l '1 E r 
"e Meşh~ır ~a~~aısesn 

T 

Bütün ağrıların panzehiridİ~· ·ı 
Beyhude ıshrap çekmeY'°1 

' 

air tek kaşe 

N E· v R O Z 1 N 

En müannid ba, ve d" ş ağnlanm 
sür'atle izaleye kafidir. Romatiz:r.a 
evcaı, sinir, mafsal ve adete ıstırab
ları NEVROZIN'le tedavı edilir. 

t Jez!e, Grip ve Bronşite kar~t 
en müessir ilaç: 

•Wlllffl//JW/l/!I~ Ayrıca So::st Sayail M U A L L A Telefon : 42372 
N E V R () Z i N' d i r. 

• Beşiktaş: Yıldız· Fski Şemsülmekalip . ! .,, ;. . ' • ·-

,Geceli GUndUzlU 
OZi l 

1 

KIZ-ERKEK 
Yuva - ilk - Orta kısım ları havidir. Almanca - lngilizce - Fransızca 

ıraıoe~e kaycdloına lO>aışDaınmoştoır. Acene e dnnD:2 
Kayıt muamelesi her gün yap.lır. Telefon: 42282 _ ..... ___ ._ .. _______ _ 

ECEL·GONSEL • ' .. '"'~• f • • I • 

i Kız- Erkek Orla - l.ıisc 1 

. . '• . ' . . ~ ~ ~ 

• 
Her akşam 

ırul<l9 
Memleketin en yUksek sanatkArlarUe b 

• 
1 

(Eski : i N K 1 L A B) 

Kuranı, DlrekUJrü: Neb!C~h.ıı Hamd! ll:JJBlldiımeli"'il TAK S j M ==~~::i~c1e 
Resmi Okull: ra muadeleti tasdiklidir. Kayıt için hergiln miiracaat olunabilir. isteyenlere Tel : 

43 703 mufassal tarifname ~önderilir. Çarşı kapı, Tiyatro caddesi. 'fe!efon : 20019 / 
............................................... _._._ ......... ı ................. ~ 

-.. --. , ktörlü<Bünd ' a k Mal H . lisası ~ 
1 1 .. n. işteha ve kuvvet için ef1 

1 - İlk, Orta ve Lise kısımlarına giindüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına b~lanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alına cağından mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat etmelidirler. 
3 - Eski talebe eylülün onuncu gunUne kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvurarak k.ıydını yenile-

melidir. Eski talebenin eylülün ·)nunda.:'l sonra yapacakları müracaat kabul edıl miyecektir. 
4 - Sekizinci ve on birinci smıfl.ırın bütünleme ve engel sınavları eylülfin birinde, diğer sınıfların eylülün 

yedisinde başlıyacaktır. 

5 - İsteyenlere mektebin k~yıt sartıannı bildiren tarifname parasız gönderilfr. 

Adres: Şehzadebaşı polis karakoluarkası. Telefon: 22534 • 

birinci ilaçtır ss•-
Çoculi ların dlşlerlnln kolayca çıkrtl çO" 
na, kemiklerlnln kuvvetlenmes1°ri

11 
cuk emziren annelerin südil11 

~oğalmasına yardım eder• 

Bilumum eczanelerde bulunıır·# 
.. --------------··--·----------- " 1 ·- 1 • • .......... (~il Aka Y 1Ş1etmeS1. n d en •. . .............................................................. ·-··-················=·=·====:= .. ,·· __... . ......................................................................................... at. ııır ' 

D • 118 r ii Sahhk çok mUnbıt ve kıymetli ar tan ı<ıırııt~ı li~· 
l) İşletmemizin Yalova Kaplıcaları methaline iki kilometre mesafede tesis en 1 z y o 1 i~ Denizliye tabi Çivril lıc;ebaylığı civarı l\:Uçi.lk :Menderestnde s~.:;ePnııı o:,.ıc f 

edeceği elektrik santralının bina lasmiyle, yaptırılacak olan t ransformotör kulü- I Ş L E T M E S i :: tnhmlnen ( 1000) dönUm!Uk arazi c;ok ehven bir fıyatıa satılıktır;8,,erııA"" ' .(} 
besi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu.,tur. H verim niabctı ı re 200 dür. Talip olanların Bc ıııkla§ Ortabahçc 'ı'. •• ::f.• 

:ı •• ~-:·' 
2) Bu i~e ait evrak şunlardır : Acenteleri : Ka raköy - Köprüba1 H numarada Bny Erhan Asım Ezere mUrncaatıarı. ·····:::::::••" 

· 1'• 1. 42 3" 2. ~ı·rke'"ı· Mu"hilrdar Z•d• ::•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı•••••••••••••••••••••••••••••::::::: ••••• A) Eksiltme §artnamesı "" .., _ ""' • .... • ................................................................................... . 

B) Fenni şartname I•-• Han tc.lefon : 22740 --

C ) Keşifler lzmı·r 
Ç) Projeler 
D) Mahal listesi 

E) Mukavele projesi F M •• 
F) Fenni prtname lahikası u a r 1 u • 

3) Eksiltme 7 eylul 1937 salı günU sa at 16 da idare merkezinde şerler encü-
meninde yapılacaktır. b t • ı 

4) Santral binasının bedeli keşfi (29,598) lira ( 12) kuruş transformot ör kulü- nas e e l e 
besinin (2048) lira ( 44) kuruştur. 

5) Talipler her iki keş:f yekununun yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat 
teminat getireceklerdir. 

6) Teklif sahipleri getirecekleri zarf ları yukarıda yazılı günde nihayet saat 
15 e kadar makbuz mukabirnde encümen reisliğ ine tevdi etmiş bulunmal:dır
lar. Postada vaki olacak gecikmeler nau.rı itibare alınmaz. 

7) Şartname ve keşifler idare vezne3inden üç lira mukabilinde satın alınab!-
lir. (5332) 

Oen i z ~· oUarı işletme lllrektörlUğOnden: 

lzmir Fuarı münasebetile, 
Ankara vapuru 

EylUIUn ikicind:?n itibaren Fu~rın açık bJlunduiıı müd:!elçe otel olarak 
1.zmırde kalacalttrr. 

B:r geceı;k y.at.ak ücreti: 
Birinci mevlt"de "Lüks J:amara hnriti" ı::; . 150 kuruıı 
lkincl mevkide ~·:, hurcş 
'üçüncü mevkide 70 kuru~ 
Yemek ve içkiler nefis ,.e ucuzdur. 
Gemlje yatmıyanlar da lokanta ve gazinodan istifad~ edebilirler. Bu 

mU.teena !U'S3.t.ı kaçırmayınız. (5649) 

FevkalAde Posta 
Mevcut postalara ilaveten ANKA

RA Vapuru Eylüliın birinci çarşan

ba günü saat 15 de Galata rıhtımın
dan kalkarak doğru İzmir'e gidecek
tir. Fuar açık bulunduğu müddetçe 
fotoğraflı g idiş • dönü~ bilet i alan
lara yüzde elli tenzili t yapılmakta

drr. 
Sayın yolcuların Karaköydeki a. 

centahğımıza müracaat etmeleri. 
(5627) 

Istanbul P. T. T. Vilayet .. d 11 : 

M .. d .. ı·•gvuıı e u ur u 
0

, 
' 1'811 9 

Meri yele giren 3222 Sayılı teısı;ğııııt0, 
nu mucibince radyo sablplerlolıJ r~eııe, 
sonuna kadar en yakın P. T. T. ııı;eıetlO 
rloe müracttat ederek ruhsatoıı fi 
almaları IAzımdır. ş 0111 

8 
1-Ağuslos-1937 den evvel a1ınJ11~ğt1ııt:, 

ruhsatnamelerin htlkmtl yoktur· ırJJ•f~ıt' 
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Ruhsatname vermek için eski (~t 
ald hiç bir para lstenllmlyecektlr• 


