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Trakyada eski 
mıntaka bugün 

gayri askeri 

Bu suretle askerimizin kontrolü 
işgal edildi 
dışında bir karış bile 

1 ürk topra~ı kalmamış olmaktadır 

) .JI. 
lzmir fuarı 
bugün açılıyor 
Saşvekil dün lzmirde büyük 
~ teza üratla karşllandı 

%- "• 20 - Başvekil Cehil Bayar h- bir, İlbay Fazlı Güleç, Şarbay Behcct Uz 

~t\>~llUııı ile dün §Chrimize g_elmiştir. ve lzmirde bulunan saylavlarla ınUlki 
~onomi Bakanı Şakir Kese. (Devamı 14 üncü. de) 

Sü eymaniyede bir 
adam karısını 

bıçak ladı 
~~ıi\~ ~ ..... ırnaıonaııde @Dan ka<dl oın beş 

~@CG~ k <aınasncdl o ır 
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1 •o/Ja ısım erını ya nı: ıtalyan 
,,. 1\ cakıar "il 

<ıldırıı , clvii,, "JJosile,, uibi isim_ 
llı'itıı acahtır. 

•lrq, rı can 
C/c ' llıeı131 ~f korpor,asuorıları taratın. 
11 

' /JQüarıc;P.arırıa oönderilen bir tamim 
e 1.fiııa ısfnıler kullanarak ltalya11 dil 

C/"IJ r/foe • 
<lf il tıe 1,11 

.. ararlı bir hareke/le hulunul-
c{jrti iıareı e:~ ııihcıuet verilmesi ld:ınıoel. 
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':1ekt<'dir. 1\y11i karara göre, 
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i llabanclerınc/ef.-1 'lloliııud,, "Ba{jciat,, 

ı1 '1ıar0ı,· ,_ 1 
§ehir mwanları da kullaml 

11//J ' VIUI( 
"rı !lrlıir ia~ın lferine "l'e11cclik,, gibi 

1 llızııe • sınııcri konulacaktır. 
:ikJıı ll) nı 'iel 1 

lı ltıi ctrn· )apalıın dersek lt:ıly:ıyı 

1
1 tlcrırrı ış oluruz. lla)ır. Birçok şe-
erır ızrtckı 

lc-ri cı lcrıerin· rnuessc'ie 'e diikkıiıı ve eğ_ 
\'lldı;:n tok 

111 c;oğu nıaalcscf Türk isim. 

11 <lbnrıcı •• ccııe),j üııvnııl:ır tnşır. 
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lıro1ı1 • 1 '1rntcırin~alıanc-ı isimlerin yerlc-rinı 

11 rnı. " 'l'rnıl'lrri 7.nııuını çoktun 
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Bu sabah saat 8,30 da Süleymaniye
dc bir adam kıskançlık yüzünden karı
sını beş altı yerinden bıçakla feci su
rette yaralamıştır. Hadisenin tafsilatı 

şudur: 

Süleymaniyedc Dökmecilerde oturan 
seyyar satıcı Nazif bundan bir 'kaç sene 
evvel Vasfiye adımla bir kad;nla evlen
miştir. llk zamanlarda iyi geçinen ka· 
n ko'"-ının beş çocukları olmutşur. 

Fakat son zamanlarda nedense karı 

koca iyi geçinememeğe başlam11lar, 

dır.. Vasfiye de kocasının kendisine 
iyi bakmadığından. üstünün başının şık 
olmadığından şikayet etmektedir. 

Vasfiye oldukça güzel bir ka'dındır. 

Yaşı da henüz 25 i geçmemiştir. Kan
sının bu şikayetlerinden esasen kıskanç 
olan Nazif şüphelenmiş ve sık sık Vas
fiyeyi dövmeğe başlamıştır. 

Fakat Vasfiyenin vaziyetinde son 
günlerde büsbütün değişiklikler ol· 
muştur. Kadın kocasından " gizli 
elbiseler yaptırmağa ve şıkşık giyinme
ğe başlamıştır. Bunları gören Nazifin 
her sorgusuna Vasfiye bu elbiseleri 
muhtelif tanıdık ve akrabasının yardı
miyle yaptığını söylemiştir. Fakat bü· 

J:lll""' T)eııanıı 6 ıncıdcr 

ı Kuıvv~ii:D~rrüliifilö~ 
G. Kurdcebe kunıandasında 

E<dlürrlfil~V~ ~ürr<dlüD~rr 
Edirne bugün büyük bir bayram 

sevinci içinde çalkanıyor 
Atatürk 

UDn altı elçimizi 
kabul ettiler 

İstanbul 19 (A.A.) - Reisicumhur 
Atatürk bugün öğleden sonra, Dolma· 
bahçe sarayında, memur oldukları yer
lerden gelen Moskova büyük elçisi Ze
k!H Apaydın, Varıova büyük Clçisı 

Ferid Tek, Tahran büyük elçisi Enis 
Akaygen, Brüksel elçisi Cemal Hüsnü 
Ta ray, Sof ya elçisi Şevki Berker ve 
Bağdad elçisi Tahir Lutfi Tokayı ka· 
bul buyurmuşlar ve kendilerile birer 
müddet görüşmüşlerdir. 
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Buqün 
41~ 
Sayfa 

o 
varan 

Hikaye ilavesi 

1 

günüdür. 18 sayfalık bir for01& k lndc, . 
meşhur Şerlok Holmcs mulıa.rrirl Ko- ~ 
nan IJoyl'on çok kul"vetU bir hlkayc!'i- : 
ni okuyac.ak<ımrz. 

!Korkunç 
Gece/ 

: 
sizi hcytt.andan terle tecek, korkudan: 
lllklc rinlze kadar ürpcrt~ck bir eser-! 
dlr. "Korku" yu bundan daha canlı an-i 

latan bir hlkiy~ ) atılmamıştır. i 
······-················································· 

3000 işçi 

Açhk grevi yaptı 
Talepleri kısmen 

kabul edlldl 
Vaı§ova, 19 (A. A.) - Polonya Si

lczyasmda kain Nalenti maden kuyuları 
amelesinden 300 kişinin bundan ild giln 
evvel ilan etmiş oldukları açlık grevi, 
grevcilerin talcblerinf kısmen tatmin e
decek olan maden kuyuları direksiyonu 
ile yapılan bir ltilAtla bugün sona er -
miştir . 

Askerimize kavuşan Edirne 
_.. Yazısı 6 ıncıda 

HABER'in· büyük 
yüzme yarışları 

Eylülün 3 üncü cumartesi 
günü Büyükderede yapllıyor. 

Miisabakalarrmız.ın yapılacoi!ı Btiyiikdere Tıavımı 

Kız ve erkek 
yüzücü gençler 

MüsaoaKamıza işt~ rak ediniz 
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dladisefec,tiAictec 

lsfanbul 
şehrinde 

operet ihtiyacı 
Vaza .1: Nizametlin Nlltıl 

İstanbul şehri iki yıldır operete has
ret çekiyor. Büyük muvaffakıyetler 

elde ettiği günlerde birdenbire tatil e· 
ıdiliveren Şehir Operetine, İstanbul 

bu yıl tekrar kavuşabilirse, sevinece}_ 
ler çok olacaktır sanınm. Rumen ope
ret heyetinin kazanmakta olduğu bü
yük rağbet bunu gösteriyor. 

Bir §ehir düşününüz ki festival yap· 
maictadır .• ~C?lle bir festival ki üç gün, 
beş gün, ~t beş gün değil, tam kırk 
gün devam etmek iddiasındadır. Ve 
bu şehrin bir opereti yoktur. Böyle iş 
olur mu? 

Alıcısız tablonun ressamı nasıl aç 
kalırsa, muhitsiz: bir güzel san'at ta 
tıp~ı öyle aç kalır ve yaşayamaz:. Eğer 
İstanbul operet zevkine uia.şmanuş bir 
şehir olsaydı operetsiz kalmasını tabii 
görmemek mümkün olamazdı. Fakat 
alın size bir şehir ki bir parça fükkatli 
çalışan, repertuvarına itinası olan her
hangi bir trupu aslA boş tı:ı.ndalye Y..ar
graında bırakma:r.aktadır. Ve en az o· 
tuz yıldanberi bırakmamıştır • .Eiı, böy. 
el bir ıehrin operetsiz kalınası ancak 
şöyle tefsir edilebilir: 

MeOOtıi .fgkence ... 
;; ibtanbul .Beltcliye Reisi Muhiddin 

Ustündnğın tiyatro kültürü etrafında 
müsbet bir knnantimiz olmasaydı, bu 
satırları belc!:Jiyc müessesesine cephe
den bir hücuma memur etmek gazeteci
lik gan'atınm pek zaruri bir vazifesi 
olurdu. Fakat Ustündağ'ın İstanbul 

şehrinde "devamlı,, "istikrar kazanmış,, 
sahnelerin teessüsü ve çoğalması için 
gösterdiği dikkat ve alaka ve bu alllka 
neticesinde tiyatroculuğumuz da his
solunan ilerleme bu ''medeni işken. 
ce,, nin bir ihmal, bir lakaydi, bir yan 
çizme veya bir gadir eseri olmadığını 
açıkça izaha müsaittir. Bunun için İs
tanbul Şehir Operetinin en muvaffak 
devresinde faaliyetini tatil edişi bizde 
ancak bir hayret uyandınnıştr. 

"Acaba neden? - ldiye düşünmüştük -
Para kazanmıyor denemez. Artistlerini 
balkın beğenmediği söylenemez. Bu 
hali senaryocu ve kompozitör eksikli. 
ğine atfetmenin imkinı yok. Sebebi 
izah edilmiyen bu menfi netice niçin 
doğdu?. Operetin kapıları, neden ka
pandı?,, 

Halk arasında, hlidiseyi dram artist· 
lerinin operet artistleri tarafından elde 
edilen muvaffakıyctleri çekememelerine 
atfedenler oldu. Operetin fazla gelirli 
olmasına rağmen masraflarını kapaya
madığını ısöyliyenler oldu. Nihayet me. 
selenin .sırrını belediye reisi Ustündağ 
bir mülakat esnasında bana söyleyiver
di. Meğer operetin kapanışı sahnenin 
çlirüklüğündenmiş. Operetin b-:1 şa· 
hısh meclislerinde 6ahne çatırldıyor
muş. Fen heyeti: 

" B b' - urası ır gece, oyun csnasıncL'l 
maazallah çöküverir.,, 

Şeklinde bir rapor göndermiş. Sah. 
nenin ancak az şahıslı dram ve vodville
re taham:.nUlli olduğu anlaşılmış ve ni· 
hayet bugün Tepebaşından geçenlerin 
gördüğü tamirat başlamış. 

Şimdi, önümüzdeki mevsi~:ie eski 
ve hurda Tepebaşı Tiyatrosunun yep
yeni, sapsağlam, modern tertibatlı ve 
betondan bir sahnesi olacak. Demek 0 • 

luyor ki Şehir Operetinin faaliyetini 
tatile veya son derece azaltmıya se
bep olan mahzur ortadan kalkmak üze· 
redir. Binaenaic~, mahzurun zail ol
mastyle mcmnuun avdeti icap eder. 

Filvaki, opereti tatil etmekle ıehtr, 
operet uğrundaki masraflarını kısmış, 

~ ~~ 
Karııın, knrp11: bu sene de oldukça bol oell11nr. rafol flımtlar geçen uMki olbi c-ok dıişıik <le{lllılir. FaT:at orta ho11rla bir forpıı~ orne on kuruştan fn:Tar1n ~ntıTmıı~rı srıta· 

garibi şu ki lokantalar rıalııılılıkla miicaclele edildiUi ilıin okuıwı bııyıinlerclt l>ilt on kıı rıış/ıık bir l:arııu:ıı - t·ok de.fa k<ırpu: uerirıe kdek ele ı•trmtk şart ile - kırk kıırıı, 
biliyorlar. Ya pahalılıkla mücadele elmcuydlk halimi: nice olacaktı'! Bir karpıı:u lokantada 80 kurufa ve.mcditiimi:c şılkrede.lim! .--
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azarlı ksı z satış kanunu 
-M-an-if-at-ur_a _ lstanbul esnafı Halk-

tüccarları evlerinde toplantlya 
~nrBnk kur<Cıuoar 
Şelırimizdel:i manifatura tacirleri ara-

larında bir birlik kurmağa karar vermle· 
ler ve yapuklnrı tcşebbilsler eonunda 
"İstanbul manifatura tüccarları birliği., 
namı altında bir birlik kurmu§lardı:r. 

Vilayetten mUsaadesi alman birlik 
Y enipostahane arkasında Dilberzade ha. 
nındı:ı faaliyete gcçmtatir. Şimdilik mü
essis dullar iJare heyeti Sifatlyle birll
ği idareye b:ı.şlam~lardır. 
Şehrimizde bir manifatura tacirleri 

birliği kurulması yalnız iktıSa.dl bakını
dnn değil, smat bakandan da mUhlm bir 
hadise teşkil etmektedir. Çünkü. beı ~
lık Binal program mucibince vUcuda g • 
tirilen fabrikaların evvelce tamamen 
hariçten tedarik edilen manifatura ihti
yacnnızın ;ıimdl kısmı azamı itibariyle 
dahili fabrikalar tarafından kaıııılanına
sı 1.mkı'inı h&.sıl olmu3tur. Bundan on yıl 
önce senede altm13 mllyon lirayı geçen 
manifatura ithaUi.tmıtt şimdi bunun altı. 
da birine dUemnştUr. 

İşte birliğin başlıca hedefi cumhuriyet 
sannyiinin bu ilerleyişinden memleket 
menfaaUerino en uygun eekllde üıtifa
do etmek ve manifatura ithalitnnrzı bu
na göre tnnzim olacaktır. 

opereti büsbütün unutmuş !değildir. 
Bilakis belediye, Avrupanın muhtelif 
san'at merkezlerine talebeler gönder. 
miş, bunları yetiştirmek için fedakar

lıklara katlanmı!J ve bu fedakarlıkla:
boşuna heder olmamıştır. Gönderilen· 

ler çalı§makta ve ycti!Jmektedir. Biz, 
şehrin bu sahada yapacağı büyük san
at hamlesini beklerken, gününü boş ge
~irrnemesini ve derme çatma da olsa 
gene mevcut operet artistlerinden ya

pılacak bir kaldronun çalıtmağa baş· 
)atılmasını doğru buluyoruz. 

İstanbul gibi bir ıehir kSh Bükres
ten, kah Belgrat ve Sof yadan, kah A
tinadan operet davet ederek san'at rız
kını temin edemez:. 

Bu vesileden istifade ederek Rumen 
operet heyetinin İstanbul fostivaline 

cidden neş'e kattığını ve d:ie ettiği 

muvaffakıyetin büyüklüğünü kaydet· 
memek insafsızlık olur. 

Müstakbel Şehir Operetimize dost 
Balkan paytahtlannda böyle açık ve 
parlak bir talih temenni edelim. 

Nizameddin NAZiF 

çağırıhyor 
Pazarlıksız satış hakkındaki kanunun 

eylul başından itibaren tatbik edilebil -

mesi lçtn eehrlmizde yapılmakta olan 
tetkikler hemen hemen sona ermiş ve 

lstanbul belediyP..si 1 eylül tarihinden i
tibare,n perakende satışlarda pazarlıksız 
satışı temin edebileceğini dahiliye ve 
iktlsat vekfiletlcrinc bildirmf§t:ir. Top -

tan satı§lar ise ötedenberl maktulyet e
sasmn lıltlnat ettiği gibi bu ne\i satışlnr-

aa, herhangi bir ~ekllde atıcı o satıcı a. 
a.smda..flııt ilzcrinde görilşülee bfle.;bu 

bir pazarlık mahiyetinde addedilmcmek
tedir. 

Belediye ikuaat mildUrlUğü paı:arlık

la satııın 1 eylfıl çal'§anba gUnUnden iti
baren bUtiln memlekette kaldırılması 1-
çln bfr proje hazırl{lmıştır. Bu hususta 
en mühim rolU oynıyaeak halkla doğru
dan doğnıy\ı temasta bulwıan küçük es-

naf olduğu ve bunların da birer cimiyet
leri bulunduğu için belediye iktısat mU. 
dürlüğtl esnaf cemiyetlerinin reis ve u
mumi katiplerini davet ederek kendile
rlylA bu mevzu üzerinde görilşmüş ve 
kendilerine Türkiln karakterine uygun 
olmayıp sırf yabancı anasır tara!mdan 
mPmlcketlmizde yerleştirilen pazarlıkla 

satl§m ilgnaı için rejimin tesbit ettiği 

programm tatbikmda dilşen vazife izah 
odilml~tir. 

Bunun husulü için, bUtUn cemlyetlorln 
azasını BÜratle hnlkcvlcrinde birer fcv. 
kalade toplantıya çağıramlan takarrür 
etmiştir. 

Bu toplantılardan ilki salı günü öğle
den evvel Eminönü halkcvinde peraken
de suretiyle satış yapan bilfımum hazır 
ayakkabı satan esnaf arasında yapıla

caktır. Bunu diğer esnafın toplanlılan 
takip edecektir. 

H©ırröcô 
t öCCallr<e}ltÖ liiiil Ö~ 

Bu senenin ilk yarı sında 
ithalatımız ihracatımızdan 

20 milyon fazja 
Bııevekô.lct istatistik umum mildürlUğ ti, bu senenin ilk altı ayma, yani ha.ziran 

sonuna kadar olan harici ticaret istatistik huli.salannı neşretmiştir. Bu senenin ilk 
yansına ait istatistikler, şayanı dikkat vaziyetler göstermektedir. 

İstatistiğe göre, bu ııcncnln ilk altı ayında ihracatımız yekfınu 55,312,449, ithal'1-
trn11z yekönu ile 75,584,049 liralıktır. Halbuki geçen senenin ilk altı ayında ihracatı
mız 54,009,221, ithalatımız ise 48,008,776 liralıktı. 

Geçen aeDe ihracatımızın ilk altı ay z arfmda lthn.lflta nazaran 6,900,453 liralık 
fazla olmasına mukabil bu sene ihracatın ithalMtan 20,271,594 liralık noksan olu~ 

hükfımeUn cesaretle tatbik ettiği serbest ithal rejimi neticesinde bu altı aylık dev
renin bilhaıısa beli ayı zarfında fazla ithal at yapılmasından ileri gelmiştir. Fakat bu 

fazla itho.lAt dolnyıslyle ikinci altı ayda it halA.tın dUşUk olacağı ve buna muknbil ih." 
racntm yUkack bulunacağı evvelden hesab edilmiştir. Binaenaleyh şu rakamlar hiç 
de cndiı;ıe verici g5rUlmemcktedir. 

Tont o n amcaınıuın kurınazOuğ a 

Hayvan 
• 

sergi s ı d• 
Bey kozda dlln aÇ•!e ,1· 

DUn Beykozda, Bozbane k!Sy\l:ası bil' 
llyet husuel muhasebe!l tarafın 
hayvan sergisi açılmıştır. . ıe ol· 

Serginin açılışı büyük mera!.~ \'f' 
muş, Beykoz kaymakamı davetJı etli • 

ve." pur iskelesinde karşılamıştır.. erle ~O-
l er buradan otomobil ve otobU81 e)te' 
ye gltmi3lcr, merasime köy yatı ıJl uı~ 
bi talebelerinin söyledikleri 

19 ..,ıı)I 
5)' ... 

mnl'§ıyla bae}arunı§, arkasından k ıedOe 
tarı Hasan ve daha sonra da t>C_,,,ı~ • 

-Kdt:ı'"" 
reis muavini Rauf bir nutuk DV~ ~ f 

!erdir. Nutuklardan sonra ıtauf {J~ 
kordelfWru kesmişti~. Sergi geıi 

00 
~ 

sonra vilAyet tarafından ayrılan S 1ıııe ' 
mllklfat bekcntlen hayvanların -Jı cilf 
rlne dağıtıımııtır. Atlardan biriJl ,rtııf 
anıuıı Beykoz deri fabrlkasınııı fçiıııl8 

atı olan güzel bir kısrak, sığırlar . ,-e 
birincillğt Ali ÖztUrk, Emin ,,\ltsO) 

Ralfin hayvanları kazanmıııtır. 

ilkmektepıerde 
Yeniden şu heler 

açılacak 1Llııaıı İki gündcnberi şehrimizde b~rıııııl' 
Maarif Vekaleti ilk Tedrisat ·ıı eıı 
l\fiildürx İsmail Hakkı, TürkiY~itİ t' 
mütekasif ilkmekte ve talebe ır. t o
lan şehrimizde bu aene daha art~ il' 
lan ilkmektep ihtiyacını karşılartl ıJil'i 
zere hazırlanan projenin son 1' 
tetkik etmektedir. e" 

darı 
Maarif Müdürlüğünde bun b'fıı'~· 

vel toplantılar yapan ilkme~te JıİÇ tıit 
allimleri bu sene de ıehrinıııd~ 1',ı? 
ilkmektep talebesinin mekteP511 sırı.tJI' 
masını temin edecek !ekilde ıı• bi' 

·0eıı 
mışlardır. Bu imkan ancak yenı ,ç~'lC 
çok ilkmektepte daha 1ubclet" ,pıııfll' 
ve şimdiye kadar çift tedrisat Y de 6ı· 

· · de •ft yan ilkmekteplerin eksensın .. ere çı 
leden evvel ve sonra otınak UZ . oııı· 

em'" tedrisat yapılmak 6Uretiyle t 
nabilccektir. l"tfl iti" 

ııal ı . 
llk tedrisat kadrosunun t11 ıstaJI 

tlyacı tamamen kapatılmıştır·. le ,ııe~· 
bul vilayeti dahilindeki biitUn ıl 11,ıır· 
teplcre göre muallim kadrosunu 
lamıgtır. un ıı~ 

··auruıı rı tık tcldrisat umum mu o'°" ' ı·rn 1<4 cltıı tedrısatı, melttep ve mual ı , a!lıt 
üzerindeki son tetkiklerini ılcıt'I ·riııcl'" 

··r·n bı ·ıı~ so;,;ra ilk mekteplerde eylu u eteS1 

itibaren kayd ve kabul ınuaıt'I 
başlanacaktır . ııe de 

G'Oçen &ene olduğu gibi bıl ~ ıı,ııı· 
evvela bir çok mekteplerde ıale .... 1" 

50111• (C 
zed .clarak kaydolunacak ve beıere .~ 
pılan kaytda göre bunların §U t•1'f1 
çift tedrisata nazaran gruplara 
yapıladaktır. ,,d,ôf 

taJebC ·r Yeniden kaydolunacak . teılb1 

ne göre Maarif MUdürlUğil yez i~ 
ler almak icap ederse bunları 
edecektir, ,,. 



~O ACiUSTOS - 1938 

~iflasa: --
1938 Sonbd.harı 

tehlike doıu 
taı~ manevraları devam ediyor, 1 · 
••,,,_ . ve Fransız ordularının alplardaki 
-=vzı le. d 
takı " rın en çabuk çabuk ayrılmıya.. 
ce k a~ ~nlaşıhyor. Kış yaklaşmadan ön 
edi~~ı hır netice almağa teşvik ve tahrik 
nıtçhci ~~iyen general Franko hedefi 
ltklan ~uyfik bir taarruzun son hazır
~ h nı ikmal ediyor. Leh - Rus ve Leh. 
~'\'e~dutıannda da, gün geçtikçe büyük 
Yol!a .

1

1er beliriyor. Balkanlarda dostluk 
derk n e karşılklı emniyetler teessüs e. 
tln..ı~~ ~a~bi Avrupa ile orta A\TUpanın 
beıaı~etı,gıttikçe çoğalan süngülerle güç 
sara orunabfüyor. 1938 sonbaharını 

19Jg n bu tehlikeler dünyayı yakmazsa 
den u~ medeni aleme istıikrardan ve sulh 
Sö\•ı zıyade meşum bir macera vaadettiği 

'enebT ler J 1 ır. Uzak şarktan gelen haber-
ıırİık~Pony~nın çok geniş mikyasta ha. 
diğ" ara gıriş:liğini ve bu hazırlıkların 
l'c'-=r

1 
devletler\ mutlaka felakete sürükle 

li cc ı;.· • 
J '"•nı gösteriyor. 

tilea~ny~· demokrasi~·i koruma kaygu. 
lı.ı. rnerıkanm Sovyetlere Ye Çine dost. 

'41\ ve rnüz ll'ıa ahcret vaadetmekte . bulun-
bu~~: mukabil İngiltereyi a,·lamak ve 
larına devlet oluşunu çok büyük yardım. 
larıct borçlu bulunduğu 1 ngiltereyi ka· 
dan ~ktan sonra önüne arkasına bakma. 
ll:ıağ ehşetıi bir saldmşla Asyayı zorla-
ıırı ;kkarar venniştir. Japon maliye na. 
Cek eda 1939.1940 yıllarında girişile. 
Jaı Çok büyük ve devamlı bir harp için 
rnu~ge~en mali tedbirleri almağa me
dı~işl ~ılmiştir. Bir taraftan da Japon 
~e ~rı bakanı general Ugaki ile Ingil. 
}'ast~n l'okyo büyük elçisi arasında si. 
ııon~ ern_aslar başlamış bulunuyor. Ja. 
Sonr 'a Çındeki milli idareyi mahvettikten 
İllıti; kuracağı yeni Çin rejiminde geniş 
nıın azlar vaadedcrek İngiltereyi mem. 
~i ~trneğe çalışmaktadır. Japon kabi
İ~n' d 3~-940 yılındaki büyük masraflar 
~ahılcte dar mali tedbirler alarak 
~ti infialini mucip olmaktansa Çin 
~ilde İngiltere ile pazarlığa giri~ip 
dtıi b~dan harbi karşılıyacak uzun vaa. 
lllekt~Yük bir istikraz akdetmek iste. 
~r. 

' Ufeng hadisesi üzerine başlaya. 
derh ı~ olan büyük Hankeu taarruzuna 
hare~~ haşlanmasını, Tokyonun, Çindeki 
reİlll. t Ordusu başkumandanlığına em-
tetin~~ 0lrna ı Londraya Japon harp kud. 
d.irın asıa azalmamış bulunduğunu bil. 
1aın: .&~Yesine matuftur. Bunu balta. 
Sibiry 1~n Rusların yeniden Mançu • 
baı a ve Sibirya - Kore hudutlarında 
ler ~tedbirler alacakların' iddia edecek· 
"'Sile~lunabilir. Bundan evvel muhtelif 

tlon rn:~1; t~rar edilmiş olan sözleri Ja. 
tı Ik~ h aıansı bir defa da maliye nazı. 
ltıası aya atfen dünyaya yaymakta ol. 
knltı~t~·ani "harbin Çank Kay Çek hü. 
~ini~ Y?k oluncaya kadar devam ede
lercten ;•r daha ilanı., şimalde SO\·yet
OlduğUn °~Yonun fazla çekinmemekte 
~ u thsas ediyor. 

~· to,ko. 
ı hakk 'anın Çankufeng hadisesinde. 

tasvip ın! İngiltere efkarı umumiyesine 
herer ettırebilmiş olması. İngiliz müza. 
1eri11/n~ !azla düşkün olan Japon mahfil. 
rtıu::ıL ~deıse düşünnüştür. 1886 Hunzung 

"!ıe e · 
dat k sıne merbut haritanın musa:I. 
h Opyel . . 
~diSed ennı neşreden gazeteler, ::iOn 

!ardır en Sovyetlcri mesul tutamamı~· 
~rr 

)''''· ın ve R 1.1"' ku omanın, silah altında bü-
taarruı;'"eUer tutmalarını, Frankonun 
ltıat an elde edeceğıi neticeleri ko~ 
ı enctiş · ar hUkrun esıne atfedenler de var. Bun-
ll'ıetıeri k etçi ispanyanın son mukave. 
kaırn1 ırılırken bugüne kadar seyirci 
8' §olan F 1ncten ü k ransanın ani bir müdahale 
ltıUdaJıal r rnektedirler. Eğer böyle bir 
~il~ .e .vaki olursa, İspanyaya se\'ke. 
ık· tkı F 
• 1 Yılda ransız kolordusu Frankoya 

ijrebilir ~azandığrnı iki haftada kaybet 
le bitik. u takdirde mane\Ta bahanesi-
terı. en Alrn · ~ •11:te d an sılahlıları ve alplarda 

ran ayıu;~n _ltalyanlann hep birden 
deni!' . dıde kalkışmaları memuldür 
~ ·~or. Fak 

bir Çe]( at Alman ordu"u arkası-
llo hattı d • Rus tehdidi alarak l\1aji-
I n a tar· · 

~ taıYanın b' ıını dcnem~ğe kalkar mı? 
akın F ır harp vukuunda alplara 

ıııı~ ranı:aya d 1 b. . 
ı.ınıy0r V a a ılec~ı de pek sa. ( 

· elhasıl bugün siyasi vaziyet. 

HABER -Aqam poatuı 3 

? 

Boa yılanları yarışı ' • ---------------------------------------------~~------------------------------------~----~~---.---.,..--------------------------------------~ Amerika il Dar 
Yılan yarışından 

pek hoşlanıyorlar 
Propaganda 

güzeo Dern 

seçnooyor 

Bir çok memle
ketlerde plaj kra
liçeleri, güzellik 
kraliçeleri ııer,:ilir

ken Amerikada 
da yaklaşan inti
hab mücadeleleri i
çin, propagandacı 

güzeller seçiliyor. 

Reııimde göril • 
!enlerden soldaki 
genç kız, Ameri
kan komünist par
tisinin kendisine 
propaganda temi
ni için seçtiği "kra-
11 çe., dir. On aıtı 

yaşında olduğu söy 
lenen Etta Cay 
ismindeki bu kız 

yüzlerce namzed 
arasından ııcçil • 
miştir. Yanındaki 

de mi.leabakada i • 
kinciliği kazanan 
Luıi Rozcn'dir. 

K ali! orniyada olan biiyiU: 
tayyare kazasında onbir kişi ölmüş, yal. 
nız bir kişi, yaralı olarak, kurtulmuştu. 

Cim Lavrens ismindeki bl4 genç has. 
taneden Ç1kmış ve kolluk değnekleri(~ 

evine dönmüş bulımuyor. 

Kazanın bıt tek kmlıtlan kahramanı 

neşesini mufıafaza etmekte ve hadiseyi 
herkese heyecanla anlatmaktadır. 

Resimde Cim l.at•rens, eve geldiği za. 
man kendisini karşılı;•an babası ile bera. 
ber görülüyor . 

te askeri kuvvetlerin, düne nazaran daha 
fazla rol almış bulunmalarına ve mesele
yi silahla halletmek arzusu bazı erUnı· 
harbiyeleri tahrik etmekte bulunmasına 
rağmen Avrupada bir patırdı tahmin e
dilmiyorsa da Frankonun Valans veya 
Madridi düşürmesi hadiselerin seyrini 
değiştfrı;biiec.ek bir ~ildir. 

Şekip GONDOZ 

....__. 

Kayserin torunu r ... 
· evlendi 

Eski 
rırcm u.\J..-cır11ı kı:ı rırrnses ller:.lııyd J>ul& 

damda ıır.eıu Kari Biran ilt t'tılttıml,,lir. 
f>nmcs 19 ya~ıtıc/udır. 

Romanyaya· bir 
Fratnsız ht>yetl 

gidiyor 

Pariıı, 19 - Romanya ile FraruML ara
sındaki iktısad[ münasebatr takviye im. 

kanlarını aramak lizere, yakında bir he
yet Bilkre§e gidecektir. Heyetin baııın

da Cumhuriyet bl::-liği reiai Y. Lui Mar
ten bulunmaktadır. , 

Yahudiler 
Almanyadao lsvlçre

ye kaçıyorlar 
Bal, 19 (A. A.) - Yahudi muhacirle

rin Bal'e doğru tehacümleri, endişe tev
lid edecek bir vaziyet almıştır. Bal me • 

murları, bu muhacirlerin müşkül vazi -
yellerini hesaba katmakla beraber şid • 
deUi tedbirler almağa karar vermi§ler

dir. Yahudi muhacirleri gruplarının hu
dudu geçmek Uzere Alman toprağında 

teşkil edilmekte oldukları münakaşa gö
türmez bir şekilde sabit olmuştur. 

• • .y. 

Resııır ınaliıınala nazaran son haftalar_ 
da Alın:myadan 1wiçreye göç eden )"ahu· 
dilcrin miktarı 1550 dir. Dün gece yeniden 
)Jir \'Ok ynhudi hududu geçmiştir. Federal 
tnccfü bu hususta tedhirler nlncaktır. 

Avrupada at yarıelarmdan sonra tazı 
yarışı gelir. Bilhusa İngilizler tazı ya
rışna çok dilşkündürler ve bu en aeri 
koşan köpekler aııasmdaki müsabaka 
halkı at yarışları kadar, belki daha faz. 
la alakadar eder. 
Tazı yarışları Amerikada da çok me

rakla takip edilir. Fakat, Amerikalılar 
f yeni §eY icad etmekten bir an geri kal
·ı maı:lar. Bugün de ba§ka bir hayvan ya

rışı çıkardılar. Yılan yaneı .•• 
Bundan evvel, lngilterede kaplumba

ğa yarışını ortaya çıkarmışlardı. Fakat, 
t bu yavB.§ hayvanların yaneı kimıeyl 

heyecana getirmediği için, rağbet gör
f memi§, az zamanda vazgeçilmietir. 

Yılan yarışıysa öyle değildir. Bu ao
ğuk, fakat ayni zamanda vahei bir gU

zellik taşıyan hayvanların ıilzülüıü in. 
sana o kadar garib bir zevk çermekte· 
dir ki, kendilerinin tehlikeden uzak ol
duğunu bilen ııeyircller, bu yarışı kork
madan ve büyük bir heyecanla takip et
mektedirler. 

llk yılan mUsabakaeı, Amerikada, Ar
karuıasta yapılmıı ve bu yarışa 47 boa 
yılanı iştira ketmiştir. Evvel! yılanlar, 
daire §eklindeki bilyilk sahanın ortaeına 
toplanmıı ve orada uyuşuk bir halde 
brrakılmıştrr. Bundan sonra, yılanlar, 

bir elektrik cereyanı ile harekete ge
tirilmiştir. 

Cereyanın tesiriyle, uyuşuk halden u
yanan yılanlar muhtelif istilqunetıerde 

koşmaya başlıyorlar. Fakat, saha bir da. 
ire olduğu için, hepsi muhite doğru bir 
istikamet alıyor ve sahanın kenarına ilk 

olarak gelen yılan birinciliği kazanıyor .• 
Seyirciler koıu aahasmm etrafında 

rJLhat rahat oturnıu§, yılanları heyecan 
içinde takip etmektedirler. Bu iri, kor-

kunç ve soğuk hayvanlar, kıvrıla kıvrı
la üzerlerine doğru gelirken hepsi he
yecan içindedirler. Fakat, saha, yerden 

iki metre yUkscklikte bir telle çevrili
dir. Yılanların bunu aşmalarına imkln 
yoktur ... 

İlk yılan yarışrnm gördüğü rağbet \'e 

ondan sonra halkm gösterdiği memnuni
yet üzerine, bu yarışların Amerikanın 

birçok §ehirlerinde tekrarına karar ve. 

rilmiştir. Şimdi yarışlar için boa yılan
ları aramakla meşgul olanlar vardır .•• 

Diğer taraftan, yine Amerikada kur. 
bağa yarıı.ıı da moda olmak il:r:eredir. Bu 
koşu - daha doğrusu sıçrama - ilk defa 
olarak Sitı eehrinde yapılmıştır. Bu mU-

:sabakayı ortaya atan bizzat eehrin va
lisidir. Vali, k~ndiııinin çok iyi yeti.§tiril
miş bir kurbağası olduğunu, bundan da
ha fazla sıçnyacak olan kurbağaya on 

bin dolar vereceğini ilin etml.etir. MU
sabakaya birçok kimseler iştirak et.mi", 
fakat kimse on bin dolan alamamıştır. 

Birçok çiftlik ııahibleri şimdiden ko§U 
için kurbağa yetiştirmeye başlamııılar. 
dır ... 

Bltaraflık 

E VVELK1 günkü gazetelerden biri, Çin - Japon harbinden bahseden 
ajans telgraflarının üzerine 36 puntoyla: "Çin menbalarma göre,, ser. 

le\'hasını koymuş. Telgrafları okudum. Bunlar Japonların mağlubiyetlerine 

taalOk eden Çin haberleriydi. Gazetenin "Jayonlar fena vaziyette,,dernemek 
için serlevha olarak bulduğu formüle bayıldım doğrusu. Günün birinde Çin 
mağlubiyetini bildirecek Japon mahreçli telgraflar gelirse, elbette bu haberler 
üezrine de ''Japon menbalanna göre,, serlevhasını koyacak \'e bu suretle bi
taraflığını anlatacaktır. 

Fotoğrafın 
nşnne 

ıcadı 
yarada 

kimin 

A VCI deyince akla atıcı, atıcı deyince yalancı geli}•or .. Şimdiye kadar 
gazetelerde avcı bayramlarına dair satırlar, insanda, olmıyan bayram

ların hikayesi tesirini uyandırırdı. 
J."otoğraf ın icadı, hiç şüphe yok ki, en çok bu meslek mensuplarının i~ne 

yaramıştır. lzmir avcılarının bayram resimlerini görünce bayramlarmm ha· 

1 
kikaten yap!ldığıru, .1!e_ kel!dil~rinin ne. de . ~ayramlarımn yalancı ~madığmı 
anladım. ,, 

1ı 



KC,..CJK 
Ha er er 
!ÇERDE: 
• I.fse 'e orla okullnrd~ı l le.lıc k:ıydmo 

a!;ustosuu 22 ı\intlc ıa~lanncJık ' ;J. l ey. 
JUie kadar dc,~nm ·ıeccklir. Dersler .a 
tcşri nicvvclde ba~lal ocaktır. 1 

• 1 tonlıul Pl;re.tmerıled, tetkik seyahat. ~ 
lerJ serisıne dcvnm ederek, e~ 11.ılün ilçfin
dc .Sur aya gideceklerdir. 

AVDrNJDA 

• Ünh ersitcde doçentlik için yapılacnk 
imtilr.ınlıı!'.a,, 2 teşrini ··~·elde lıaŞlanncak. 

tır. Jlu sı:nc ünh:crsiteyc alınacak doçent 
adedi 12 dir. 1mtilıana girecek olanlar lcz. 
!erini hnzırlamıık üzere Avrııpıı ''e A.nııdo
ludıı 1clkiklerde hulunmnktııdırl:ır. 

• ıÇalgılı :ı.ıntinal:ır gibi nıd.}'Olu .:sazi.no. 
lanın (la ..,crgi:ye tabi .tutulmas ı J;ıırnr,ı ii
zerine itirnzlor ,·eki altmış \C ~ediye 

.Uıınlr\rıl:ın vergi alııınınayı münas~p hul
muştur. 

Ku uda ir 
kadın cesedi 

b unu 

Ha 
• • 
ıeıo 

ay Meclisi 
hazırlıklar 

• 1ıfniyc tcşkililtmm belediyeye germesi 
nin on beşinci ddönumu onfimüzdcki ,per 
•cmbc slinü ·ntih lfaiye im lndn )qıllq_ 
!anacak \'e kur tırn bu sene mezun olapla

J'.(l dUıloınnlan 'crilecoklir. 
• Ekalliyet e,•kofı ınlitc\'elli imlilınnları 

nın evrakı tetkik cdılmcktellir, netice ya. 
kında bildirilecektir. 
• nornanya(lnn muhacir ·ticilıncsipc bnş 

lanmıştır. ıGüı:meaj :ri nlrıuıy:ı giden "\'a-
tan,, vap\\N .bir hn.ltn sonra chrimiıe 1600 
:kişi setlrcc_cklir. Bu sene Roınnnyndan 2,2 
\ıln muhacir Gl'.lirilccektir. 

Dun 1.lskUdnrda Sultatepede lbof :hir ! 
nrsadn bulunan 25 metre dç>J'ln~udeki 
ikuyuda bir kadtn cesedi bıilumnıı§tur. 
T.e!cssüh eden cese:din kokusundaıı do
laY.l bfı.dine meydana ,ÇJ.knıı ;ve "t!aiye 

~·asrtasiyJc ceset kuyudan sıkarı~r. 
~pılnn tahkikatta bunun ısuıtantepe 

~mii SQka.ğuıda oturan .balıkçı thııanm 
kansı 25 ·a~lannda 1.Emin.e o1duğu e 
hastalığı ~ilıünd~n kll.Yll.Ya dUı;t,üğü an
laşılmıştır. 

.:Ant.akJ:a, !.9 (A • .A.) -Anado1u ajan. 
m !hususi ıml.ihabiti 1bildJr.iyor: 

Hatay aıikei ımUınessili ıa:ıba,Y F.e.\':Zi 
:McngUç ·enı 1Uifeıı1ne ıba.§lama'.k &ere 
b~ün Aııtak~r;adan y.rılmt§ IVfl ;J?illmea-

ki yaralama 
hadisesi 

Dün tiu'imizde 1birçok yıu:alama lht.. 
disele.ri olmuştur.. !Bunlardıuı ımühimleri 

euıilar.dlr: 1 

sillik vazifesi de ilaveten Türk kıtaatı 
kumandanı Albay Şükrü Kanatlı tara -
:fmdan deruhte edilmiştir. 

.Hatay meclisinin ac:ılmaıu icln yapıl -
makta olan hazırlıklar ilerliyor. Meclis 
'çtima :ınlonu olarak hükümet dairesin

d3elti Jtay:makamlık
0 

odnsiyle bitişiğinde -

ki Balon hazırlanmn.k.tadır. Devlet ..reisi 
c Başvekil makmları ve bUroları .An -

1ta.1tl~ lbclediyesinin üst katında ;ve te • 
:ıı::kül edecek dört vekalette hü:kümet 

a~de bulunacaktır. 
• Asker1 · ıyn'fete !benzb·cn bazı müe se. 

sat üniforımdarmın delliştirihııc ine knrnr 
\'erllmiştif-. Du suretle., :bunlnn si enlerin 
'YPktısını armnk gibi kıyafete uygunsuz ha 
reketler.iıı,in önüne de Jl'lC,Cilmi_ş olacaktır. 

h flıısı d~ anı e<lcccklir. 
• Gcpcn hfr hıırta '>Jode ,gümrük muha. 

raza tcşkil!ıtı "kisi ölü ·.rm:i yedi ikaçak,cJ. 
;üı,-yfız eksen ~e(li l(ılo ümrük :kaJ;ağı. 

dorl bin yedi ;)'ÜZ on nltı dc.fte.r jga!ll 
kfığıdı, beş silü\\, beş ')üz mcmti ile llıeş 
kn,rak~ı hııy\·onı ele g~tlirilıniştir. 

!Dün gece ıF.atihte !Malta ç~wndalü e- ---------------

• Balıkçılar bu sene küUJ:rcUi miktar® 
torik ,.e uskumru nvınn lınzırlnnmn'ktadır. 
lor. Bol olncnf;ı 1:ıhmin edilen bu nv sn:re. 
inde ~tnly:ı \C Y.umırü lnnn for:lıı miktar

da ISC\'Kİ) t 11·.aı;nlnruıktır. 

• ıE~iı nede ı<J~ 1zmir e ~sldşehirde ol. 
ıd~u ,si)ıi,, ,bir ,köy muallim mı:ktcbi açıl. 
ın:ışına knrnr ,·erilınistir. Diğer tnr:ıf,an, 

her "im~ elle bir köy muallim mektebi nçıJ. 
mnsı dfışünülıncktcdir. Edirne köy rğil. 
men kursunu teftişe giden 4nnnıif ubc 
müdür'Jerjndetı llıfıJr.rahmnn !Rnşit <llin 
ıtclırimi~e .dönmüştür. 

• l,zml.r t.ic.ıır.ct ~·e sanayi .reJsi Hakkı 
RnlCJoğlu, Avrup;ıdok,i tetkikkrinden dö. 
nerck şchrinıızc gelmiş ,.e dün lımire hare 
ket etmiştir. Bu tetkiklerden sonra tzmir. 
.... -... ,_,a·,,._...,at i!:JüJ>ü asılmasına j,:aror ve. 
ri,lmfş!ir. ~üp binası J-00 bin l,ira s:ırfı i
Je inşa cdileccj\tir, 

• Sucuk, pnst.ırma ı<ibi mod(lelerin bo. 
:ıuklarını saıanlnrdnn başka lıunt:ı~ı ya. 
aıanlardan ç,_eza alınmasına karar verilmiş
~lr, 

• 30 ğuslos J.ny~·arc ve .uıfer bayr11mı 
programı hazırlanmaya lıaşlanmışlır. 30 
&Rusıostnn 5 eyliHe kadar da bııva 4rnnmıu 

1)JŞtJ.RIDt.: 

da ımilliye.Ucr So,jyrli, 
dün Sovyet ~ ntanda~ığı ·anuo proJeshll 
mfü:nkcre ctıni tir. llatipler, ıbu ıkanuuuD 
projesin in So1Tcl halkının men:fa tlcrine 
tam :;;urclle ınutab1k olduğunu eb:ı.rfü: et_ 
tirmişler<lir. l\lüzakcre tioııuoda ımilli)'et

for Sovyeti, ·anun projesini~ · wrakln b. 
hul e)Jcmlştir. 

• 13elı;ikadn mane,·ralnr esnasında :ra,. 
him J>ir kaı::ı vukua gelmiştir. ıOrduyı ait 
bir kamyon ~..ouveigne ~'l!mac.ından YU· 
nrlaııı ş, ü~ü ~ır JOlmak üzere :yedi ask.er 
)'Wa anmıı}tır. 

• ıBclcika ajansının hildirJiğine göre, Al 
nıanyam yeni mümessili )·akında IBrfikse 
le gelir ı;clınez !Brükselde'.kj Alman deilili 
ile !Ilcrlindeki !Belcika clcfü~i thiik elcL 
litle tah,·il olunacaktır. 

• Holondnnın Ucrlin lıürük dçisi ·an 
Pappert snlı günü geçirruği otomobil b
znsındnn aldığı :rnralar,ın tcsirile vefat et. 
miştir. 

:ine Gitmekte olan eeyyar satıcı Y'aşar 

ti.rde.nbire 6.nüne ~u ısenar aatıcı • 
ardıı.n ~khmet tar.afı.odan taarmza ıqt. 

ır.amı.şt.:rr. !IWvelce Yqar Mehmet ıalf'Y • 
!binde ötede beride "ddialarda lbulundu
fu ıi~ lMe.hmet lke.ndisin.e ::larpıdır. Dün 
geceki tesadllften istifade eden !Me1ı· . 
ınct !belinden \ÇlkardJtı lbJ~kla Y.qarm 
illzeriine ihtlcum dmiJ, kol ~e ibaca.k'la

:nndan e,ğir surett~ yanılamlJtır. Yaea.r 
haslan~- • k&ldxrılmı,ı :\·e ).1ehmet de ~a
ıkalanmıştlr. 

!kinci yaralama da büyük postahane 
~kasında olmujlur. 

Sirkecide A§l.r ef e.ndi eaddemnde icra.
Yat fabrika.smda ustalık yapan Siiley • 
manla ieç1lerden Mustafa :ve Basanm a-
:nuıı açiktır. • 

J.!uStafa :ve Ha.8all fa ba§lfıaa :k'enaUe
:rine a~ muamele yaptığı ve kendilerini 
:fabrika sahibine ıikiyet ettiği licbı Sü • 
leYJiltUl& di3 b11emektedirler_ Nihayet ! 
dilli cec.e saat bir ll!ulaımda fabrikadan r. 

evine dönen Sllleym.anı ;yolda beldemi~ J 
!er ve üzerine atılarak döfmefe \>a~la - l 

HER AKŞAM 
Fransız Stüdyolarının 
Şark fiim ljıidızı 

TUNUSLU 

~ILüFILA SAMöVE 
v~ G r lb!I 1b lU1 

TAKSiM 
BELEOiVE 

ALATURKA 
BAHÇESi 
/\.JSMJNDA 

Cumartesi Pazar günleri s AZ S,30 da başlar 

MASALARIN EVVELDEN SiPARiŞi 

Gemi 
tamircjfiğimiz 
Dşterisi Romaoyay 

tiaybettt 
:Romanya bükfunetinin Alman 1cz • 

gablarma sipariş ettiği büyük bir sa
ıbih havuz, iKöstcnccye doğru dün li
maıınmtldan ce!rıtıi§tir. Havuzu Albat
ırogo ve Si.aman iıi.1:1li iki romorlı:ör 

çıckmcktedir. §imdiye kadar .istinye ve 

Kaaımpap bavudanm. geleerk tamir 
edilen Romanya vapurları bundan ıaon
ra Jtösten~de tamri edilebilcc.cktir. 

IXll§lardır. Bu sırada Mustafa cebinden 
bir de brca:Jc çıkarmış ve Süleymanm ar
kasuıa saplamıştır. Kanlar içinde yere 
yuvarlanan Silleymanm feryatlarına po
lısler yeti1mL~ ve Mustafayı yakahyarak 

yaralıyı da llastaney~ kaldırmışlardır. 

Hasan kaçmıı;ıtır. 

Telefon: 43776 

Se~anikte 
bir infi1ak 

tur kö~:flıı blr(nk 
evleri yıkıldı ~ 

..A.tina, ll (.A. A.) - Dllnkil ~· 
günll saat ;16 da, Seıacik cf\•oJ11l ~ııı~· 
dular .köyU :rakınmdıı Verdi ·•;e .t\{a Jıl!l· 
hcl isminde ikJ ahsa ıüt eski ııu 6 

himnınt ateş alm11tır:. . • }lidi -
YapJlan tahkikata göre, i~}iık aJllDr!' 

sesi ciddetli sıcaklar dola'-'JSlyle .:.ı.· , ~ ~ t~ell"'" 

ların bırdenbire alev alınası ne tıs.!& 
de vukua gelmi_ştir. Yangın ku;u :eıııtll 
sirayet etroij ;ı;o bunu müteakib ühinl • 
bfraz ötede bulunan eski hurda ın . :ger· 
mat da 'infiltık oykmişıtir. Civarc:aıc; ınfl· 
delio "köfiindeki cvle.rin iki slili15 

.. ~· 
. kalıı"' 

lakın §iddetinden ylkılmış, gerı. ?Ştıl'· 

smı da ciddi $tlt'elte basara u~ 4ef' 
Kordelio köyü halkına ·yaramı ,çtıı ,.ıııı· 
hal JhmıgcJ.e:n her :t.Ur1ü :tedbirler uıPe 
:nnştır. Biri itf.aiye neferi oıxna1' 
ynlnız lld yımılı '\ıırdır. ~ 

Kardeş1n1n bağıt"' 
saktar101 deşU ! fJ· 

'Bartın, (HusuSi) - Get'_..ell ~-tıJlde 
nli kaza.mızın Turfa. Taba'klııt .~~e· 
feci b'ir cinayet olmu§; bir köylil, 6l' 

giril bı, k1a öldlirmüetür- Cin•~ #1 
bebi, 1bir koruya hayvan ısoJtC! 
basit bir iştir. ~ • 

Katil Receb Aklı.aya, kor:ll}'ll lıJ) ..J_ 
larmı UJırakan kardeşi Davud ~: 
'üzerine gelmiş, ona mini oJJnak..~t~ıı. 
öteki ise buna aldırmamıştır. !11~,ıtı 
gözü kararan Rece.b de tııçs.ğıııl ç t!I• 
kar.dBiinin bamaklarmı 'ParG3.wrılf ~tilı 

Yııkalanan ve sorguya çckileıl 119tı· 
"bir iştir oldu, çok ltıznı111trın, :ntl > 1°t'" 
ğmu bilmiyordum. Şimdi ·~ >raJl.1 

11 

dernlştlr. 
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~ğ; Corç-,un Ver.say 
~rıahedesi habraları: 31 

l>ara işinden anla
t: nııyao yahudi ! 
ransız matiye nazm Klotz bu 

Cihetten Klemanso'nun 
~hayretini mucip oluyordu 
~ f:an tauninat alınması lazun-j Cilmhurreisi Puankare de Almanya-
ıt'ıııı &e.1 hıgilterede her partiye n1n istenilen tazm!natl •erebileceğine 
~llrıutıy let •daınıan tara,f.mdan ile- kanidl. Euacn. yaıillf VE3'& eksik he • 
~~~itim ot~.tı. Benım Brlstol nutkuna l!lllprarla İ§e lı~lıyarak -yaıılış neticelere 
~. ae .itin :rnister Askuitt de East varmak onun adetiydi. 

ııı:.~ Qlrnc~e hitaben lbir Jıutuk Besim ıbüdiiime iÖJ"e, .ıll. iGCIDellSG ,, rıt: "-brı&ııyadan tazminat alm. mali ir mesele ilse.rinde ~lir zaaan 

'- e laat"ftar olduğunu bildir - bir fikir ileri sürmüş değildir. F.saseiı 
~ dn . mali meselele.rle alakadar olmazdı. Bil-
~' S Pit.tenveem'in: 'tin mescldlerdeki :pan. illerini. lıu •a-
~llll adaıı. harb masrafı almağı hada ilıtisa.slan oldu~unu s5yJiyen ar • ;:: t\',:0ı:sunuz? sualine: kad~larma bırakmıştır. 

~elle d ~ cev&b -vermişti. Ben bu 
~ Ü~ başvekilin .söy1edikıerine .1 - Hubin zararlarını tamamb'le 

._: ~ eciiyonun.. lngiliz noktainazarı 5uydu: 

, S: elde Leydihankta ıona fU tesbit etmedilq;e Almanyadan nekadar 

'~· :tazminat istiyeceğimizi söyliyemeyiz; 
,~~bet parası ltalıaay:m- :2 _ Ayni zamanda, tazminatı teebit 
O • :almak f:ikriD4e '.Dll- etmek için, .tıırıanyanm nekadar para 

4' lıııt .._._ verebil~ bilmek lAzmıdtr. 
'' ~ ft eeYabı 'Hımiıftl: 1- ~ 11- ıuatbaıda 11&}1&-

'l ...,~ 
~~mm ltıM4 da ay. 

" ~ teyid etmlflerdf.. 'ıtıı...~ .Almanya.dan almak 
~ ~ 'bbaetınderı daha :tuv -
\ tııı..__ lr.ı..._ ~ lL. Klou, Kle -

' ~ ~ :tııulmuallfbl; 
'~ ~'YalWt fumin•t alm-
~ liılısetıe tarafta.rC!ı. Kle -

~' OlluD hakktnda: 
-.... ~ -...__~ )'ahudi olup da para 1-

~ ~ biriaine daha rugel-

.Fn.ulZlar .Allnanyanm '30 milyar ingl 
tis liram rer.ıebileceğlni ileri litlıilyorlar
dı. Lord Xaıılif ile lord Summer 1'2 :mll

'791 teklif ediyorlardı. Nihayet .P'ranmz

larta .Amesikalılar sek'iz milyar tızerin
ıde müttefik :kaldılar. 

Nihayet, meııeleyi bir neticeye bağla
malı: için, 25 mart 1919 da, ııöyle bir 
:muhbra hıwrladrm: 

"'Tamdn•tm taksitleri harbi yapan ae
•ll ortadan kalJDncaya kadar devam ede. 
bilir. 

Bütilıı harb zararlannı ödiyecek bir 
tazminat Almaııyanm, her ne terait al· 

tmda oluna olsun, veremiyeceği bir 
~dJr. 

"e~e tutularsa: X. .ıoott.m 
-1 llerı ~ ~ ~a miktarda tum&aat 

-_ afb.ı..-teldiğinl ve verebileceği- Almanya ilk taksit olarak 1919 - 20 

' t,tılt~e hayret edilmez. seneleri zarfında 1 milyar ingiliz lirası 
"1 ' tibi değerli adamlar da, verecek ve kalan miktar tabit olunacak 

'-. "'-' ~rreisi olan M. Dumer 
l''lıı' ız hUkiDnet erklDI da 

~- lr. ... Yorlardı. 
)\" ~-biraz mUtereddid bus '~1'8em )(. Kleınanso. S' ~r konuıma esnumaa, 
~ ~ tahakkuku :kabil olnıı· 
~~ "·~-'Yandırmakta olduğunu 
'it .... ,~ -at, o zamanki Fruum: ef. 

~~roje aleyhine hiç 

"~~ika muarız 
~ ~el'\tıa IOlırakt ilk lWA.t' devlet-

senelere taksim edilecektir. 

Senelik taksiti tehire ve buna lDuka
bil alınacak fah:i tesblte memur dün! 
bir komtayon kurulacaktır." 
T1ıbitin geri brrakılmasmı +.m•nri7le 

btdU'tlmuı tekUnde tefıir edenlere ve
rlleee'k bir cevab vardı ki, o da ıll)'du: 
bu mtlddet zarfında .Almanya istihsali -
tını fazlalaştırır ve Fransaya ihtiyacı o
lan kömür gibi maddeleri vererek 1 
milyar lirayı malla ödemit olurdu. 

"Dört bl1yllkler" tarafmdan nihayet 
vanlaıı esulan gurada hullsa ede~: 

Harb zararlan ild ııeae zarfında ta· 

~~SEL~1 

Çoc~ğu 
durmanın 

toplu bulun
ehem1niyeti 

Toplu buDunduruDaını çocuk yığanlarınaın 
l:ontrolu kotaydır;bavoğuınılaıra0 ıstedlrOtmlz 
müşterek ter~ıyeyn me~tepteli'il ve evc'leın 
daha 1y1 aşıfamak mümklYındYırr 

.çocuğa tartı gUn ~tikçe .daha dik· başında "çocuğu toplu bulundurmak,, 
katli oımağa b&f}ıyonız. Çocuğun ev ve ... -.ftlllllllllııııu....,.'1:.wı....._ı••........,.31 tedbiri geliyor. Bunun için -çoctılrta 'Spor 

mekteb d.Jemda geçen zamanmı .en fay- Son günlerde lstanbu1da l§ heyecanı uyandınlryor. Tatil devrelerini 

dalı şekilde kullanmağa doğru gidlyo- çocuk bahçeleri ve kamp·--~ kamplarda top1u bir halde geçirmek ve 

Ç uk bahçeleri ,.,..cuk kampları, cVIe mektebin dışında ktlÇükler i"'" ro-
ruz. oc ' '"" iar baklanda dönen ve gİt- _§ ı. .... " 
QOC\İk tiyatrolan, çocııkta .tpora kal'§I u- cuk bahçeleri, daha büyükler lçin jim-
yandınlan al&ka he,p bu yolda atılmıı tikçe kuvvetlenen .devlet~ nastik evleri, halkevleri, umumt kütüp-

birer tcınvetli adandır. i ilgisinin fazlalaşmasını te-~ 
itiraf etmek ai&madır ki mek.teb~ ç~k menni etmek lazım. ~ 

kötiil ıolnşuna rağmen .eski eemiyetimız- .: 
de e:v, çocuk ıilzeriDde, mUspet taraftan 111tt..,N .. ıtıMfllllltını11lflmı•....._...__............._. 

bol bir tesir yapan mllesseeeydi. YAZAN HiQ ıüphe yok, yeni evimiz eskisine 
göre her bakundan ueri bir muess011edir. Nizam ettin 
Fakat yenl terbiye aistemlerinbı çocuk 

Naz1f 

üzerinde baba ve .ana ntıfuzunu hissolu. retti; yenileştirdik. Bu meyanda kök-
.ııur derecede azaltması bu milessesenin 

d leşmiı elki itiyatlardan birçoğunu kal 
çocuğun korunma.smda ve ıaares'"ın e 
tecrübe edilmi§ olan hayırlı ro1ünil bir dmrken birçoğu da kendiliklerinden 

hayli unutturmuştur. kayboldu. Hür terbiyenin zekii. ve enel'-

Eski cemiyeUmizde hisıil ve ahlakt ba ji inkfşafmdakl b'ilyük rolüne daha fazla 

kımdan çocuk, zannolunduğu kadar başı. lakayt kalamazdık. Baba ve ana dikta. 

bot değildi. Sopa ve hocaya saygı, mek- tZklüğilne veda ettik. Fakat bu baskı-
tepte; anaya babaya -ve atabeye aaygı ımı )'Erine her ~vde gUler ytlzden. vo 
evde roooiun hayatım tuziın eder Ye 

"'" kendini sevdirmeden do -:.an bir disiplin 
çocuk evle mektebin dışında bulundug. 
.saman dahi çok dikkatli ~e hassas bir 

kontrol altında bulunurdu: 

kuramadık. 

Çocuk istediği zaman evden sokağa 

fırlıyor ve evvelce mahallelinin meşve· 
ret mahalli o1an sokak §imdi sadece a-

rabalarm ve yolcuların geçit yeri ol -
maktan ba§ka bir manası 'kalmadığı için 

çocuğu kontrol edcmlyo~ Muasır cemi. 

yetlcrde buna karşı bulunan ~arclerin ! 

haneler v.e stadlar "toplu bulundurma,. 
vasıtası halinde kullanılıyor. 

Tek 11ocuk, cemiyeliD. dıpıa çılcnıg 

çocuk demektir. Toplu bulwum :ve boş 
.zametılannda derhal bir tq>luluk anyan 
çocuk -oomiyete ısm.mış demektir. 

Toplu bulundurulan ,ÇOCak yığmlarmm 

kontrolu kolaydır . .B\l )1ğmlara istedi

ğimiz mlişterek t.erbiye}i mektepten ve 
evden daha iyi ıqılamak da mthllün

<iilı-. Zira mektebin ve evin dışmi!aki 

top1u1u'k, çocuğun tstiyerek meydana 

getirdiği ve gülerek, eğlenerek, oyntya
rak, heyecan duyarak devam ettirdiği 

topluluktur. 

Gllzel, salJ.r.ıtı.; tekleri birlblriae sev. 
gi ve saygıyla bağlı modern millet böy
:le kunılur. 

Bmaenaleyh; eon gilrilerde İatanbul

da .çocuk bahçeJeri ve kamplar etrafın
da dönen ve gittikçe kuvvetlenen dev
let ilgisine bu balamdan hayran olmak 
ve bunun ook daha fulalapaaaını temen 
ni etmek 18znndtr. 

uMah&llenin kootrolu,,. 

Şehirlerimizden ''mahalle Jmatrohı., a· 
dını verebildiğimiz eski bir güzel itiya
dın y.avq yan.t taybolduğunn püyo
nJZ. Bul ,.eıterde Jtonmmas, bazı yer

lerde de yeniden :lnmılması elsem olan 
bu gbel iti)'at birde ailenin hududunu 

çok genişleten, milleti bir aile halinde 
ya~atan kudretlerin ~!llıimmiydi. Komşu 
toeallmu 1tendl QQC1lfa ~ seren, kom
ıusunan iyiliğinden ve refahından mem
llllD n felaketinden keneli evine feWtet 
çökmUe gibi muztarib olan mahalleli, 

tesanüt ve :kal'fılıklı yardım telAkkile. 
rinin en temiz nümunesi addedilmemeli 

midir? 

• -41' ~ .... "'" " - , .... .,,. \ .. • ..... - . . ' 
• ·• : J r· ·• ', " · 

Bugünün 30-70 yquıda olaDlan ma. .. 
halle arkad•fl•nnı eıı yakm akrabala
rmdıuı tistUn tııtmağ:a al.ıfmıllardu'.. Ve 
bUD.lar araaında çocukluk arltadqlanıa 
yardım etmekten çekineni pek az Ol -
muıtur. 

Cemiyetimizi yenileft,irmek bir uru-

ııı1.ıxıuf ola.caktı. 

~ .. ; ~., ·). . ~ . 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kınklık ve bütün ağrılanmzı derhal keser. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

lstanbul Otomobilciler 
Şoförler ve işcileri ~~t ~bir ta!!:ı:e~=a~:C:n~ mir edilemez.dl. Zamanın geçmesi de bu 

.,.~ ""ıı er giln duyulan uabiyeti ualtmaya yan-
-.,:~ et!dla bulunuyorlardı. yft-'-tı. Dig-er taraf•.... Almanya ..... bu tm k 1-t i kU. H lbuk' ih t 
~ ~ - - - e ey~~ a ~n~ 
4- ~it._ en blltUn muhtıra • ağır borca tahammiil edemediğini za • tazminat bundan biraz daha az b!r rakam 

lluahedeye 2,5 milyal' rakamı konul
muı olsaydı, hiçbir ltillf devleti bunu 
imza etmiyecekti. Çtlnkil ~blr itilAf 
devleti bu kadar ufak bir rakamı kabul cenıiyetinden: 

30 Ağustos 938 günü Esnaf cemiyetle ri hastanesinde sünnet dUğüııll yapüaca. 
ğmdan sünnetlik çocuğu olan esnafımızın en geç 24: Ağustos 938 gününe kadar ce
miyete müracaatla kaydolmaları rica olun ur. (V. P. 2560) r-· 

'~ "1 ~tıhbrası mUstesna 01
• man aman ileri sürmesi :nıuhtemeldL olarak tesbft edtldlfi ı:aman, hiçbir iti-

~ .lı~l'a ilzerinde toplanıyor. Bu itibarla, Almanyadan evvelA alma • llf devleti itinz etmedL 
ı.~~ b devtetıertncten alma - cak 2-3 milyardan aonra, muvazene ku- (De'VUD.1 , ... )· 

~ 'UtUn harb maarafmı ---------------------------------------------------'"' .._~ı::a olnıuı !lmndı. 
~' , 1l muhtırumda harb 
\ "-t :;: 1U ıartıarla alma -

' 
1
ilYordu: 

' bıatın hukuku düvel 
~='~~: 
~ ltı.: hllk<krnetl tarafmdan 
't.,,._""~ h ele Ahnanyaya venlen 

...... , ' _,bde iııgal edilen yer
~ "'c.._~llliJıe dair olan hU
~ '-.ı.ı dalltıtıı.ıe almmuı il-

~' 'ilıte: hakknıdald muhtıra 
~~ ~ Ltaı~ ınister L&ntılng ta. 

'~ }\ lrıeııh u ve Lanaing muh-
1'.ıti..~tıe Urdur. Amerikalılar-
'~ l' IU'&ııııdalti • ih tilAf da ~ 1 ylldat. ~ır. 
~~:tiliı ı.tınacak tazminatın mik

ı...~ lrıUt.Jı llıetı tarafından görü

~ ~ a ısebe4lar &rumda nasıl 
1'lttlıte1tı duysa, itillf devlet-

\ııı.."ı \tltaıealara ayrrmq-
~ .ı.r, Alın 
~"'41)• bir hltlht l,arun bu para)-ı 
-. •• ::·~ ~d b •t 'ri • 
~ lcJo e IIeceğine ldilt takdirde, 

~ ~·ıuı bu huaatıidiler. Maliye 

~ "-rıb 'l'ecrUbeıi' hiçbir tered

' ttrreı9ı 01 :nQır ve eon-

Leylekler Alsastan 
kaçayorıar 

Eskimo kayakları 
motörleşlyoır 

A LSASLILAR ~ok üzülliyor. Sebeb ıu: Alsutakl E SK!MOLARIN minimini, iki kişillk sandalları 
leylekler seneden seneye azalıyormq! vardrr. Onlar bunlara kayak ismini verirler. 

Alsaalılar, leylekleriıı, damında yuva kurduktan bl- Üzerinde muvazene kurmak hayli gUç olan bu kayak-
naya neıe ve saadet getirdiğine inanırlar. Bu sene Al· 
aasta 44 leylek yuvası bo§ kalmış, dolu yuvaların sayısı 
120 ye dUşmilştUr. 

larla Eskimolar oldukça uıuıı zaman mesafeler aşarlar. 
Fakat artık Groenland sahillerinde bu sandallan gör
mek mtlmklln olmıyacakmıe ... Eskiınolular bu ufak san
dallara mjniminj motDrlcr takacaklar. Şiındiden bu 
maksat için Koııephq'a 450 motör ısmarlanmıştır. 

Kahve yaı~ı 

Fıraınsada sekiz 
mDDyolfil blslklet var 
1 NSAN, otomobil.sayısı arttıkça hislldetler eksl

l C'cck sanıyor; fakat hakikat hiç de öyle de
ğil. 1937 s enesi istatistiklerine göre Fransada 8,094,930 
bisiklet vardır. Bu miktar 936 ya göre yamn milyon 

fazladır. Demek oluyor ki bisikletin istikbali henll& teh
likede değildir. 

Son hava gazı 
fenerrcısı ••• 

Leylekler Alautaıı çekiliyorlar. Çünkü All!ias sema
sı fabrika dumatılarlyle doludur. Dumanlar kUDlarnı 

sıhhatini bozuyor. Alsastaki bUyük bataklıklar kurutul· 
du. Artık hayvanlar yiyecek de bulamıyorlar. Bu ııerait 
altmda Alııuta ne yapsınlar? 

Alauta Ttlrkeym tehrinde bir leylek alleai, meVlim 
gelmediği halde yuvumı bırakıp ıit.mittir. Bakmıa ni
çin: Yuvada ıeviınli blr leylek yavrusu var. Yavru ye
ni yeni uçmağa çallfJ)'or. Bir gUn uçarken civarda yük. 
•ek tevettlirUl bir elektrik teline çarpıyor, derhal yıl. 
dınmla vurulmuı gibi oluyor. 

K AHVE fiatlan düplln olduğu seneler, Brezilya- p ARtsTE son havagazi fenercisi tekaUt edllmi§-
lılar, fiatlann daha fazla düşmesine mani olmak tir. Vakıl orada elektrik li.mbalarınm havagazi 

makHdiyle mahlulUa mühiın bir kısmını yakarlar, ya. fenerlerini ortadan kaldırdığı tarihin üzerinden birçok 
but deni&e dökerler. 

Annıtai ve babaaı kua yeri etrafında hazin hazin u-
0!111 .. 1. an) 

-.... heınfikiı umer de bu çuyorlar. Sonra yuvalarmı bırakıp ~orlar ve bir da-
ıluııuyordu. ha dönmüyorlar 

.Fakat kimya llml kahvenin fulaıımdan istifade et
menhı yolunu bularak Brczllyalılan rollhim bir sıkıntı
dan kurtarmıştır. Şimdi onlar saWamıyan kahveden yağ 
çıkanyortar. Kahvede 100 de 14 nispetinde mevcut o

lan yağı alıyorlar. Bu· Yli ıabun fıbtil(alarmul. Ioine 

seneler geçmiştir. Fnkat o tarihte Parla havagazi ılrke. 
ti fenercilerlni hizmetten çıkarmam?§. tekaUUerlne ve 

ya ölümlerine kadar beslemiştir. Son fenercinin de te
kaildiyle, ucunda titrek bir ışık sallanan omuz eopaamı 

omuzu üzerinde tutarak akşam üzerler! stikaklarda yll
.tjlyen bir işçi auufı Pariste tamamlyle ort&c1a& bJ.k. 



ispanyaya gönderilen 
italyan askerleri 

lngiltere Roma hükumeti nez
dindeki teşebbüsünü tekrarladı 

fakat gene cevap alamadı 
Londra. 19 (A. A.) - İngiliz diplo

matik mahfellerinde teyit olunduğuna 

göre. 1ngilterenin Roma maııla.hatgUzan 
Neol.Çarls dUn Kont Çiano ile bir görüş
mede bulunmuş ve bu görünme esnaımı. 
da, İspanyaya İtalyan askeri ve harb 
malzemesi gönderildiği ea;>ialan hakkın. 
da bundan on beş gün evvel de bir kere 
hariciye nazırının nazarı dikkatini cel
beylediğlnl mevzubahs etmiştir. 

İngiliz maslahatgUzan, bundan evvel
ki teşebbüsünU hatırlatmış ve İtalyan 
hUkfJmetlnin bugün o müşahedelere ce
vab verebilecek bir vaziyette oTmaın i
cab ettiğini kaydeylemiştir. 
Sanıldığma göre. Kont Ciano, diln İn· 

giliz maslahatgüzarına herhangi bir ce. 
vab vermemiş ve meseleyi Muııoliniye 
arzedeceğinl blldirmiştlr. 

Bayan, 19 (A.A.) - Franki.st lııpan. I 
yadan gelen haberlere göre, hududun 
kapanmasına ait kontrol Frankiııt me· 
mudar tarafından pek sıkı bir ııurette 
yapılmaktadır. Harbin bidayetinden berl 
bu kadar sıkı kontrol görülmemiştir. 

Bu kontrel, Frankistlerin büyük bir 
taarruz yapacakları intıbalarını tevlit et 
mektedir. 

Bu taarruzun Katalonya istikametinde 
mi yok.sa M'.adrid istikametinde mi ya. 
pılacağı henUz meçhuldür. )faamafih şi. 
mal ve merkez orduları mühim miktar
da takviye kıtaları almışlardır. 

Harekltı General Franko idare ede • 
cektir. Mumaileyh erkanı harbiye reisi 
olarak yanında şimdiye kadar nimal or. 
dusu el!klnt harbiye reisliğini yapmış o
lan general Juanvigon'u almıştır. 

Burgos, 19 (A.A.) - Burgos hükü • 
meti, huduttan daimi ııurette geçmek 
salahiyetini veren bütün ruhııatiyeleri 

ilga etmiştir. Bundan böyle daimi ruh. 
satiyeler, yalnız general Franko nez -
dindeki diplomatik veya ekonomik ya. 
hancı heyetlere milnhaııır bulunacak • 
tır. 

Barselon, 19 (A.A.) - Bu sabah Val. 
karka bombardımanında hasara uğrıyan 
Stanbrok lııgiliz vapuru, kuma oturma. 
sına vakit kalmadan batmıştır. 

Ordumuz bu sabah 
Edirneye girdi 

Edirne asker şehridir. Türk askerine 
hudutsuz gönül vermi' Türk ~ehridir. 
Avrupa sınırımızda bu şehrin Türk 
oluşu ve kalışı Türk ırkının ne büyük 
cehdinin eseridir. Bunu biz ide biliriz, 
bizi bilen ;"\ünya da bilir. 

Eclirne bir tarihtir. Baştan başa bir 
tarih ki ne bahasına malolursa olsun 
kendinJen olanı başkaaına vermemek 
az:nini göstermiş bir milletin çok ıe· 
rcfli rr:aceralarından birini anlatır. 

Etlirne bizim olduktan sonra bu 
şehir Türk ordularının !devamlı bir 
meddti cezrine sahne oldu. Salihli müt· 
tefiklerin karşısına çıkıp daima muzaf
fer olan ilk imparat:>rluk ordulan hep 
buradan hare'l<et etti. 

İstanbulu zapt için buradan hız al· 
dık. Merici aşıp, Savayı aşıp. Tunayı 

aşıp, Orta Avrupayı zaptetmek için 
Türk hep buradan hareket etti. Edir
ne, Türk ordularının an'anevi hareket 
i.issüdür. İmparatorluğun payıtahtı t~
tanbula nakledildikten sonra da hakiki 
askeri payıtahtlık meziyetini daima mu
hafaza etmiş olan Edirnede her bina 
mutlaka askeri bir, hedefle kurulmuı, 

her ev, mutlaka bir asker tarafından 

tesis edilmiş ve bu şehrin talihi. her 
Türk şehrinden çok. Türk askerinin 
talihine mlivazi olmuştur. Türk kuv· 
vetli oldukça Edirne genişleyip, büyü
müş, parlamış ve Türk zayıflayınca E· 
ldirnenin yddmnda daima bir sönüklük 
g ö r Ü 1 m ü § t Ü r. Edirne taşıy· 

la, toprağıyla ve her şeyile daima 
Türk ordusuna hayran kalmış, minnet 
duymuştur. Zira., ordu halinde topla· 
nan Türk, daima burada, bu sınırlarda 
Edirne için fedakar olmuş, kanını dök· 
müş, ölmekten yılmamıştır. 

Türk ordusu bugün Edirn.eye ne 
ilk girdiği gün gibi kahhar clarak, ne 
ikinci Balkan harbindeki gibi bir gö
nüllüye karşı hasretli olarak giriyor. 
Hayır: bu sefer Edirneye -eirişimiz. 

Sava nehrini, Tunayı aııp, Orta Av· 
rupayı zaptetmek gibi bir niyet güt
miyor. Bu sefer Edirnede beklenilen 
mevud düşmanlara karşı alınmış tec· 
rübelerdcn istifade ederek daha sağlam 
bir kale kurmak endişesiyle girmiyo
ruz. Edirncnin bu sefer Türk askerine 
kavuşması müstakil ve her sahada 
kudretinden emin bir milletin 'Sulha 
yeni bir destek ve düny~ müvazenesine 
daha kuvvetlenl:lirilmiş bir hesap un· 
suru bahşedilmesi manasına alınmalı
dır. 

Türk sınırlarının .her tarafında ıul· 
hun desteği olan Türk askeri böyle 
bir sihirli kudreti Anupaya doğru bir 
parça daha yaklaştırmış bulunuyor. 

918 de Avrupaya yeni bir harita ver
mek emeline düşenlerin biribirindcn 
kuşkulandırmak için aralarınlda kontrol 

nr:nin ltasadanna gideeeımdnc-.. 1 ı 
ıs dl!di. 

1 

edilemez, emniyeti tesadüflere bağlı, 

esrarlı bir boşluk yarattıkları üç dev· 
Jet, Türkiye, Yunanistan ve Bulgarya 
emin ve dost hatvelerle bugün biribir
lerine yaklaşmış bulunµyorlar. Bu yak· 
taşmanın sulhü Balkanlarda bir kat da· 
ha sağlamlaştırdığı ve ebedileştirdiği 

kanaatindeyiz. 
Ezeli ve ebedi oı:ı:lusuna' kavuşan E· 

dirneyi Edirnelileri ve karagahını Türk 
askerine Avrupada en munis gelen eski 
ikinci ordu merkezine yerleştiren Kor
general Salih ile bütün Trakya ordu • 
muzu, bütün ordumuzu ve bütün mem
leketi bu güzel hatıralı günde tebrik e· 
deriz. Böylelikle Türk askerinin kon· 

rolü dışında tek Türk toprağı kalmamış, 
oluyor. Bu yeni başarı, bizi Büyük A· 

tatürkün önünde say&ı ile bir ıdaha 
eğilmeğe teşvik ediyor: 

Yaşasın Atatürk! 
HABER 

Merasim nasıl ot du? 
Edirne, 20 (Merasimi takibe giden 

arkadaşımızdan, te.lefonla) - Dün ge· 
ce gayri askeri mm taka hududunda Ha
dımağa bağlarına dayanan kuvvetleri
miz bu aabah saat sekizde Edirneye 
doğru yürüyüşe başlamışlar ve şehre 
girmişlerdir. Trakya Genel Müfettişi 

General Kazım Dirik orduyu şehrin dı· 
şında karşılamış ve halk, general 
Kurdcebe kuman·dasmdaki kuvvetle
rin piştarını görür görır.ez: 

- Yaşa Atatürk! diye haykırarak as
keri selamlamıştır. 

Kuvvetler şehre girince doğruca Uç 
şerefeli meydanına teveccüh etmişler 

ve orada mahallin en büyük !miri olan 
genel müfettiş Dirik önünde muhteşem 
bir geçit resmi yapmışlardır. 

Bugün halk. ordu şerefine Belediye 
bahçesinde iki yüz kişilik bir ziyafet 
verece'I<, k~utanlar. genel müfettişlik 
konağında verilen ziyafette buluna· 
caklardır. 

Gece belediyede komutanlar şerefi
ne bir ikinci ziyafet verilecektir. Akpm 
muazzam bir fener alayı yapılacaktır. 

Gener al Ka~ım diriğin be
yırnah 
Trakya genel müfettişini, büyük bir 

sevinç içinde ~alkanan halkın arasında 
bulup ihtisaslarını sordum. Çok müte· 1 

heyyiçti: · 
- Fevkalade bir heyecan ve neş·~ 

içindeyiz. - dedi. • Şanlı ordunun at 
nallarının takırtısını ve kıtalarm 

m o t ö r seslerini zevk ve ferah 
içinde duyuyoruz. Bu manzarayı sey· 
reden halk, refahın ve barışın zevkini 
de tadmakta ve duymaktadır. Harman
larını bırakarak akınlar halinde şehre 

gelen köylülerin ve şehirlinin bu uğul· 
tusu, Büyük Şefe hayranlığımızın yeni 
bir ifade•idir.,, 

lzmitte gemi
lere musallat 
iki hırsız nihayet 

yakalandılar 
Polis ikinci §ube ikinci kmmı memur

ları lzınit zabıtasının uzun milddetten
beri aradığı iki ııabıkalı hırsız yakala • 
mışlaı-dır. 

Burhan ve Hasan iııminde olan bu iki 
hırsız bilhassa lzmit civarındaki gemi
lere musallat olmuşlardır. Gemilerin ba
kır aksamını gizlice ııöktUkten sonra !s
tanbula getirerek satmaktadırlar. İki 
sabıkalı, topladıkları bakırları yine bir 
taraftan çaldıkları sandalla lııtanbula 

nakletmekte ve bakırlarla beraber ııan
dalı da satmaktadırlar. 

Sık sık lzmit körfezinde sandal kay -
bolması ve ayni zamanda da gemilerde 
hırsızlıkların çoğalması, hın.ti zabrtası
nm sıkı takibatına vesile ol111uşsa da, 
bu iki sabıkalıyı bir tilrlU yakalamak 

mUmklin olmamııtır. Nihayet bundan 
bir mliddet evvel Hasan ve Burhan Un. 

kapanında çaldıkları bakırları satarlar
ken yakalanmı§lar, fakat iki hırsız ne 
yapıp yapıp polislerin elinden kaçmış • 
!ardır. Bunun tizerlne polis ikinci ıube 
lkınci kısım memurları tahkikata giriş -
miş ve bu iki sabıkalıyı nihayet ele ge
çirmişlerdir. Bürhan ve Hasan bu sa
bah emniyet mUdürlüğüne getirilmiş ve 
sorguya çekilmişlerdir. 

Ev soyan bir hırsız 
yakalandı 

İkinci şube ikinci kıııım memurları 

Taksim ve Pangaltı semtlerinde birçok 
apartıman ve evleri soyan sabıkalı bir 
hısızı daha yakalamıştır. 

Tavukçu İhsan namında olan bu apar
tıman hırsızı son defa Taksimde bir a
partımanı soyarken ele geçirilmi§tir. 
İhsanın soyduğu apartunanlard~n çaldı
ğı c§yalar aranmaktadır. 

Karısını yaraladı 
_. Uaşta ra rı 1 ı nclde 

tün bunlara rağmen Nazifin §Üpheleri 
büsbütün artmış ve karısını sıkı bic 

surette tarasıuda girişmiştir. Bu taras 
sutlar ve ahbaplarının söyledikleri ken· 

disinde §Üphelerinin hakikat olduğu 

kanaatını uyandırmıştır. Kendisine 
Vasfiyenin zengince olan başka bir a· 
dama metreslik yaptığı söylenilmiştil'. 

Bu vaziyet karşısında artık sabredemi
yen Nazif bu sabah gene kar~ının giyi
nerek evden erkence çıkmak istemesi 
üzerine kendini kaybetmit ve sarhoş ta 
oMuğu için Vasfiyenin birdenbire üze· 

rine hücum etmiştir. Bu srrada kadın 

kaçmak istemişse de Nazif,: "Seni gidi 
kahbe, hala o adamla konuşacaksın ha? 
Şimdi de ona gidiyorsun. Öyleyse berı 

seni göndereyim de gör!.,, ıdiyerek be
linden bir kama çıkarmıt ve karısının 
oerasına, burasına saplamağa ba,lamı~

tır. Kadının feryatlarına yetişenler Vas· 
fiyeyi 5 - 6 yerinden ağır yaralı olara~ 
kanlar içinde ve baygın bir halde yerde 
bul:nuşlar ve imdad otomobiliyle has
tahaneye kaldırmışlardır. 

Müddeiumumi muavinlerinden Rem· 
zi hadise tahkikatına elkoymuş ve Be· 
yazıd merkezinde hadiseden sonra e
linde kanlı kamasiyle yakalanan Nazifi 
ve vak'a şahitlerini sorguya çekmiştir. 

Adliye tabibi Salih Hatim de hastane
ye giderek yaralı kadını muayene et
miştir. 

/(üre 

sene 

ğ0 
. . letilebileCe 

Mütek~sıs heyet reisi gelecek ~- 1 madende bir ocak .. 1§ . tir. 
madenin işletmiye açılabilecek bir kcaaf ette bulunduğunu soyleJ11l~ 

Dinarda köyler 
şoselerle bağlanı~~~ 

····-···· •••••••••••••••••••••••••••••••• .J;:t. .......... •• ıer, 

! Çıplak araziye 60 bin meyveli fidan d ikiliyor. -~~~jııe 
i 600 kilometre uzunluğunda t elefon hatlarile bırı 

1 

! ·"'·n 
İ ve merkeze bağlanıyor. Dinarda elektrıgı / 

L.. _ ... _ .. _ .. -~~~?~~ .. t.! ı o k~~.~~::: ............................... . 

Dinar, (H ur.u· 
si) - Dinarın ara· 
ziııi ötedenberi çıp· 
lak bırakılmıştır. Ko 
ca saba ağaçsız duru 
yor. Kaymakam ü
beyt Çerçel Di· · 
narda hiç olmazsa lü 
ı;umlu yerleri ağa~
landımağa teşebbüs 

etmiş, aon yıl içinde 
bu hususta epey iş· 
ler görmüştür. :3u 
yıl da dür:inülen ~::· 
r e, Afyonda yetişti
tirilen meyva fidan
larından 60 bin ta· 
ne dikmektir. Buna 
bilhassa köylerde e· 
bemmiyet verilecek 

tir. 

Ubeyt Çerçel köy 
tüye büyük emek 
harcamış ve muhitte 

"~ f(.~~ 
Yukarıaa: Dinarın Çul ovası *1hiycsi,ide .50~ fl1• 
nahiye müdürü, posta memuru, Af yon ıcmnzi'e l4" ~oJ 

Dinar kaymakamı; altta Ditıarda ryeni j'0/1' 

bir "zihniyet,. değişikliği yaratmıştır. 
Dinar köylü!.\J di.ınkü vaziyetinden ta· 
mamen ayrılmış ve yenilikleri derhal 
benimseyen bir zümre haline gelmiştir. 

Köylerde yol, mektep ve hayvana· 
tın ıslahı üzerinde genç kaymakamın 
ısrarla. duruşu ile yarına iyi bir esas ha· 
:nrlanmıştır. 

Her köy biribirine muntazam ve şo· 
se gibi yollarla bağlanmış, yollar gibi 
telefon işleri de iyi yürütülmüş, halen 
28 köye muntazam telefon tesisatı u· 
zattlmıştır.' Bu sene 32 köye daha tele· 

fon uzatıl~.;aktır. Halen mevcut l:at· 
tın uzunluğu 302 kilometredir. Bu 
rakam yeni tesisatla 600 kilometreye 
iblağ olunacaktır. 

Dinardaki faaliyetin yollar kısmına 
ait olanı bilhassa kaydedilmelidir. Bay 
Çerçel Dinardan Çay nahiyesine kadar 

yeni bir köy yolu açmış, bu yolu en 
kestirme taraftaR, fakat en sarp yerler
den geçirmiştir. Maksat, Dinara bağlı 
bulunan Çulovası nahiyesini de Afyo· 
na bağlamaktı. Şimdi öğreniyoruz ki 
bu yol şose haline kalbedilcrek Afyon 
~osesine bağlanc.ı.;aktır. Böylece Çulo· 
vası gibi m:.ihim bir nahiye de yolsuz· 
luktan kurtulmu§ oluyor demektir. 

Dinarda yenilik hareketlerine daha 
sok temayül gösteren bir halk kitlesi 
var. Bunun sebebi de halkın karışık 

olmasıdır. Yani Dinar halkını sadece 

mekteplerinden biri ıı" 
k>'adıı. ., 

şehirden, İzmirden, Tra ge1"11 
dun muhtelif yerlerinden 

. . k'l eder· ı t 
bırçok kımseler teş ı . tihs' " 

Dinar şehrinde sudan 15 5ıı.# 
elektrik, kilovatı on kur~Ş:rıı ~ 
cuzluk yüzı:.inden her pı~ıııı~ 
gu yakmayıp elektrik kU dl~ 

Naznonno 1JAY,11 
Otomatı~ 
t e 1 e f o f1 l S ~o' 

11J1 ~ 
iz mire bağl~ıc(1ı1''~ 
Aydın, (Hususi) - }'1~:l• rf. ~ 

zilli, Aydın ve İzmir arasıtirı1leğ' , 
telefon tesisatı vücuda ge .. tı'lı;iifı ~ 
vermiş ve bu tesisatın ııı~,.ııdP 

. . alil" 
sür'atle yapılması ıçııı 

mir '-lerilmiştir. ıı:lll ~ 
Aydının iktısadi Jıaya~~ 0t3Jl 

• v ··pbeSI ~1 
hır rol oynayacagı şu •. pel: ı. 11 
zel ve hayırlı teşebbi.İS~~ \jtOe;~l 
tahakkuk edeceği ve önU~a iJBfr.J 
içinde tesisatın yapıl~ıısı )3\l ~/ 
ğı haber verilmektedır. sJı"ıı'' s 

. n0st ·ıeC 
Aydın ve Nazillı r- .

5 
~ı , 

şimdilik birer santral t:~:af ,·~,ı 
arzu edenler bu saııtr jle ot ;f· 
İzmir, İstanbul ve Anl<a~~ec;e1'~ f 
nuşmak imkanını ouJabı 50rır ti f 

Santralların tesisinden ı!' 
dahilinde otomatik telefol1 / 

yerli kimseler değil, Konyadan, Eski· pılacaktır. / 

' 

Büridan Salihlide 25 senedenfiJtı 
Okuyuculanmu.m mk ve mc<0k- . götülmemiş beı ekls'ısıı··~~~ 

la okudukları Mlşel Zc\'ako'nun bu ı> ' · "" 

en güzel c!lerl, yenJ nc,rlyat pro- Salihli (Hususi) - Yeşil Salihlinin münbit ve feyyaz 0
51111 e~eJ ~ 

ıbln 1 b 1 1. 1- •• •• d h u1 . . tlsene _rl'ı'' I 
gramrmız moc co h aftada bir ıün arımız, u yı norma ın ycoıı; ustun e ma s vermıştır. . arı yıw'ı:P 

ve 8 ~yfalık bir ilave olarü ver i- ler tam kemale ereceği sırada çürüklük hastalığı çıkmış, <~~ ~ ııastıı 
lcccktir. 23 Ağmıtos Salı gilnll "·e görmü§tÜ. :parasız •dağıtılan ilaçlarla iki aenedir yapılan r.:a e e, ~ 
mlltcaklp Salı günleri HABER ga. tadan kaldırmış ve bu yıl bağcıların yüzü gülmüştür. yıl 4:

4 
4' 

zc~ile birllktc " BUrldan" ı mü- • . . eriyatı bLl eııı'' 
il 1 1 d i t 

ı:.t tm Uç sene evvel 9 bın dönümü geçmıyen Akala pamuf . örUJııl 
\·czz er n z: en· s cmc19• unu ayı· ı .. . . . ·nberı g 

yukselmıştır. Hele arpa ve buğdaydak1 bereket 25 sen· -
nız. _ 

recededir. 

fl 



ııe . At yarışları 
~ta:ıo.ıı ~ınci hatta koşuları yarın yttpı hyor 
'il\ l at koşul . ııer ıatn arının beşincisi yann, Nona (Halll Ç-Olak) M 
!~ f~lldi dan olduğu gibi saat 15 de, Se\'lm (ltüsc~1n Kuru) 5~ 
"'fl•~ " e 'l·a 1 ~ ~ '<>na " pı acaktır. 
( t~ he Yaklaşmakta olan koeula-
0~1 g ru zamankinden daha kalaba-

ı... " Pheaizd ~. "Q koliu ir. Binaenaleyh, bU-
h..." lıtraı d ll\evatını mliddetince, her 
~~ leııı1ıı lbt •rtan kalabalığın ihU

r '1ıııalt rnakaadiyle, muhtelif ted

~"1, bulnecbu~iyetinde kaaln tertlb 
~ ta,.1~ 1Cihctı gözönilnde bulundu
~ btt ~ lıUh Çin de, munzam tertibat 

~ k1 du:-· kendi klrmda~ bae-
l ~• IUnlyen "bUfe" yi esaalı 
\~ ~llb etınelldir. t' Yl.trfın rene mutad zevk 
~ taatp edileceği eUphesia -

~ '11rıdiye kadar yaptığı bU
~ blrfncı gelerek, son defa 
lııııı.~ -. bl.ıını "Darby" mil olan 

"' Ulu,, nu da ayni kolaylıkla 
'M ıı-u 1tletrı.tekeUmizin yellftlrdl

~ .... ~ addedilen Romaneın 
~lr Atınkl k<J§ularm en mu. 

Mavı\ka, ilk haftaki yarıglarda, yine 
ayni atların girdikleri daha kıaa mesafe. 
li bir Handikapta kolaylıkla birinciliği 

kazanmı~. arkasından da Ayhan ikinci, 
Mahmure Uçilncü oJmuılardı. 

Fakat, bu dOfa, aerek mesafenin 800 
metre uzaması, gerekse Mavzikanm ve 
bllhassa Ayhan'ın daha ağır kilolarla 
koşmaları bu Handikapın bambaşka bir 
netice vermesi ihtimalini kuvvetlendir -
mektedlr. 

Ceylln afır olmakla beraber, tehlike
li olabilir. Mahmurenln sıkleti mübalağa
lı değildir. Olga 8Urpriz yapabilecek va
styettcdir. 
HABERİN FAVORiLERİ: MAHMU-

RE ve CEYLAN. 

l>ördUncU kOfR (Beykoz 
koşusu) 
ti~ ve daha yukarı Yafta. 7erll halls

kaa tngUI& at \'C kı5raklan mahsus. 
Mesafe: 1000 ıı et re; ikramiye: '70 li-

'- ttıuu ~Ulan ihtiva eden pro- ra. 

"tı leliJnlzi aşağıya yaııyo- Tomra (ıbnn Çırpan) 62 
., lltl ~ Baylan (Akif Abon) 60,5 
""-,0~u (saııı\ koşusu) Şipka <F. Kalıioımıan) M 

\\ ~ ya~ta ha Uskan tngl. : ı-. ntahsus. 
~tre; ikramiye: 25.> 11-

Romanır1 ( Pr<ms Haıtm) 53,:S 

Yazımızın basında da söylediğimiz gi
bi, meıhur ve namağl{}b Romana'ın bu 
koşuya girmesi, mühim bir hadisedir. 
Koşunun sureti cereyanı ve neticesi ise 
Tonırunun bu kottlya girip girmemesine 
bağlrdrr. Eğer Tomru birinci yarışı ter
cih ederse Romans'rn ou koşuyu," en kü
çWr bir ".effort""dahl sarfetmeden, rftilJ 
zanacağı muhakkaktır. 

Aksi takdirde, yani Tomru bu koşuya 
girerse, §İmdiye kadar ancak kendi ya
~mda taylarla koşan Romans hem kendi
sini biraz koşturacak bir rakip bu·)cak, 
hm de bize, yeni haliskan nesille, es
kisi arasında bir mukayese yapmak im
klntnı vereccktlr. 

HABERİN FA VORlS1: ROMANS. 

Beşinci ko~u 
~rt ,.c daha yukan Yatta ball•kan 

Arab at n krs1'klaro mahsus. 
Mesafe: 3500 metre; ikramiye: 320 il-

VnHl <Ahmet 0eua>" 58 
Can (Sadık Balkır) 68 
Bahtiyar (Ş. Tanak) 56,5 
Al Dcnia <l•~chml \'ural) &8 

Bu koçuya sadece dört hayvan ftllrak 
etmekle beraber, yarıeın çok çetin ve he
yecanlı olacafı muhakkaktır. 

Galibin 'OnlU veya Bahtiyar olacafı ilk 
naıarda tahmin edUebllirse de, bu uıun 
mesafe Uzerinde, Can'm ve hattl Al 
Dervişin de birinci olabllecelıdertnl unut· 
mamak lhımdır. Ko0uyu kuanmak, ta. 
mamlyle nefes itidir. 
HABERİN FAVORtLERt: ONLO ve 

BAHTİYAR. 

A. Fuat 

' 
1 

Tumn birincisi /Jalyan Bartcli bir kili$C de dua ederken t•e Patisten ayrılmadan ev t'el kendisinin tlra]ınt alan Jtü,ük Parisli. 
lerin ellerini sıkarken . 

Fransa bisiklet turunun 
tarafları! • 

garıp 
koşucular fevkalade tuhaf 

mektuplar a/ılJorlardı. Ban/atı yazanların 
ekserisi genç kızlardı .• • 

Yarış esnasında 

Bu mektuplardan birisinde aynen ıunlar yazılıyıdı : 'ı 
"'Eski zaman kadınlan nefret ettikleri ve ölmesini istedi~ teri insanın l'esminin kalbine bir iri iğne 
batırırlardı • Ben kalbinize İğne batınnıyorum.. YalNz bisikletlerinizin tekerleklerini iğneliyo
rum •• Patlasın, sizi dütünün, diye!.,, 

Fransız bisiklet turu bitti. Kazananları 1 
bütün Fransa alkışlıyor. Bu tabiidir. Fa- , 
kat haklarında gösterilen co~lnın tczahü. 
ratın tuhaf tarafları vlr. Bu tarafları bdr 
Fransız mecmuasından alıyoruz: 

Van şehrinin tanınmış tüccarlarından 

birİ$i Jan • Mari Goasmaya müracaat 
ederek nişanlısına Parisin istediği terzi-

Ko~uculardan bir kısmına ise karılan re/a 
kat tdıyor vt kocalartntn sık stk yardı. 
mına koşuyorlardı .. 

sinde bir dilğün elbisesi yapmağa hazır 
olduAunu bildirmi~ ve bu şereften 
mahrum edilmemesini rica etmistir. 

Viktor Koson kendisine randevu \'eren 
~ yüzden fazla genç kızın isim Ye ad. 
reslerini not etmiştir. 

Birincili~i kazanan ltal)·an koşucusu 
Bartalinin aldı~ı altın madalyeler eritil. 
!le kendisinin tabii bilyüklükte altından 
bir heykeliıi yaptırrnağa yetişecek kadar 
çoktur. 

Küçük Giganelloya Nle meftun olanlar 
var. Hareket ettiii günden itibaren her 
akşam gittiği yerde daima ayni genç 
kudan gelen bir mektup bulmu§tur. Bu 

genç kız. sporcuya Lilde bir randevu ve. 
riyordu. Onları bir kahvenin taraçasında 
gördüm. Genç kız çok güzel, çok zarifti, 
hiç olmazsa lise mezunu oldubru her ha
linden belli oluyordu. 
Meşhur Fransız şampiyonu Şarl Peli

siye senelerce bir kadının kendisine dai. 
mi surette ask mektuplan yazdığını bana 
anlattı. Pelisiye tesadüfen bu kadının 

oturdub'1l köyden geçerken gidip kadını 
gördü. Kadın onu kocası ve çocuklarile 
beraber yemeğe davet etti .. Sporcu ayrı
lırken bu kadın ağladı. ''Artık size rnek- , 
tup yazmıyacağım, dedi, hayatımın en 
güzel rüyası hakikat oldu .. ,. 

Fransa turu kahramanlarından bazı. 

lan kadınlara ihtiraslı sevgi, baz.ılan meı; 

butiy~t. baiıları da arkada~ık 'ilh~ 
edlyor. Her sı)QrcunÜn muayyen f>frzilin 
reden sevgilileri var. Yalnız mektepli kız 
lardan, yalnız hastabakrcılardan sevgi 
mektupları alanlar var. 

Yarışı takip ederken ko~uculann mü. 
saadesile, yahut müsaadesini bile alma. 
ğa lüzum görmeden yüzlerce mektup top 

ğe kafidir. 
''Sizden ne bekliyebilirim? Slz bana 

her şeyi yerdiniz. Hayatımın turu, bi. 
beri sizsiniz. Sizi kalbime yerleştirdikten 
sonra buketlerin kokusundan, şefkat his
lerinin dokunuşundan mana çıkarmağa 

başladım. 
"Bana neler söyliyebilirsiniz? Ben siz

den dinliyece~im cümleleri gazetelerin 
sayfaları arasın~a bul~biliyorum. 

"Belki beni hiçbfr boks maçını kaçır
mıyan bir meraklı f arzedersiniz. Hayır. 
Oturduğum köyde hiçbir maç yapılmaz. 
;yirmi iki yaşındayım. Ondülesiz düz saç 

lamn var. Çiçek toplamak. buket yapmak 
sanatini bilirim. Tali karşıma çok mah. 
cup bir adam çıkaracak, onunla evlene. 

f celCtim. Bu adamın hayatıma girmesi ya.. 
şayı~ımda hiçbir d~iisk1ik yapamaz. 

Ş,,-
,~ 

ladık. Bu mektuplan okurken bu koşu- f-ı 
cuların birçok kadınların kafasına bir • ~ .. ......- " 
masal kahramanı gibi girmiş olduğunu Sadece çiçek topladığım bahçe, ok,adı
daha iyi bir sekilde anlamış bulunuyo- ğım köpekler doğüşürler. lşte bu kaaar. 

Fakat gazetelerde siyah gözlerinizi Ye 

~alk onları efsaneleştiriyor. Binlerce okşatmak istemiyen çocuklar gibi bir 
insan Bartatnyi kanatlı bir mahlQk halin parça kabarık Ust dudalınızı görünce 
de tahayyül ediyor, Koson için Ölmeğe hayatta benim için sizden baska bir e-
hazırdır. mel olmadığını anladım. 

lşte size bu adamlardan bir kaçının Ruhumu ve varlığımı tarnamile kapla. 
aldığı mektuplardan rastgele seçilmiş bir dmız. Artık kalbimde mantığa dayanan 

kö>•lü aşkları için yer kalmadı. Evimi bı. 
örnek.. rd h ta 

Bertali, rakıp gidiyorum. Madagaska an fS -
Ç.Ok sakin, çok dürendiş, güzel ve mil· bakıcı istiyorlarmış. Oraya gidece~im, 

tenasip adalelei bir adam. Takdirkar- yahut baska bir yere .. gittiğim yere ha. 
larının nazarında insan değil, bir melek- valinizi de beraber götürü}·orum. 

: Bizim ailelerimizde yalnız büyük bir 
tirAşağıdaki mektubun zarh üzerinde tir felAket kar§ısında kız baba evinden ka. 

(Devamı 14 UncUde) köy postanesinin damgası var: 
"Bartaliciğim: 

"Sizden hiçbir şey istemiyorum, bir şey 
de ümit etmiyorum. Sadece kendimi avut 
mak istiyorum, ayaklarımın ucuna basa 
basa odanıza girmek, ellerimi yorgun 
göz kapaklarınmn üzerine koymak, si. 
zinle konuşmak vehmi beni mesut etme-

t .. 

Festival 
miisabakaları 

Macar gUrefçllarlla Mıaır· 
il futbolcular 's hrlmlze 

geUyorlar 
Festival spor kimtcsl tarafından davet 

edilen ecnebi sporculardan Mae&r gUreı 
takımı iki gUn sonra lstanbula gelmif o
lncaklnr ve ilk mUsabiı.kalıv-tnı da ~nU
mUzdekl pazartesi gUnü ak§amı Takt!lim 
stadyomunda yapacaklardır. 

Çok kuvvetli elemanlara malik olan 
Macar güre§ takımı on bir pehlivandan 
mür~kkeptir. Kartılagmalatın bir kısmı 
Grekoromen, bir kısmı da t!lerbest gUteıı 
olarak yapılacaktlr. 

Fransa tım'na i1tfra1t tden blsilıletçıllrden rofu, 1ıtr $1Urd varışlarında bir ço1l genç kızlar taraf•ndan A-ar1ı1anıyo1 ve Jıayatla 

Diğer ta~aftan yine festivalin spor 
mUsabakalanndan futbol maçlarını yap
mak. ~zere memleketimize çağrılan ec
nebi sporculardan Enadi Ehli takımı a. 
ym yirmi altuıında lstanbula gelJxıif bu
lunacaktır. Mısırlı futbolcüler ilk maç
larını 27 Ağuatos cumıı.rletıi gUntı Tak
lllm stadyomunda Galatasaray - GUneş 

muhtclitl Ue, ikinci mUsabakalarmı da 
rrtcsi günU yine Taksim stadyomunda 

Fener - Beşiktaş karışığı ile yapacaklar-. . 



ıa---

1 - Deniz mavisi krep döşin
den zarif ve kısa bir robunuz 
var. Yakası, kolkapakları beyaz 

pikeden. Sıcak günlerde şehre 
hu elbise ile inebilirsiniz. Yalnız ayak· kaplarınız üstü açık iskarpin olmalıdır. 
Kısa topuklu sandallar ve kenarları kıvı ık çoraplarla şehir içer:sinde dola-

ı 

ş·lmaı. Başınıza bu elbise ile bir hasır şapka giyebilirsiniz.. Fakat kırda giydi 
~inız geniş kenarlı hasır şapka şehiridekullanılmaz. Ş~·hirde kullanacağınız 

niş bir hasır şapka giyebilirsiniz. Şık bir şapka giymek gülünç olmasa bile garip 
görünür. 

eldivenler muhakkak deri eldivenlerdir.Kol veyahut elde işlenmiş eldivenler ya 
lnrı kırda giyilir. 

3 - Yaz geceleri modeldeki gibi kibar bir elbise giyebilirsiniz. Fakat bu 
elbisenin rast gele her yerine, omuzlarına, beline çiçek koymayınız. 

2 -Plajda mayo üzerine kısa Truvakar bir manto giyebilirsiniz, fakat uzun 
bir rr.anto gayet çirkin durur. Saçlarınızı bir fulara sarar ve üzerine ucuz ve ge. 

v 

4 - Yazlık elbisenizi yakla~n sonbaharda da giymek mümkündür. O vakit 
elbisenizin rengine uygun yünlü bir kumaştan turvakar bir ceket yaptırır, lıa· 

sır şapka yerine de koyu kumaştan bir fötr şapka giyersiniz. 
Bacı1klarmızın tenasübfi ve 
vilcudunuzun ahengi için ••• 

Ne yapmaıoa? 
Bacaklarınızı hem kuvvetli, hem de vü 

cudunuzla nhenkll bir hale getirmek için 
tatil günlerinden istifade edinir .. Hem 
kolay, hem de basit birkaç yürüyüşle 
bunu temin edebilirsiniz .. Bunun için 
ökçesiz sandallarla hergün yarım saat 
yol yürümiye razı olmanız kafidir. Va. 
kıa bir sene }"ilksek topuklu iskarpin
lerinizle yürüdünüz. Buna alıştınız. O
nun için ilk gün bu yürüyüş sizi yora
cak, ayaklarınrzx ağırtacaktrr. Bu ağrı
ya aldırmayınız. İkinci go:.in alışacak ve 
ücüncü gün en hafif bir rahatsızlık bile 
hissetmiyeceksiniz. Bu yürüyüşlerle şe. 
hir hayatının gevşettiği ve sarkıttığı et· 
leri~iz sıkı~cak ve bacaklarınızın bo
zulan şekli tekrar düzelt4.;ektir. 

Ayaklarınız da bu idmanlardan çok 
istifade eder. Ayak parmakları iskar· 
pinlerde sıkı§a sıkışa girdikleri garip 
ve biçimsiz şekillerden kurtulacak, ta
bii :şeklini alacaktır. alnız akşam ·yat· 
madan evvel "1yaklarmızı bir parça adi 
ispirto ile uğmağx ihmal etmeyiniz, sa
bahleyin kalktığınız vakit ayaklarınızı 
kuru kuruya oğar ve sonra yürüyüşe 
başlarsınız. 

Ökçesiz sandallarla sahilde yürürken 
ayaklara kum dolar. Eğer ayaklarınızın 
derisi fazla ince ise kum danelerinin 
tahrişi yüzünden parmak aralarında 

ufak yaralar hasıl olur. Bunun önüne 
geçmek için gezmiye çıkmadan evvel 
ayak parmaklarının arasına vazelin 
sürmek katidir. Kum daneleri vazeline 
yapışır ve aya~ı tahriş etmez. 

Ayak ve bacaklarınızın güzelleşmesi 
ve kuvvetlenmesi için yapacağınız i· 
.kinci bir hareket de günde on dakika 
-evinizde, yahut daha iyisi açık havada 
topuk kaldırarak parmaklar ürerin::le 
yürümektir. Bu yürüyüş bir taraftan 
bacakları düzeltir, diğer taraftan da 
vücudun fazla şişmanlığını, bilhassa 
sarkan göbeklc.ri ortadan kaldmr E
ğer karnınız biraz fazla ileriye d~ğru 
çıkmışsa bu hareketi on .dakika yapa· 
cak yerde bir çeyrek saat yapınız. On 
'beş gün içerisinde canınızı sıkm? ğa 
başlavan göbeğinizden kurtulduğunu .. 
zu görc•.;eksiniz. 

Görilyorsunuz ki söylediklerim çok 
basit .. masrafsız, yapılmayacak bir ta· 
nf'ı yok ... O halde. mevzun ve müte
nasip bacaklarla ahenktar bir vücuda 
malik olmak istivenlerin vazın bu son 
günlerinde derhal bu işe· sarılmaların· 
da bir mini ok 

1 

1 Omc ve solda gördHi!'n'iz, ncrkislerlc süslenmi' şu si· 
vah hasır şapka ne kadar güzel duruyor!. Kenardaki. sir 
yah ipek kurdeleden ufacık bir fiyonga şapkanın sadeliği· 
ne çok ince bir zarafet katıyor. Krepdüş.inden siyah ve be
yaz cmprine bir robunuz varsa böyle bir şapka yaptırmakta 
tereddı.it etmeyiniz. 

Üstte ve sağda gördüğünüz bu beyaz hasır ~apka da za· 
rnfctte ötekinden aşağı kalmıyor. Siyah bir fiyon~a üzerine 
oturtulan çiçekli bir gırlanat bu şapkanın zarafetini bir gü. 
ze1 !lanat eKeri hali.,<.' eıkarır Cirf'klrr. ortal? .. ınrln rarı 

şaJP)ka öıraıe~uern 

bir nokta ile beyaz, yapraklar yeşil olmalıdır. Bev.-z • siyah 
tezadı bu senenin m9dasmda esastır. Siyah veya koyu renkli 
bir elbise üzerine çok güzel duracaktır. 

Altta, parlak b-::yaz hasırdan geniş bir şapka modeli gö
rülüyor, üstiinde kadife sarılmıştır. Kenarlarındaki çiçekler 
biribirine uygun rcnlderde yapılmıştır. Yazlık herhangi 
bir elbise ile giyilebilir. 

Dantel ve organdi süsleri herkes sever. Resimdeki bu 
süsler, en ağır ve en koyu renkli elbiseleri bile nes'eU bir 
\'?7 rriiıılinr v;ıı.,., ..... .,1< c;rkilr'I<.' a;j,.,.11,.ctirir. 

Faydalı bıJgııe~r f'~ 
'--------:--b;::-a.~111 

Sıcak gecelerde açık. • / 
ve sivrisineklerden ıezıyet,, ~ ı 
isterseniz lcolayı var .. .At-'' fi 
bi b1r ıeczahaned~ yaptırı~~. 11~:~ 
lan yatarken yüzünüze sur" S 

Teinture de myt"rhe 1A 
., d'opopo'?a" S 

F ormalde'hyde t 
Adde Acetique J 
Huile d'A,pic ıJ":/ 
§ Kulaklarınız eıksık 

1
;..1 .-

sabah, .ak~am kulak prka jl 

hemle ovunuz: ııtO 
Vası!line "' 

Veratine ,..J ? 
' § Saçlarınıza hafif mcu~ t" 

vermek istiyorsanız re~ • ~' 
yaptırınız: 1

10 
Paunve ıde .fioravanti 1 

T cinture de quinquİnll ~ 
Resorcine ıJ f 
Huile de ricine 1,'J>~ ~ Saçlannız bu <nUJılülle p6'tf' 
rakınız kurusun. Sonra pa 1.,4' dl 
nin kurusunu yarım litre ıı ıı,it ~ 
saat kayna tınız. Saçları:ı ~ 
mahliılle yıkayınız. K~rtt ıcurlll ';I., 
vetli olmasını isterserıı:t .... ~" 

afif lc\I"" 
Yalnız saçınızda 1ı '/. 
cıklar olmasını istiyorsa"' 

t 
rulayınız. .,f;"'f' ,/', 

§ Lastikten yapılrrııt rıfl' lı ~ 
mek çok kolaydır. 100 1 t lı" 
litre su içerisinde iki •:;5ıil''~,ıl 
Sonra 11,u su soğutulur. . ııe#'.·.,.ı 

l" r ,ııJc ,, 
mış eşy"ları mese a 8

• 1<6'ç fi ~' ıJ 
. . • ·e bır .,l' I' 

ıu ıçerısıne areır, ' ., )c f ·ı 

tıktan sonra çıkarır, •0ğıJ ıe''"' 
Vl! gölgede kuruturıan•ı ~/ 
lar. ılı ,ılı f 

~ Eğer tımakların~:t :ııttl'~ ,1 
,.e kırılryorsa, geceler• Y ":ıerİ" 
hemden tımnklarını:ıın 11 ~ 
nüz: 

Huile .de lentiıque 
Bal mumu 
Adi tuz 
Şap 

Toz halint'.!l koloflln 

Neroli eıııtnıı 

' ~ 
~ 



~ ce ır ifil a m ®'ii: 
Aterharn . 

ııe nıı Oth ndam (dilenciye) - Ge-

"'el'tııişt~~? Daha dün sana Jirmi para 

..... E.:vet r . 

..... l> k' e endım, fakat onu sarfcttim. 
ı._ e ı al .. l 
'11t bfr d oy eyse on para daha, fa-
b 1 ı;a aha dilendiğini görmlycyim. 

"Aıuh~ş~ l}l) ~aıvesD 
., erern h f d' Sevgili annnc en ı.,, 

"S hanımefendi . ., 
""' evgiJi Neclacıgmıw 
')evgııı ... 

.. ,\.,, tn.,, 
•1 ecı· ''lf a.,, 
anıınerena· 
~ ı.,, 

_ Cstaıtrna ıril<e~e 
lderh b 

..... ı. a a, para almağa mı geldin? 
uı.crhab ..... li a. Hayır. 

..... ıı:Vafoye para mı vereceksin? 
liııl'tııağ )ır. Mürekkepli kalemimi dol 
~ot a geldim. 

~tir -1 F'ransızcadan tercUme edil 
.. _ · st 
~ıı.Ua anbu1 tclgrnfhaneslnin halkıı 
~ı~ . lllasaJannda mürekkep bulun. 
"' (ol ıçı.n r 
"'!!ll)j,,1. ıkrn tUrkçcyc adapte edile-.. ır. 

se.,. lis· U ifil t D y art 
,. ıno uzun blr mektup yazdıktan 

"lıfe~tıuna ilfıve etti: 
)e 8aıı up belki kocanın eline geçer di

' ~gayet resmi hitap ettim. Sakın 
alan olduğumu sanma şckrrim! . 

...... lJ 
""' llını ~17 7onıan Patromm oğlu işçi Jıayatma 

1 )'atn Yazacakmış da Jıayahm1ZI biz 
r<4lllağ a başladı. 

- bıgiliz karikatıirii -

'Ne iş 
1>a7a :,apıyorsun? 

.._ A Cltt.da . • 
'''e k 1lı lıcaretı. 

'Sened a~ar getiriyor? 
c ''ray kadar Jıapis! 

- Fransız k.rırikatiirü -

•1tı~> o 

- Bana fena halde aşık; zu yaz tuv &lctbn \'C elbtselcrlm lçln birkaç bin llnı sadetti. ~imdi de benimle e\lCnnıck it
ıiyor .•• 

- Harcadığı paranm dışan gltml'me shd tcmiıı etmek istiyor desene? 

A'\eUama havadis 
Bir Amerikan gazetesinde okunmuş. 

tur: 
"Madam Katarln Cons'un vefat etti .. 

ğini dUn bUliln refiklerimizden önco 
yazm13tık. Bugün de elde ettiğimiz mev
suk malümata istinaden bu haberin he. 
ntiz mevsimsiz olduğunu gene bütün re
fiklerimizden önce haber vermekteyiz. 
GörüldUğil gibi gazetemi?. daima en taze 
ha\·adisleri neşreder.,. 

Genç kadın kapıyı çalan fakir dilen
ciye acıyarak kocasının eski bir kostü. 
mtinU vermi.§ti. Adamcağız sevinçle te-
11ekkür etti: 

- Allah razı olsun. Siz halden anlt
)'orsunuz. 1nşaallah ben de size böyle bir 
vaziyette yardım etmek fırsatını bula. 
Tak minnet borcumu öderim. 

Vapur sarsıldı, bu bir müddet devam 
ettikten sonra da makinelerin gürültü. 
sil kesildi. Birden güvertede gecelik ha
liyle bir adam belirdi, oraya buraya te
liişla ko3nrak gemicilerden birini bulup 
Bordu: 

- Kayaya mı çarptık? Mantar yelek
leri nerede? Cankurtaran sandalların. 

d:ııı hangisine bineceğim? 
Gemici cevap verdi: 
- Artık vaziyetiniz bizi alakadar et

mez. Biz elimizden geleni yaptık; siz is
tediğiniz gibi harekette serbestsiniz. 

Çilnkü artık rıhtıma yp.naııtık ! 

- Kanun namına sizi teı,kif ediyorum. 
Biraz eğiliniz de eilerinize kelepço vura_ 
yım .. 

- Fransız karikatürü -

- Kalk da )'erini §il baya ver. 
- Gazetesini okımıak için kalkmamı is 

tiyorsan fayda,qz. Giizliiğiiniı eı•de unut. 
tım. 

Aloşmak BA~om R 
- Oğlum, ceketinin bir düğmesi koP

muş. Git odana da dik. 
- Peki baba, birazdan hizmetçi kız 

dikecekti. 
- Ben ne söylUyorsam onu yap. Hiz

metçinin değil senin alışman lazım. 
- Neden baba? 

- Bir gün olup evlenecek değil m,isin 
oğlum? 

MeşırlYI ma<l!<eırelt 
- Mektebe niçin geç kaldın? 
- Babamın benimle görecek bir işi 

vardı da ... 

- Bu işi baban başkaslle göremez mı 
idi? 

- Hayır. 

-Neden? 
- Çünkü babam beni dövıniyc lüzum 

görmti§til, bıt§knsım değil! 

~lYıya 
- Anne bu gece korkunç bir rliya 

gördUm. Ç-Ok korktum. 

- Ne gördün çocuğum? 

- Floryada idik. Birden kocaman bir 
dalga kardeşimi alıp götUrdü. Bağırdım 
çağırdım, ağladım, nafile; kardf'şimi 

kurtaran olmadı. Ben do denize atlama

dan, çünkU yüzın.ek bilmediğim için kar_ 
deşiml kıJrtaramaz, ben de boğulurdum. 

Bir an durduktan sonra de\'am etti: 

- RUya olduğunu bilseydim tabii 
korkmaz ve denize atlardım ama, rüya 
olduğunu uyanınca anladım. 

lUJ"sa u u ıı il< 
- Kocacığım ucreyc ıçi~i!'orsun? 
- Sokağa çıkıyorum. 

- Sokağa ama, nereye? 
- Canımın istediği yere! 
- Peki. Ne zaman döneceksin? 
- Canım nezaman isterse! 
- Mükemmel. Fakat o saatten g~ 

kalma • 

Amer-Dkan 
aııı~caıvesn 

Adamcağız hastalanmıştı. Kansı aleliı. 

cclc gi)inerck aile doktorunun e-.·ine 
gilli. l°'apıyı açan hizmetçi doktorun ev
de olmadığını söyleyince kadın ba§kn 
bir doktoru çağırdı ve onunla beraber 
eve geldi. Fakat bq arada aile doktoru 

, c-.·ine dönmü~, arandığını hizmetçisinden 
öğrenip hastanın e-.ine gilınışti. 

Hastanın · ,odasına. ild doktor birden 
• girdi. Yatağın biri bir tarafına, öteki di

ğer tarafına geçti ve· her ikisi de elini 
yorganın altına .sokup hastanın ıırn n) • 

'rl sıığ ve sol nabızlannı tuttular. Biri 
f!krini söyledi: 

- Tifo! 
Öteki itiraz etti: 
- Hayır. Sadece sarhoşluk! 
Hasta hayretle yerinden fırladı. Dok .. 

torlar yorganın altında biribirlerinin na .. 

itfaiye neferi - Korkmaym madam. 
Maskeli balomıtz vardı, yangına bu sıra
da çaRnldık da ondan bıt kılıklayım. 

- Fransız karikatiirii ·-

'' ... Son goncei sevdasını dokmü§lÜ ni. 
Jzalan.,, - Tevfik Fikret-' . 

., 
ÇORBADA SAÇ 

- B1111u giit:'iriiniiz betı sarışından 1ıoş_ 
/anmam! 

-.qıht ıı.1ı:· ı n . . 
lll.l l(l\t.ıllın 1 ı.. •· • •llJ,• ;ı.ı•:t.ı •• ı:~<' ı.:i1 ••• !~.; .. 1: bir ~0111; kıı 'ı• nilf'siy~ tanı~tım. ,\nneslh-. ahhab olup 'il 

rnk 0 lunhtr lntilJ f'ftim. Taht:u.l\alli, körebf', birdJrbir oynadık, genç kna bir mllddct ytiı· 
mc dersi \'erdim. Sonra ht'Jl blrdt•n son rnıHırla dön<liik, f~kat kallınrağızrn karşımda. otuna Jozma 

dizlerini lkldo bfrde örtmt>ğc «,;alı!}ması doğrusu gar lbime gitti. DUJlA ne lüzum 'ardı!' 



Biliyor musunuz? 

··s . 
Dünyanın en Gıcak yeri Basra körfezi methalindeki Musen

C:tam yarım adasrdır. Burada derecei hararet bazan 60 ı bulur. 
Buradaki kayalar kırmızımtırak renkte olup gayet yakıcıdır ve 
her sene bir çok yerli buralarda sıcaktan öllirler. 

Kaliforniyanm Tutar ka
sabasındaki bu kocaman ağaç, 

:göv'dcsinden tamamiyle deste
ı-elenmi§Se de, senelerce düm
~ilz ka1ımş ve yıkılmamı§tır. 

Malabar yerlileri, balıkları 

garip oklan sayesinde avlar
lar. Balığı evvel~ ,isabetli bir 
atışla vururlar. Sonra da, ayni 
"derecede isabetli bir dalı~ta su. 
ya atlayarak şikarlanru yaka
larlar. 

{t * * 

· Tibet dağtarmda suhunet 
~erecesi bazan bir kaç saatte 
60 derece tahavvül edc.r. Me
ela, öğle Uzeri sıfırdan yuka

n bS derece iken, gece sıfır· 

dan aşağı 15 lderece olur. 

"" ~ Şimal deniz. 
lerinde yaşayan 

Fletan adın'daki 

bu balık, tıpkı 

Kameleon gibi, 
tutunduğu yere göre renk 
değiştirebilmektedir • Bunun 
için, tehlikeyi sezince, gizlen· 
mek ona pek kolay geliyor. 

* * 

Avustralyadaki bu "şişe a· 
ğa~. 'kuraklık zamanlarmda, 
hayvanlara gıda ve içki vazi. 
fesini görmektedir. 

Hindistandaki ilk elektrik 
tesisatı tuğladan direğin &

yesin'de yapılmıştı. 

Birinci Şarlın zevcesi Mari 
Hanriyet taç giymekten imtina 
eden ilk kraliçedir . 

Hikaye -------
Kim daha kurnaz? 

Bir tarlada tilki, kaplwnbağa 
ve Tmtl ikamet ediyorlardı. Bir 
gün toplanarak konuştular ve 
hep beraber buğday ekmeğe ka· 
rar verdiler. ilkbaharda da faali
yete geçtiler. 
Kaplwnbağa gayet çalışkan. 

dı! Hep işile m~ oluyor, buğ 
dayı suluyor, fena otlan ayıklı. 
yor, tarlaya otlamağa gelen hay. 
vanlan koğuyordu . 

Zavallıcık o kadar uğraşıyordu 
ki, zayıfladı bile. Bu müddet zar 
fında Tilkiyle Tırtıl da yan gelip 
oturuyor ve hiç bir şey yapmı
yorlardı. 

Nihayet hasat zamanı geldi. 
Bu i~i de kaplwnbağa yaptı, buğ 
dayı ayıkladı döğdu ve, çok yo. 
ruldu zavallı! Bereket, artık buğ 
dayı evindeki ambara götürecek 
ve sonra rahat edecekti! 

Birdenbire, kru]ı~ tilkiyle 
tırtıl çıktılar ve: 

- Merhaba. dediler . 
Kaplwnbağa cevap verdi: 
- Merhaba, neye geldiniz? 

J - Neye geldiniz de laf mı? 

f 
Buğday payımm almağa gel. 

dik. 
Kaplumbağa hiddetle bağırdı: 
- Buğdayı sulamak, topla. 

mak ve nihayet döğmek icap et. 
tiği zaman gelmemiştiniz. Şimdi 
benden ne bakla pay istiyorsu-

nuz? 
Fakat tilkiyle tırtıl ısrar etti. 

ler: 
..,.. .Biz payımızı isteriz, çünkü 

buğd~y11 beraber ekm~ş~. " 
v Kaplumbağa.,,bu * bı tf:h1u <tl 
razı olıtÜyordtt.' 1 

" 

' Bunun üzerine kurnaz tilki, 
' bacaklarına güvenerek şu tekli. 
fi yaptı: 

- Hep beraber şu dağın te. 
pesine tırmanalım ve oradan, 

EGLENCE 

Ozbek mıtsalı -
buğdayın bulunduğu yere kim 
evvel gelirse bütün buğdayı o 
alır. Böylelikle, ihtilafırnızı mu. 
kadedrat halletmi~ olur! 

Yapılacak bir §eY yoktu, 
kaplumbağa ile tırtıl çarnaçar 
bu teklifi kabul ettiler. 

Hep beraber dağın tepesine 
tırmandılar ve oradan buğdayın 
bulunduğu yere, aşağıya doğru 
koşınağa başladılar. 

Hiç çevik olımyan zavallı kap 
lumbağa, daha ilk hamlede, bir 
taşa çarptı ve bu çarpma netice
sinde bir uçuruma yuvarlanarak 
derhal parçalandı. 

Bu .. ırada tilki de bütün hızıy. 
la buğdayın bulunduğu yere gel. 
di ve sevinı;le buğday yığınının 
üzerine atladı. Fakat tam bu an 
da incecik bir ses duydu: 

- Aman dikkat beni ezecek-
sin? 

Tilki hayretle sordu: 
- Sen kimsin? 
- A!... Dostun tırtılı tanıya-

madın mı? 
- Fakat senin burada ne işin 

\'ar? -
-Canım, yan~ ettik ya! .. Sen 

den evvel geldim işte. 
Ne olmuştu? bunu izah ede-

lim: ' 
Hep beraber, dağın tepesinden 

a~ı doğru k~mağa başladıkla 
n zaman, tırtıl hiç belli etme. 
den, tilkıinin ön bacağına yapış.. 
mış ve tilki bu~day yığınının Q.. 

zerine atladığı zaman, o da, ye. 
re inerek daha evvel gelmiş gi-
bi blt Uaı '6bliiMuştı. · 
Kurrıazhğfüa güvenerek hak

sızlık etrne~e kalkan tilki de, 
Jlöylcce, bütün buğdayı kendisin 
den daha kurnaz çıkan tırtıla 

brrakmak mecburiyetinde kal. 
mıştı. .. 

Rakamlarla işaret edilen yerleri, aşağıdaki renklere boyana
nız eğlenceli bir tablo yapmış olursunuZ'. 

O: Beyaz, 1: Açtk kahve rcngt 2: San. 3: Koyu kahve rengi. 
4: Grl, 5: Mavi. 6: Siyah. 

. 

1 Şen JFnil<ll'aıB~. 
Bayan - Çin • - po o!dll• 

.A ordusunun ka- ~ . ~ bana neıer e • 
dınlardan müte . bilııılyor1Jlll- Gc~1J. 
şekkil bir alay 1 1 bir tUrlil • ,, er 
te§kil ettili söy. 

}eniyor. 

Bay - Desene ki Çin ddu
au bir hayli masrafa gire~k: 

Bu kadınlar her gün bir üni · 
forma deği~tirmeğe kalkacak. 
lar ve hepsi de otomobilli kıta
lara girmek istiyeceklerdir. 

"' * "' 
-... .. .. . . Otomobilim 
~ -.. ' cidden barikuta
~ de bir şeyi Yay· 
~ lan ı0 kadar mü-

kemmel ki en 
'küçi!k sallantı bile hiss .. dil. 
miyor. O kadar sessiz: ki, en 
küçük oir gürültü dahi du
yulmuyor. Motörü öyle iyi 
atnzim edilmiş ki en hafif bir 
benzin kokusu bile duyulmu· 
yor ve öyle sür'atle gidiyor ki 
geçi§isini bile görmek imkan -
sızd.Jr. 

- Şu halde bir otomobilin 
olduğunu nereden anlıyorsun? 

• • * 

/ . - Azizim, ben 
başkalarına iyilik 
etmekten bUyük bir 

, 7.evk duyarım. Sı -
kmtı çeken doatla -

rım için cebimde ldaima on li
ra bulunur. 

- Aksi gibi ben de ayni va
ziyetteyim. Her halde bana da 

' bir iyilikte bulunmak istersin .. 
- MaattcessUf o on lira §im 

di başka birisinde .. Fakat tek· 
rar elime geçince hay hay •.. 
Maelmemnuniye. 

~ ,,_, - -._ı-- -
Kilit Ur 
lşte size yeni bir statistik. 

Muhtelif memleketlerde senede 
ve adam başına sarf edilen k!ğıt 
miktarlarını veriyoruz: 

lngiltercde: 26 kilo. 07 gram 
U.S.A. Amerikada 21K76 ,. 
Avusturalyada 19K.20 
Arjantinde 12K.11 
Holandada 1 lK.20 

• Fransada 8K.60 
Japonyada 5 K. 30 
Almanya 3 K. 26 
Itaıya 1 K. 63 
Rusya 1 K. - -
İngiltere Arjantin ve Fransa. 

da bu miktarlar geçen seneye 
nisbetle artmaktadır. 

Ameri.kada ise azalmaktadır: 
Anglo Sak.son memleketinde 

sarf miktarının çoğalması i
lfullardan ileri gelmektedir. 

Her ne kadar kültür kilo ile 
tartılmazsa da acaba bizde ke
se kdğıtlannı hesap edecek o
lursak adam başına ve senede 
kaç kilo kağıt sarfediliyor? 

yaırııyor1Jlll- . uı 
. . ··ı:untüıı 

- Bir lderdınıı:, u 

yıok mu?. • eyil11 
Ö ı bır § 

- Hayır. Ye 
yok... kabir 

- Canınızı sıkan ba§ 

§CY yok mu?. 

- Hayır!. • 1 ~ · k uz ur.-
- Şu halde uy us J{t• 

nuzun sebebini anJıyorutıl··titı 
• ·ı: ~ 

nüz bana ödemediğınt dıf1• 
d oltıl8 paralan, siz farkın a . iCı-; 

.. . • d b" "'k bir tesır 
uzerınız e uyu . . ıııi ıa· 

ediyor. Bunları ödedınız 

hnt rahat uyursunuz. 

..... 
ırs1~' 

~ da:ı~to:~ 
~ pek de ıse tcd•( 
~ bir ihfü'Brt 

' dlr etmekte · .Af~ 
. ıııe•:r 

Bir sabah geline bıı 

soruyor: • ~ , 
- Hastanın dereceı 

. l' C.:f retı nası .. ·ıı 11" 

Himletçi de gayet salcı 
sesle c:evap veriyor. . ~·· 

- Korkarım ki der~ı Ol'e 
rareti bir hayli yükseldi· 

öldü. 

• • • 
o ~ 

. ::::~ 
_,,lJ)ı 

tşlertni fIJlP ~JI 

ak§aDlIJl """''; .• eıııır 
yedisinden evvel bit~r ğtedtJI 
halbuki pazar günlen 6 .. ~ır 

. . ·n oı. 1 
sonra mezun oPduğu ıÇl ' •. .A 

• • ıl'ly 

ye kaclar bütün işlcrıııı ot 
. ·-de set' ediyor. Berum yenu• 

!an ne yapardm?. 
60

1\fl 

- Her gün öğleden d•t'" 
. . d"- o 1<' mezunıyet verır h•·· 

B i L M Ece 

L. ·z 
0ı 

'\7. f 
Kibritlerin yan ~&O ~· 

tirilmes1Ie yapıınııe 0 ö6(o 
gJrıtı ~· 

kanki şekilden Y ~1' 
kibrit kaldırarak }>U~eıe~ 
rlbirinde:ı ayni JJI. ,.,P' 

, ;ıseUe6 _ ,ıif· 
bulunan dört :ııı . edcY 
yeti almasını teınifl 

siniz. e;deftırf 
Bu bilmecemizi bıJltlçlıl ııif 

den birinciye ııltJil ·1.re ~ 
iJ<iJlCl; il" 

dolma kalem, u,,-e 
ilJlC ; ..ııı1 D' pergel takınır. üg 'J"" 
.rrıctı _.ıi~ 

§i§e kolonya ve nr
1
il bCV-' 

kuyucumuza mubtc 

ler verilecektir. 

Bay Fuat, zengin bir dos. 
tunun yatına bağlı olarak san
dalında balık avlıyotdu. 

Birdenbire, müthiş bir gü· 
riiltü duydu. Ve: "Nedir bu 
gilrültü, acaba,, diye mı.nldan.. 
~ 

Bay Fuadm çehresi bitden
bire sarardı. Yatm, gemici la -
yafetine girmiş haydutların .,e.. 

line ge!jtiğini anladı. 

ıiemal bir karar vermek 
lazımdı. Bay Fuad: "Gidip po
lise telef on edeyim,, diye söy-

1 lendi. Sarldalını kotraya bağlr. 
yan ipi kesti ve en yakın kara
ya doğru yola k.oyuldu. ' 

Çok şükür! Nihayet ufukta 
kara göründü. Burası belki de 
Amerikal Kimbilir? Belki de 
ıeeız bir ada .. Bunu anlamanın 

en, kestirme yolu hiç JÜphesiz 
karaya çıkmaktır. . . . 



Nakleden: 

Bır suv . 

Hut.dun S. Kip 
3 

tahtadan yapıl~ış 

'ı 

.... Saı· an teğmeni düzeltti: 
S ınaz! 
a~un ist f" • _ S . . 1 ını bozmadan devam etti: 

becerik~ıdıl ~a~am, bayan Suzidil hiç de 
tap et~ değıldır. Bir hıyarı tuzlamak i. 
t"''r ' mutlaka tuzunu fazla kaçırır 

hndan ayaklı, uzun 
sıralardan .. 

- Evet, e\'ct. şakuli hareket eden sa. 
lmcaklar .. l ............. ;;;·~~~;~··~;:;:;~.::~·~~;;;~·.·~~;;.:~·~·:;;;,-~~--;~~:::~;:·~;;::·~;:·;~;;;·~;~~· ............. , !llelerl, ('nterc~an 'aka!.a.rı, ka:ı:nl.:ırı, bel ne lmilcl "tıor h:u·el<ctl~rlnl, dünyanm j 

1 dört kö,eslnd~ld en doğru mchazfara l<ıtlnat ederek günü gününe tesblt e- f 

• Şekeri · 

- Ta kendisi! işte, oraya oturmuş, 
muntazam bir egzersiz ile hazmı kolaylaş 
tmyordum. Yani, tir yay ucuna bağlan. 
mış l;ukla gibi bir yukarı bir a~ağı hafif 
hafif allanıyordum. Bu salıncağı gölge. 
lendiren büyük bir ağaçtan tırtıllar dü
şüyordu .. Hala gözümün önündedir. O 
sırada büyük bir şangırtı i~ittim. 

• decc-ğlı. Okuyu<'u!::.rımı:ı:, bu ya71\an kesip saklamakla ~ol< kıymetli bir t:Lrl- j 

ı ............. ~ .. :~.~:.::.:~~~~~~-~~~.:: .:~~~:.~.!.:~:~.:~~ ~-:~.~-~-~--~::~~.::: .. ~~~~~~ı~:~:~ .............. -...... _J tını az k eme yapıyorsa mutlaka şeke. 
\trd . :r·~r. Bu defa, kızını da hıyara çe
ne ~e!\ at şu farklaki, hıyara tuz yeri
ti faıı:r kol'du \'e aksi gibi bu scf er şeke
oy:e bir ka~ırdı. Kısacası: Büyük kızını 
l'.e i . Inukemmcliyet ve fazilet nümu. 
ı. l aptı h 'h . . _ 
~11111.. ' • nı ayet, evgılı mahluk çe. 
leve~' 1~ utulmaz bir hale geldıi. l lele mü 
ke~ind! ne tavırları ona, konserve sir. 
Su"' .. n daha berbat bir çe~ni Yeri"·ordu 

oııut(a'" . a J • 

tunQz d ga aıt mukaycselerimi mazur gö 
len n' .0~tlarım .. l lalam bavan Sa"·es.. 

• evı d • J J 

ti bir b"!~ ~ Yemeklere gösterilen rağbe. 
SQ., 1 ıı~nız! ... 

ıı:ılik;~ kısası, biıfoci kuzinim o kadar 
bundan ~1 oldu ki, halam, yeis ile -
Ütıncj ep:l·ce sonra dimyaya gelen -

ka.'"ar ~CU~unu da başıboş büyütmeğe 
Sı:ıtıra ~erdı \"e dediğini de yaptı. Bundan 
kcııe~~ a, halama gökten güzel bir kız 
}u:ı111~;·onu Yağdı: Ve hepsi ba~ıbo~ bü. 
t"':ıtu~:· B_u koleksiyonda çe~it çeşit kız 
&a~i>l~~.lerı gö:iilür •• içlerinde oldukça 

h rı de vardır 
Q,r S\ıb . 
..... Co- a~ .merakla sordu: 

1 •ebılır miyiz şunları? 
l• ~~'lr, sevgili dostum! 
..... ~\J.;~:ı alay etti: 

ara ile' ..... ~ ... 
lın[~ ~ar~ ıle. ne de bedava! Jiülasa, 
~ kt: ... u::~ hepsinden fena büyüdü. 

~ .. -<ll'lU ~k bır marifetini anlatayım da 
J anı nllzu Verin. Bu ufak mbal ~ize 0-

ol:;a g~rnak için kafidir: Sofraya, ho
l.endi .

1 
e::ek bir şey geldi mi, herkese 

tı ınden . 
labağ • ewel aldırır, sonra. hızmet. 

llıağın1 ~ ke~disine uzatırken, penbe par. 

tabağın :d'ife gibi dilinin ucuyla ıslatır; 
i:a r~ çı enarına minyon parmağile bir 

t::ıı::r: "Simdi, der, kimse bundan 
l:ı.ı ka'·· Oh, hep ı bana kaldı!,. 

dııe:i darını b:?klemiyen subaylar ken. 
" tut ....., amadılar: 
00oı ....... . 

<lı •·• \'e h r ~I .. epsini tıkıştırır .. Ne obur kız 
ki ·•111;nız! .. l~te kaçırdığım kuzin! Bet 
8%:ıu .n: .. diyeceksiniz. Bu kuzin kolek 

ta ı:ıda1~.nde - hattA kendı kardeşleri a
derı on ıle - daha iyiceleri Yark~n. ne. 
\'ab1 g~ .tercih ettiğimi soracaksınız. Ce. 

llir ~et basit: Bir kalb kadar güzel! 
..... S eraktı sordu: 
......, ,,arı.ın mı? 

k ""Ik 1 1'l:ıikt~r cumral .. l\1avi gözler, bu kadar s .. 
da ildun "b 

r koı~n u .~ad~r,. derken dirseğine ka. 
..... İri ~' go:terıyordu. ....... mı. 

lll .. ?ı.fini rnin·ı Eli . ak! .... Jec .. ı. k .. J erı, ay arı gorun. 
ııı "·• ·act 

ı: &ıb· ar ufak. incecik bir boy, 

Kendi k~ndime: 
- Ey\·ah! dedim, bir cam kırıldı..! 
Kulak kabarttım. Hayır! Cam kırıl· 

mamıştı. 

Cigaramı cl~mc alarak: 
- Bir şey kırılmadı, çok şükür! dedim. 

Şu kısacık sözler a~zımdan henüz çık. 
mrştı ki, taş merdivenden a~ağı beyaz bir 
cismin kasırga gibi indiğini gördüm. Bu 
ta~ merdiven dokuz ba -amaktır; hem de 

nasıl basamaklar?!.. Çıkarken insanın 

dizleri çenesine çarpar .. Bir de bunun 
inmesini düşünün! 

Beyaz ka.ırga merdh·enin son basarna. 
ğına gelince beni gördü. Durakladı. Son. 
ra koştu .Kollarıma öyle kunetle atıldı 
ki. sıranın arkasına yu\'arlanmaktan dar 

kurtuldum. 
Yüzüme sıca!~ gö:~ ya~ları dükülüror; 

kulağımda bir s~3 hıç'.mıyordu: 
- Oh ycğ~nim, ne kaC:ar bedbahtım 

bilsen! 
Suzı kollarımın ara.mdaydı. O yazL 

yettc kalmağ1 C:!3arct c~bm~dim. Evin 
penc~:eleri kı;:;gm gö::lcr ı;ıibi üzerimize 
dikiliydi. 

Ben e3ki yerimi aldım, onu da yanıma 
oturttum. 

- Nen var, yeğenciğim? Söyle baka

yım! 

Yeğenim her zaman güz.eldir, fakat ağ. 
ladığı zamanlar son derece cana yakın o.. 
lur. 

Yüksük kadar bir yumru haline koydu. 
ğu mendililc gözlerini uğuşturarak an. 
lattı: 

- Annem beni kederimden öldürecek! 

"Bayard,,a binmeme artık mü~aade etmi-

yor. 
Biraz şaşaladım: 
- Şu sizin kocaman at mı? 
- E\'et! Za\"allı "Bayard .. ım .. Beni o. 

kadar se,·er ki! O kadar yumuşak başlı 
bir hay,·an dünyada bulunmaz! 

Bu son hususta Suzi ile ayni fikirde de. 
ğildim; fakat, ihtiyaten sesimi çıkarma. 

dım. 

- Annem bir türlü onu istemiyor; ne. 
den bilmem .. Bana nisbet için olacak. Eh, 
bazı kere çifte atıyor ama, kim kusursuz 

dur kil 
Bu filozofça söz karşısında başımı eğ

dim. 
(Devamı var) 

11 Ağustos 938 
, , ıı ıı !/37 - 938 ık t sadi vaziyeti 

1937 seıH''İ iı;erhincle Çinin ihracatı 

831!,00U,llUO tlol:ır:ı ~·ı:..ıııı)tır. 1936 da 
ilır:ıc:ıt yckünu 706.000.000 dolanlı. lı_ 
halülıııa ~l'liıll'e: 1936 da 946,000.000 dola. 
ra ınuknuil 1!137 de 9:;:1.000.000 dolardır. 

Hu hesaua göre Çinin !Jütün 937 :rıh içeri
">inıle iklisaıli hareketi H3.000.000 dolar 
artmış, ilhalHlııı ihracata nazaran fazhılığı 
ise 2:lli milyon dolardan 115.000.000 dolara 
dii'>nıü'>liir. Bu raknııılıır harpten evYelki 
aylard:ı Çinin harici ti<·ıuetinin mühim bir 
miktarda :ırtıııakta olduğunu gösterir. 1937 
niıı ilk yedi ayı zarfında Çinin umum ti. 
c:ırcti ı,:illl.OOU.000 dol:ıra h:ıll~ olmuştur. 

llalhııki 1936 nın ilk yedi ayı zarfında lıu 
miktar 927,000.00ll idi. bu aylardan sonra 
Çin licarcli ılii~ınciıc başlamıştır. 

Ihı memleketin par:ı Yaziyetiııe gelince; 
şimali Çinde banknot hasmak ve tedniile 
ı;ıkarıııak üzere lesis edilen hanka 9 mart 
ın:ıs ılc Prkinıle işe ha~laını~tır.Şimali Çin 
ınuv:ıkkııl hlikunıeti,lıu bankaya serma~·esi 
ol:ın 50.1100.000 yenin yarısile i~lir:ık ede. 
ceklir. , 

fü111kan ın ıııüteb:ıkl sermayesini bazı Çin 
ve J:ıpon hankıtları temin edeceklerdir. 
Yrni hankn scnnayesinin yiizde otuzu niı;. 
lıctiııde altın, giirnii-> Yeya ecneht dÖYizin. 
den iharct hlr ihtiyat akçesi ayıracaktır. 
Jlnlihazırıla tedaYiilıle bulunan Çin bank-
ııoll:ırı, yeni lınrıka tarafından çıkarılan 

banknotlarla dcğiştirilrcektir. Çinıle bu. 
güne kaı.l:ır hir çok lıankıılar tarafınd:ın ih. 
rn~· eılilıııi' olun lıanknotların miktarı gün 
den güne arlm11kt11ydı. 

937 hlrincikAnun ~onunda heş banka 
tnrafınd:ın ç(knrılan hanknol miktarı 1311 
milyon ıloları lıulm115tur. Runa mukabil 
hu hnııkıılarıl11 karşılık olarak mevcut p:ıra 
miktarı !{ene n:17 hirinr.ikfınun sonunda 
ancak 10(5 milyon dolardı. 

Balhk deniz· nele sıcak dalgası 

Ç OK lrnn·etli hir ~ıcıık clalgıı'ı Dnllık 
denl7.ini isliH\ etmiştir. Sahildeki 

kum tepelerinde sıcaklık 55 dereceye kA • 
dar çıkmıştır. Deni1ıle hararet derece~! 
27 dir. Bıı ~ahillerde bu derece hararet 
çok nadirılir. 

Finhirııliyıııla ılahl nıziyet ayni merke:ı:. 
dedir. Sıcaktan bir çok ormanlarrla yan
gınlar çıkmı,tır. l\fl'mlt'ket ict'risinde ha. 
raret :ı0.33 ılt'recedir. 

Tayyare kazttsı 

50 yolcu alabilecek cesamette olan 
Havai _ Kliper tayyare~i kaybol. 

ıııuşlur. Tayyare, Cuaıııdan hareket etmiş-
ti. Manitaya gitmekteydi. fı;eri<ıinde altı 
yolcu Ye 9 IR) ra Yarılı . Tayyarenin 29 tem_ 
111117. saat 9 da ~lanilaya gelmesi mukar
rerdi. 

Ta:n·areılen son alınan telgrafa göre tay 
yare bıı ,chre !Hl9 kilometre mesafede hu. 
lıınuyonlu. Bıı telgrartan ~onra la::ryareden 
hiç hir lrnlıer alınamamıştır. 

Ta)yarrııin ~on ılda mncudiyetini ha. 

her verdiği noktaıl:ı ~·opılıın ıır:ıştırnı:ıl:ır

da, lıu nokladnn takriben GU millik bir me. 
~areılc ıleıılz iizerinde 450 melre nısıf kut_ 
ruıııla hir y:ıjl tnlı:ıka~ın:ı rııstı.:elinnıiştlr. 

Bu tay yaren in tıl,ibcli h:ıklmıcln rıı son 
iiınitlrri de kırmıştır. Yağ tah:ıkasırıı lıulnn 
v:ıpur, lııı talı:ılrnd:ın hir kı~ıııını topl:ımış 
,.e yapılan l:ılıliller netice~inde bıınıın mn.

1 
kine ynj?ı ve benzin olduğu anlaşılmıştır. 
ltHl\'a<la hurda dem r enstitüsü 

R ES~\[~ gıı.zete~Je hıır'.I~ d;mir e~~titü. 
sıı ısınıle hır enstıtunun lcşkılı hak 

kınıl:ı lılr kararname neşredilmiştir .. nu 
enslitii ııııılıtrlif eşhas Ye müesseselerin e
linıle bulunan demir ve çelik bakiyelerini 
almak ve ihliyncı olan ~annt mües~eseleri. 
ne ılaJ:;ılınnk .ııihi i~lerle nırşgul ol:ıcııktır. 
Enstitii on milyon liret sermaye ile lcsi.s 
edilmiştir. 

2 A~ustos ~38 
Yüz senede bir defa 
neşrolunan gazete 

8 EY~ELMILEL matbuat müzesinde 
dünyanın en büyük gazetesinin bir 

nü~lıaııı nrdır. Bu gazete İngilizcedir. ls. 
mi "Burç - Thc Constellalion,.dur. 

Bu koskocaman gazete sekiz sayfa olarak 
1859 dn ?\eYyorkta tabeılilıniştir. Açık o. 
lnrnk durduğu Yakit uzunluğu 2,59, eni 1,83 
ıııclredir. Her !layfasında 1,22 uzunluğun. 
dn on iiç sütun Yardır. Bu nüshanın bol 
resmi olan nıünderecatı bir kitabı doldu
racak kadar zengindir. 

Bıı g:ı7.ele intişarında yalnız 2~1000 nüs. 
ha olarak hasılmış olduğundan bugün nü~. 
haları nadirdir. Durçun en mühim husu. 
ııiycli, yliz senede bir dc!a neşrolunmak ü. 
zere lesi~ edilmiş olmasııiır. Binaen:ıleylı 

ikinci sayısı 1959 da çıkacaktır. 

3 Ağustos ~38 
Alman medent kanununda 
tadilat 

A I.M \ ~YA hiikıimctl, medeni .kanu
nıın rn~iyet üzerindeki hükümleri_ 

ni tadil eden bir kanun ne,retmişlir. 
Bu kanuıı, hüsnüniyet sahibi olrnıyan in 

sanlıırı Yıısiyet haklarını sufüitimalden 
meneden ha:ı:ı tahclid:ılı ihtirn etmektedir. 
Hu itibarla, milli hislere muhalif olıırak 
''a~iyet eden kimsenin ailesine Ye milleti. 
ne kar~ı mükellef oll.lu~u vecilıeleri ihmal 
eden v:ısi::rctnamesi rnııtrber olmıyacak. 

lır. :\ile~iniıı zararına olarak :'ierYctini 
gnyrinlıhiki ıniiııa~rlıcllerılc bulıınchıAu bi. 
risine terkrılen, aile h:ıtıral:ırını ecnebtle
re ,·eren, nıallnrını Alınan lıiikumeline 'lii' 
m:ın ıııiies-;eselere hırakan, ari akrabası du 
rıırkerı hir yahnıli:ri mirasçı olarak göste. 
rrn Yasiyeln:ımeler hükiiımii7. sıı:rılacaktır. 
Fnnsamn Almanya ile ticari 
mUnasebah 

10 Har.iranclanlıeri Bcrlinde Frnnsa J. 
le Almanya aruında cereyan eden 

ıııiirnkereler, bir tara rtıın A ,·usluryanın 
Almany:4ya fllihnkından do~an yeni iktisa. 

ti l ·ıan ~: Hele ze!<€ı::;ı, oh, hele zekası?. 
U: ırnur neşesi yerine gelerek sor- ~------------------------------------------------, ' S . enınk· Saju 'ınden fazla mı? 

Ve~..ı n Alev b'l • 
•\I : ı gıç hır taYırla cevap 

Qı:'ı l\actınİa d · 
ı. • ar. ", . r aıma erkeklerden akıllı. 
~e· •ıı\sın· · · 

•tler \" 1 ıddıa ctmcğe kalkışan er. ı 
?\tan ardır, fakat.. . 

bı: a1ı bır h 
tnunuıı . areketle işaret parmağını 

Sonra dch·ıza.ında ıki üç kere salladı. 
....... l\ 'liarn etti: 

lıa: ı llzınırn b . . 
C:ı 'ar . ınıcılığe barılır. Hem de 

~Ilı(! otu : l:Unku at üstünde son derece 
Lil•at onJaor. Albayın atı kadar heybetli 

tı~ı • ..ır. Bi~ d_aha zayıf, zır deli bir ata. 
il teıı} ~.ı rn~ ın z ya, şu mütemadiyen 

ltı 'il ha~'\ an .. ~~ebur atiarı? J~tc onlardan! 

8, ilb_ Pek • a ırkının itıyadmı bozma. 

\.";: Mte ..,tÇalı~ır:l\tüna~ebctli müna_ebet 
an "ar o 

Çocuk kolerasının sebepleri 
Kolera kelimesi herkesin ha- !unda. ufak bır hlhal gördüğü takdirde derhal süt vermeği 

rızasında korkunç hatıralar u- kesmek ve yavruııunu yalnız kendi sUtU jle beslemek 111hh1 

yan<lırabilir. Bu kelime, çocukla bir zarurettir. 
yan yana gelince annelerin yU· 
rc:';inl hoplatır. Bunlardan korka
rak hMtahğı tıb kitaplarında ya. 
zılan ikinci i.smile (Kolera ıek
linde ba~ırsak iltihabı) anmak da 
mümkündü. Fa.kat bir çok me-
zarları minimini yavrularla dol
duran bu hastalı~ asıl ismiyle 
anmak daha doğru olur. Bu,ün 

bu hastnlıl:tan A vruj1:ıda ölüm bir hayli azalmıştır. Fakat bu, 
hastalıı;ın tedavisinden ziyade hastalıktan korunma tedbirle-
rinin halk tarafınc!nn iyice e.nlaşılmı:Ş olm:ısı sayesinde olmug-

Anne sütlüyle beslenen çocuklarda. da, nadiren çocuk kole

rası görülebilir. Bu, çocuğa meme vermenin muayyen Yakitle. 
re hasredilememesi, bol bol veya sık ııık meme verilmesinin 
neticesidir. Çocuk aldığı gıdayı hamzctmeden tekrar gıda a
lırsa bağırsaklar \'a:ı:ifelerini iyi yapamazlar ve hastalık baş

lar. 

Çocuk kolerası sinsi bir haıııtalıktır. Başladığını hissettir

me?.. Çocukta hararet yoktur. Tek alamet, çocuğun ishal! tu
tulması ve lı!halin koyu yeıil renkte olma!'ıdır. Günde yedi, 

S ın u · anda bu kor'rnnç hay 
l.ı~ın C:::!rınde PC" . 'ı . 1

• • - tur. Bu hastnlık Hl10 yazında bir istila halinde bütiln Avru-
Cn~ ..ı1~ her lçfte~çın e°:"'ış. gıbı duran ı ı pa~, sarınış \'e 30 binden ziyade yaYrunun ölilmüne ııebeb ol-

ııekb: ishal olur. Çocuğun karnı §işer \'e bir iki gün içersin
de gözle hissedilecek şekilde zayıflar. Çocuk, çok susar. Ne 
kadar su verilirse hırsla içer. ÜçUncU ve dördüncü günü 
yüz çizgileri gerilir, gözler çukurl:ıra fazla gömülilr. Sık sık 
g:uıyanlar başlar. El ve ayak parmakları morarır, soğur. Ve 
nihayet çocuk ölür. Cn'I.. \lil&•u ~ c, zarıf bır hareketle t 

"·ı~ e·'•lic::i · b muı; ur. 
~n."lern· .. nı ır görmelisiniz' Bu 

ıa;arb, 1 hay·van do" rt . ~ d ' I\olera, en ziyade yaz günlerinde çocuklarda görülür. Bil. 

di meseleleri halleden, diEıer tnrnrtıın eski 
Frans1Z _ Alman :ınl:ışmalarının baıı hil
künılcrini tadil eden yeni bir anlaşmanın 
:-ı ağusıo~ln imz:ıl:ınm:ı~ilc neticelenmiş. 
lir . 

Alııınnya ile Fransa ara~ındaki ticari 
mııh:.ıclclc ve trcliyc şnrll:ırınn :ıit nlıkiıııı 
Iııırıdnrı sonra e~ki Avusturya nrnzi'i için 
de mer'i olacaktır. 

Macaristanda. iki nusyonal 
sosyalist fı rkası birleşti 

M ACAllISTA~DA Kont Alek"andr Fes 
ıctlçln reisli~i altında bulunan fır. 

ka ile halen meYlrnf lmlunnn .kumandan 
Sznlsinin fırka!lı birihirlle birleşmiştir. 

Szahi fırkasının re.isi olan mebus :Kolo. 
ınnn Jlübny yeni partinin reisi olmuştur. 
Kont Festclic ~imdilik siyasi hayattan çe. 
klirnlştlr. 

Yeni pnrli )lacar nasyonal sosyali!!! 
parti~i ismini alacaktır. Fırkanın resmen 
kayılh 85,000 kadar nza<;ı varılır. Di~cr ta. 
raftan fırknyn miileveccllı olan birçok mı. 
carlar lıükı'.ınıctin fırka aleyhinde alılılı 
ledlıirlerılen iirkrrck Jıerayi ihtiyat fırka. 
:ra ıtirıneıııişlerclir • 

l\lehııs lliilıny garlıl )fncarislanda Szom. 
lınteli şclırinıle 4,000 dinleyici karşıllın
dn parllnln programını iznlı etmiştir: 

l\lncnr nnsronal <;osyalizmi, Mncnrisla. 
nın ııntün Tuna hana!lı üzerindeki fnikl. 
Yetini temin etmek i"ter. Bir taraftan mem 
İeketin islikliılini ınüöafnıı edecek, diğer 
tnraflıın lınrı>ten evYelki bütün Macar a. 
rnzisini geri nlncnktır. D:ılıill siya.,eltc 
yahudilerin servetine ,.e iratlarına hiicum 
etmek niycllntleıllr. Dii;er taraftan milli 
ınah~ıılün ~arı k1'rını münev~er, ııermaye_ 

:ı:ır ve işçiler nr:ısında nıii~avnten tak'.'lim 
gııyesindeılir. Yapılacak ı~lahnt, hilha~!la 

'l'irnal ve arnzi i'lcriııılcki ıslahat, milll 
mah\uliin aztılm:ısınn meydan >ermeden 
yapılacnktır. 

~fncar hareketi, askeri l>lr hareket ola
cnklır. l\fnC"nr kültnrüne kadar Jılrcn yahu. 
di nüfuzıına ~idcletli bir mücadele açıla. 
calc ,.e hararetli lıir :rahudi aleyhtarlığı 
ı.irn~eti takip olunncnktır. 

4 Ağustos 938 
Tayyare ile devriAlem 

A J,MA!\ tan·areci51 Jlans Berlram 
15 lcmmu:ı:dn seceyarısını yarım 

saat geçerek, tayyare ile bir deniAlem 
ı;eyahali ynpmnk üzere Rerlinden hareket 
etmişti. 'J'nyyarrcl 4 n~u:o;to:o; :o;aal 20 de Al. 
mnn hül\uııırt merkezine dönmüştür. Bu 
heı;npça :.cyıılı:ıli 20 gün 21 satıl 35 dal\ika 
siirmii5 oluyor. 

Tnyyart•ci, ~eyıılıntl sırasında Ba)dnt, 
K11lk!ita, Bangkok, )lanil Honolulu, San. 
tr:ınsisko, Xe,·york ,-e J.izbonda yere in
miştir. 

Sinema artisti Perl Vayt öldll 

A MERIKAU sinema arfoti Perl \'ayt 
~ö} yi Amerikan hastanesinde oL 

dü. Bu aktris ses iz sinema devrinde bütün 
dünyııda şöhret kazanmış Amerikan l,ldı. 
zı idi. 

İlk uzun sinema filmi olan ··~el'york es. 
ra.rı,,nda ba,rolü oynamıştı. Son filmi 
Fransada çenilen "Terör,. !ilmidir. 

Romanyada ekalliyetıer 

R O~IA:\YADA ck:ıllh'ellere ait bir ta. 
lirııaıııaıııe y:ırıılarak ilan etlilml~ 

, .e ihdas edilen ckalliyeller umumi komi. 
serliRlııe .Sllviyü Dragomcri tayin olun. 
muştur. Ayni :ı:amnnd:ı, devlet mcnıurlnrı. 
na ekalliyetler meselesi etrafında direktif 
nren bir kral irndesi de neşredilmiştir. 

Bu direktif, daha Jınşl:ıngıçta, yeni Ro. 
monra tcşkilfılı esasiye kanunundaki "Jrk, 
din \'e lisan farkı sözelilıncden lıütün Ro. 
manya. vatanda,ınrı medeni, siyasi biltün 
haklardan ,.e teminattan ayni nisbelle isti
fade ederler,, mndde~ini hatırlatmakta. 

dır. 

l'ral iradesi, lıüliin Rumen eknlliyetle. 
tine, dini mernsiıııde, şnlıst Ye nilevl mü. 
nasclıelh·rinıle ,.e kendi nralarında :ı.·arıı. 

lan ııııııııııl ictiıııadıı kentli li~anlarını kul 
Jaıımnk Ye krııcli llsnıılnrınılıı gazete çıkar 
ıııak hakkını vermektedir. 

r.. ..n, kıı~· · a)agın an ateş h . 1 1 . d .. . d k "qn "a "'inim u··.., ... · d . b' f" as~a anne mcmcsıy c bes enmeyıp c sut verılen kun a ta-
h ~ Y \e · ""rın e, ~ıze ır ın. . _ . . 
Qır rıyorınuş gib 

1
_. a· ki yavrular bu h:ı~talıga yakalanır. Bınaenaleyh annelerın k,. Ubay d. ı sa ,nn ır. 

:ı:ti ıni a Uşüncesini söylemekten yapacakları ilk iş yavrularını kendi sütleriyle beslemektir. 

Ha,talığa doktor nekadar çabuk müdahale ederse netice 

0 kadar iyi olur. Hastalık termometreyle tesbit edifomiyece-

ğiııe göre, an!ıelerin çocuklarının ishaliyle çok yakından ala
kadar olmalarından başka hastalığı kontrol edecek vasıta 

yoktur. Anneler c;ocuklarını hiç olmazsa haftada bir defa 
t:ı.rtıyorlarsa çocuğun kilosu azalır azalmaz, hele ishal de var. 

l'a derhal çocuk koleruından ıüphe edebilirler. 

Jhımcn ekalliyetlcrine ınen<iup 1'ertlcr 
mahkeme huzuruııdıı hir :ıYukat tarafın. 

elan temsil edilmedikleri tnkdirde lı:ıkln. 

1 rını ana dillerinde ıııiidnfnn edebilecekler. 
dir. 

......_ E: larnactı · Annelerin yavru:arını C'mzirirken çocuk kolerasrndan Mkın-
bır k ~·. desen k .. 

iz! e ·ı, ~enin kuzin yaman mak için yapccakları biricik iş, meme ba~larını her emmeden 
~:-- Oo evvel ve sonra temi::lemektir. 
"C!cıı· • tabii ı h 
1 ·ırn h:.t_. · em göreccksinfa ya.. Anne, herhangi bir scbcb yüzünden, yıwrusunu bh~zat em-
ll)'o ·~a Ycrn · ı 
lta~r. l\tay

15 
b ıze: Altı hafta kadar o. • ziremiyecekse, çocuğunu yalnız sütle beslcmeğe kalkmamalı-

Hafü bir ishal gösteren çocuklarda hastalığın önüne geç

me'lıt için yapılacak ilk tedhir çocuğa su vermemektir. Bu ted
birle ı'!hal kesilmezse derhal doktora müracaat etmek ld

zrmdır. Doktor 
tıiz 1n:ıa otu a~larındaydı. Bir hahçe 'ı dır. Hiç o!mazsa iki defa meme vermeli ve süt olarak da ta

• Oturunca ruyordum. Hani, ŞU bildiği. kim edilmiş vo 11ulandırılmış inek 11ütU kullanılmalıdır. Yavru-

Ortası çöküveren iki tara- e--~-11:!1'!--------------·--------------------------

Eknllhcllcr kendi ÇO<'uklnrı için ana 
dilde lrdrisnl yapan mektepler açahilecck. 
!erdir. J>e,·let memurlnrı ekalliyetlerin di
ni işlerine k:arşınmıyacnklar, rumence ter. 
clinıesi bağlı olnı:ık şarlile ekalliyet Ji an. 
larile rnzılınış islidalnr kııhııl edecel,;Jer_ 
ı!ir. Ek:ılliyellf'rin ek criyet trşkil cllilli 
köylerde hclt•ıliyc rcbi o cknll bete ııırıı. 
sup olacaktır. Hlikônıet, içtiınalıırdıı, Ru

(Dcvamı 14 üncüde) 
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u-tıa~eır0 Dli'il 'ltaıırDilılô ~eo>maf14lo: 3 Vaızaırn: on<nmnm l " Ah kaltak! demek bu ışı 

Mahmud, bit-denbire bahçede gizie:..I IJapan oymuş! ,, .; 
.. beSİZ geıtCI • 

- Söylemek istemiyor musun? betbaht mammışken zavallı tecru oıurtıılJ)• 
va.ti yeti h8.14 kavnyamadın mı? bu ismi landırması insafsız bir hareket 

söylememekle sen de onun suç ortağı ol- du? . ııaırı'edl nen pala bıqıklı bir f eniçeri ~ördü maktasın. Bir casus kadını nasıl himaye Döndü \'e birden haykırdı. sır ·ne ,ıur· 
edersin sen? müli.zimin üzerine atıldı. çene:S1~ıırı-

Çıkan ktsımlaı·ın hülasası\ 
Jladi!ôC 1221 - 1228 yılında ocrcyan et
mektedir. Ü~Uncü Mu tara Padi§ab, 
Selim hal'edilmb. Şehzade lahmut 
lıeniiz küçük. DC\·lct \"C so.ltaııat ıteh. 

likededlr. 
l'orkun~ bir kasırgn ~Unü, pa(flşah 

Mu5t.ifa korktıdan ilua etmektedir. 
Sazayın bir bal l<a odasıni.h Selimle 
Şchude IUahmut konu3u~·orklr. Bir
denbire bir çığlık du3·uJuyor. Bir ham
looe koridora ko,an M&hmut, az sonra 
lrnllannda gnnç ,,, çok g\lıel blr ka

drnta dön\\yot. Ji\i üe\ H'dlr. <fü~Hlkle 
ayıltılan 'kaitm, korkugunun sebebini 
bir türlU sllylcmck lsteml)or. 
&.rayda eı81'U"Cngb bir eyler döndü
ltl mu8klik ..• FUa.t;, im cesur Cari

yeyi Uiiriitcn ha5tl bir vak:Mlır? Selim 
\'C ıehzailo Maiımot top tııeslettyle lr
Wllyorlar. Bu &c ler. Mac&r kalcsl is
tikametinden gelmektedir. 
PıMlllah Selini• pcriıan Nr halde«l.ir. 
~fit 3chzade, öfühi ltotkösunC'laiı Mra 

nöbctlatt g~~~k kadar hasbıc1R". 
Bu takdirde Kenôi ihtiyar, Mu tafa mec.. 
nun. Mahmut hasta olunca bu devlet kl. 
me kalacaktı? 

- Mercan, dedi, ko~ .. Anla nedir bU 
hal! 

Mercan çıktıktan sonra Sultan Selim, 
§ebzade Mahmutlu yanına oturttu ve 
yorgun gözlerini kapayıp söyledi: 

- Cevri vakasından bir şey anlama. 
Hık. Bu top stslcrl endi§Merlmi büsbü
tün atesledi. Devlet lhtııaı iCinde ıol~ 
gerek. Mustafa, Tayyarı ka)'lmlka.m eL 
miş. Bu benitnle hoş geçinmez bir zalim 
~r. Eğer ölürsem Mahmut, sen .•. 

Ne rgarip bir tesadüftü ki gene Sultan 
Selim sözünü tamamlıyamanuştı. Odaya 
Anber girdi ve ~"en 6Perek Selime bir 
kağıt uzattı. 

- Kimden bu ağa? 
-Cevri v~rdi §e\kctlQm. 
- Cevrl kimden almıs. yoksa 'kendi 

mi yazmı? 
..... Reisülküttab Refik Efendi, m3hfi. 
~ göndenrti~ .. 

"ŞeVketlrı efendimiz., le başlanan ve 
bir saz kalemle alelade yazılmış bulunan 
mektupta "Ştihzade Mahmudun padisah 
"Mustafanm gazabına uiradıft ve bu rn_ 
barla gözönünden ayrılmaması icap 'Ct.. 
tiği., bildiriliyordu. 

Hünkar Selim, kağıdı, ellerinin titre-
d~n'i ve gözlerinin ya~la dolduğunu 
Mabmuda göstermemek icin, arkasını 

dönerek süratıe parça!adı 'Ve henü.z atıd. 
nuş birkaç odunla alevlenen ~ömineye 

mlattı. 

Selimin asabına sükfin gelmeden Mer. , 
can Sôkün ctıni§ ve diz ~kerek; ihtilal 
çıktığını bildirmiş. ballandıra ballandıra I 
devletin düstüğü zebun v-e makhur vaı:iye 
ti hikaye eylcnrl~ti. 

Selim hayatında ilk defa ağlıyordu. Bu 
hüznüne sebeb Dcvletialiye değildi. Çok 
sevdiği Mahmut için fena bir flkibet ha_ 
~ırlanması Selimi çocuk gibi ağlatm~tı. 

.- Mercan, dcCll. nu gibi ihtilal1er ta
t'ihtc misli mesbuk ahvaldendlr. Palil
eah sultan Mustafa birıı.derimlı, şcrirle. 

rln cezasını vermekte gecikmez. Fakat, 
devlet içinde bir fitne ocağı kaynıyor. 

Korkanz ki nlmctlınizle edam olanlar bu 
fesat ocağının ateşini blzedek iletmesln ! 

Mercan, buradaki telmihi pek i.la 
takdir edecek kadar zekası yerinde bir 
ağaydı. Fakat esmayı üzerine sıçratma
mak için anlamamazlıktan geldL 

- Ifolların senin padişahlığın dilcr-
1 er. Maaz:ıllahitaala bir kılına dokun
mak göyle dursun tarafına bed nuar e
tten olur rnu hiç? 

- Sus b\ro l\abla ! 
Selim korkuyla etrafını dinlemişU. Ye. 

rin kulağı olduğunu ve belki bu kulağın 
da bu kara derili harem uşağı olduğunu 
dil§Unmilştu. Doğrusu böyle hAdfselerde 
padişahların şakası olmazdı. kendisi 
hllnk!tken bit bıışknsı sıı.ltanat dü§ün -
se,ydi, o da birahmane keserdi. 

- Haydi git Mercan, dedi, ba.na Cev
riyi bul. Kendisini ynlnrz isterim. 

Mercan, Selime ma12idar bakmJitı. 

Halbuki Selimin zevkini d\lşilnccek za

manı mıydı"? bizzat kendi kellesini ve 

Mahmudun hayalını düşünüyordu ve bU

tiln ümiUeri de iblise taş çıkartacak 
Cevri kalfadaydı. 

Selime mektubu gön~ reisülküt
tab Roffk efendi, akl: başnıda, tlevlet 
işlerine vakıf, gizli !Şl(lri bmr bir bende
siydl. Onunla da görllşmek lA.:zımdı. Bel-

ki reis ~fendi, Selimin kafasına ~füilen 
istifhamlan v~ meçhulleri aydınlatabHc. 

cekt.l. Fakat bunu nasıl yapmak müm
kündü? 

Bu sırada §ebıade Mahmut, pencere
llltn lkalm ipeltll şal perdesini :ı.rahkla

mıı, dalgın ve ıamlı saray bahçesini 

seyrediyordu. Ne Selim Mıı.hmttttan, ne 

Mahmut Selimden haberdardılar. !kisi 
de ayn l.:linat içinde gibi dalıp gitmiş-

lerdi. Mahmut birdenbire doğruliru '\•e 
perdeYf daha ço'k araltkladı. Gözl~. bü-

yük bir aikkaUe, bahı;edeki çam ~acı 
altında -duran palabtyı:klı bir yeniçeriye 

takıldı, kaldı. Bu yeniçeri, saray pence
resine bir ifa.ret veriyor ;gibiydi .Mah. 

mut do.ha dikkatle baktı. Pencereyi ha
fifte kaldırdı ve başını çıkanp diğer pen
cerelerde başka bir baş aradı. Daha 
dikkatle baktı ve eliyle "ne var?., gibi 
bir işareti bllyUk bir ihtiyatla verdi. 

Mahmut heyecandaydı. Elbette heye-
can duyacaktı. Alelade bir yeniçeri par
ı;asınm bu ıarib ve esrarlı hareketini 
hiçbir veye yora.mıyordu. Bu yeniçeri, 
earayın bahçesine na11ıl girmiş, kendile
rinin bu odada olduklarını nasıl 6ğren-
mlş ve pencereden bakanın 'Mahmut ol
duğunu nasıl sezmişti? 

Selim blr aralık dalgmltğtndan kur • 
tulttıuş ve Mahmudun pencereden sarka
t"ak birtaknn lşatMJer ~"aptığmı hayret 
ve dehGeUe gönnU§tti. 

Yavq yavq arkaama sokuldu ve o
nn iearet ~rdi41 yere dikkatle baktı. 

Yentçetl blr ip aarkıtllmaamı işaret e
di10r gibiydi. Mahmut anlamamış, fa -
kat, Selim bu hareketin bir lp talebi ol-
duğ~nu kavramııtı. 

Mahmudun kulağına doğru yava§ça 
weslenfü: 

- Mahmut! 

- Oh. Korkuttunuz. 

- Sus. Kapryı arkasından sürmele. 
Dolapta btr ltaybn \~r. Onu at getir; ça
buk. 

- O casus mu? asl!? duğu bir yumrukla onu yere ~ııi elitı· 
Benua bu itiraza mukabele etmedi. rak §3kağma çevirdiği ro,•eh'etl 

Ağzından "casus kadın., kelimesi çıkar den aldı. difl ııu? 0-
çıkmaz zihni buna takılmış \'e tedai gö. - Budala! Şimdi de çıldı~ ba? 
zünün ÖJ}Ünc Emayı getirmişti. 1\lillazi. nun için kendini öldüreceksıll f~t 
mi bu sefer heyecanla sual yağmuruna _ Yüzbaşım, onu se'7i)·orı;ı;~. ,·sıi-
tuttu: onun yüzünden şe.refım nıah\'ô ~ 

- Sarışın bir kadın değil mi? uzun femi suiistimal ettim, cezamı 
boylu, son denzce güzel lıir kadın .. Ma. yinı. 

,;yıe yesıl arası renkte gözleri var. 0.1 Bcnua emretti: 
tuz yaşlarında kadar. Konuşması son de - Ayağa kalk. Hazır on . atan ıııiiJ! 
rece ahenkli, adeta insan şarkı söylediğini 1 Kar§ISIOda hatır ol vaz!i}"Ctl 
sanabilir. zıme hitap etti: ~edJ-· 

- Onu tanıyorsunuz demek yüzbaşımt - Evet. cezanı çekmeli~ 're:sir , 
- Ah kaltak! demek bu işi yapan oy- sin. Fakat bu ~ide değil.: 

1 
)~· 

muş! asla intihar etmez. Buna h:eh~· 
Benua, masasının ba~ına ko~tu. Bir Çünkü hayatı onun değil, ıne ~ 1'11" 

çekme açtı, çıkardığı dosyadan bir taba. Sen bir hata yaptın, bunu \'3. 

ka kağıt aldı. lmzasız mektubun kağıdı met etmek suretiyle ödiyecek5111' A 
ile ikisini mukayese etti. Beni iyi dinle .. Kabaha_tini .k StJI ~ 

Bu kağıdı, Gran Rua otelinde Erna. benden başka kimse bilmırecek· J1Sl'İj11l 
nm dairesinde araştırma yaptığı zaman hemen şimdi yabancılar ala)''lfl~ th'eıılıı' 
onun kağıtları arasından aşırmıştı. Ne istida edeceksin. Orada ölmek ~uGı dt
olur ne olmaz dü~üncesiyle casusun yazı için çok iş var. Fakat alçakça 0~ 6ı 
makinesine bu kağıdı takmış \'e bir iki .ğil, askerce, tehlikeye göğüs g~e çtJde 
satır yazı yazmı~tı. Böylece şimdi onun tüm .. Afrikaya gideceksin ~oll ~~ 
kullandığı kağıdın numunesi elindeydi çarpı~caksm. Hemen istid~ s #' 
ve küllandığı yazı makine::.inin harflerini kolonel ~-abul edilmen için i!,tiftl:ti: 
de bili}'ordu. Millazim heyecanla teşekkur e ... a!Iİ f; 

Tetkik etti, her ik~ kağıt ayni cinsten- rın JJC"-~ 

d i, filgramlan birdi. Harflere baktı, ~yni - T~-.ekkür ederim yüzbaŞ .. ·içit! 
Etrafı dikkatle gözden geçirdiler ve refli bir ölüme layık görtlü~inüZ 

yazı makinesinin harfleri.. tıfP 
kaytanı pencere d11vanna ya"IŞtk h&lde nettannııım 

r - Ah alçak kadın! ' · rt 
Mrkıttılar. 

Yeniçeri bir hamlede duvara yana~tı. 
ve silratle koynundan çıkardığı bir klğı
dı iple bağladı. Faka~ bir sili.h patladı 

ve biçare adam ruhsuz ~akıllarm Uzeri. 
ne eerlldi. 

Derin bir scnizllk çöktü bah~ye ... 
Ka}>ı şiddetle vuruluyordu. Selim s'ürat
le 'ka~tant tekip yatağının llltma del'tli
rlrken Mahmut haykırdı: 

- Kim kapıyı vuran? 
- Cevri cariyen eeıtzadem. 
- Ne dllcnrin bu ıaa.atte Cevri? 

1 . . b·ı kl . d k - Fakat bana. bir daha i.ntıha . .ak~ 
Benua, mü azımı ı e erın en ya a- büs etmiy~ne dair yt:mın cdt'P'" 

lay1p sarsarak bağırdı: ,, 
B Ô 1 ı o · h"' c.-· - Yemin ıederim yüzbaşıtn· J. 

- u a a. nu sevıyorsun a. ~ıt MülAzim, Benuaya bakmağa rlf':/r--_,, ./ 
ele veren, bu mektubu yazan St:nin sev- /' ~ 

demeden mırıldandı: 
()i~i'ndir hetbaht! Halbuki sen onun uğ. _ Yiizl)aşıtn. 0 ne olacak? ont .• ıı. 
TI.ırida ~efini !eda ediyorsun. Bir kal. r 
tak, Mi bir lahişe için bu yapılır mı? met edin! ~ 

Benua cevap vermeden uzun 
B~nua mutlıiş hiddetliydi. Fakat bu lıizimi süzdü. Sonra: , __ ,r olfll' 

~iddeti daha ziyade kendi hesabına dU- _ Merhamet mi diye SÖYfel .... ı. 
yuyordu. Erna onu da aldatmıştı. .~ttfl 

- O bir casus ha! hamete lay,ık mı? ıır<JU" 
Hô.la anlamıyor gibiydi. Mihaniki bir Su tu. Dalgın birkaç saniye d 

sonra devam etti: _.11.,-
har&etle sağ elini alnında g&direrck mı. • -t·l...'111""" w 

M ~ ef"'-..., i ,. ğırd ;;...... - Fakat bu kadının rolü .mu"" ı..Y - ercan aga, .,uuım n ..,a ı.,ıuı nldam}'ordu: . S\J" · 
s8ylcdl. _ 0 bir t!lsus ha? nasıl olur? nüz bana malumat vennedın. -Aıet ~ 

la nasıl tamst·~mı, arcınızda iP <111' Selim tpi Mklamıe, gönlü rabatıam11tI. Yüıbaşl bu hareket karşısında büsbü· • ·'6 na 
A !ıı.r-'h t d .. "'l ..._ p Do~ tigvini bana en ufak teferrüatı .1 - ç '1'l1U mu • -=u • aç ·ıı;a ıyı... b" 'tün k-öptirdü. :\tülazimi omuzlarından ., 

ruaur ben ,.a.ıı:-.:..tım cava kadar anlat. 
• 11 15"' · aykalayıp masaya doğnı sürükledi. J xx ŞI'' 

Mahmut, ıizli ve iç seslerini bile tanı- _ Ol·u, dedi. Zavallı budala, hala rdatı rOf, 
d • .; C · l · b •·- · ti ~yni günün s:ıbahı Erna F 

1 _..~~~ 
'61 evnn n sesı.ne enzelA:.lllemış . süphe ediyorsun demek? oku da sevgili- ~'lJr-

F k t S ılm bir 1.A d h h k • zel o caddesinde yavaş ya\faŞ ,,5 .., 
a a • e ~re a a ay mnca, nin ne mal oldu~unu anla! C1'."' " 

ıih•: ti g1•ar ............... tı du. Konkord m~ydamna gldeC ,,_.ı.,,t _. 
... ya: a ı.up _.-3 • aç · Miilazimi mektubu okurken bırakarak ... Ş"' "~ 
H -"tf ~.... ı ,... lt · .. rd" ._ .... bl ge,.ecek, Scnjermen bu1vartll8 

... ıı,rl> :..ı 
n.ı -ran ıa. orıuo ... _.rnyan r siniri~ rsinirli odayı arşmlamağa baŞladı. "' ~. J> JY 

h " k '-'111 "' l"ttl ""'bl h zanarak Benunnın bulundub~ '8 anç.,r, 0 a çea. P ı.tr "' mıı a;• , a- Bir aralık pencerenin önünde durdu~ tttJ. "ot"'. 
vayı yararalc anilik 'ltapıdan karııkı per- rıvı seyredermiş gibi yaparak dü5ündü. nezaretinin etrafını dol~csc:unU1? 
deye saplandı. Fler Mahmut. kapıyı a- B~ adamı cezalandırmağa hakkı \'ar. Benua da o sırada. onu dü,. gö 
_....._ rdizl--'-' ı1...ı- ~-'- -- l o: ,__,... · Em koll Erna bu ibtimıı.Tie mes'ut, h9Ye.ış ·~ ... ._ .:u·~ .l'- --., -Y· mtydı. vızzat 21.~ıuıS'l anm an a. } 
dı bu hançer, beynL,i delecekti. nı:;mda geçirdiği zevk saatlerini .şu anda neyerek ilerledi. ,nı l'flf ~ 

( DllVllrın Vı1r) bile zihninden :kovmağa muvaffak ola- ( D~ ':t .. 1 : : HABER f Nt IED•uı+J~atmm .. •• . . •••••• .,.IWll(!W:l•J;lwmr;JIITV.1i4W~~~ 
Nikdh mukavele•i, mal a.yrılığr esast üzerine .aktolunacak; Gaa. 

ton benim, ikimizi de rahatca yB§Btacalc kadar ~ngi12 olduğumu bi
liyor, eervetimiıı tuta.nndan haberi yok. Canım isterse bUtiln ser
vetimi yirmi dört ıtıaat icinde keyfime göre dağıtabilirim,. Onun a. 
wcumun lı;:ine bakmak ;gibi llayslyetini k'lracak vazlyctlerc tlü§mesi. 
ni ıstem~ifimden namma, yılda bin 'ikl yüz frank getirecek tahvi
llt aıamı; !bunlan, nlkabtan bir gün evvel, çekmesinde bulacak; ka. 
bul etmt:%Se ben de her §eyden cayarım . Borclarını 6dcmcmc mü
saade etmesi l.çin oe, varmam diye tehdit etmem lazımgelmişti. 

Sa.na bütün bunlan itiraf etmek ıbcni iPek yordu; öbUr gün 
daha '°lı: v~yler anlatır.nn, yarm !kı>y:e gidip ıiakşama 1kadar kaimağa 
meebunım. 

20 İlktcyrtn 

Saadetimi ıgir:lemelı: ~çin lbak :ne ıgibi çareler dUşUndUm; çUnkU 
ben kr!Skançbğımm ıuyanmasma fısat verecei: her halden kaçınmak 
arzurnındayım. Hini lta1ya~ı 'gllıel bir prenses vıırm~, §ikannın 
Uzerine diŞI bir nrslan gibl çöker, aıikmı gidermek için yine di§i bir 
arslan gibl !sviçre 'k'öyUne kaşarın~. i§te ben ona benziyorum. 
Sana, aldığım tedbir.lcrden babsedi§im ısenden bir lütuf daha bekli
yorum da ıondan: Seni mm çağırmadan :gellp 'ben, görme'ğC kalk. 
mamanı, herkeslerden ıuzalt yaşamak aTtuma nilrmet etmeni rica 
ederim. 

İki sene oluyor, Vil - d'Are havuz1arı Uzerlnde, Versay 'yolun
da, yirmi arpan kadar ,ayır, bir orman kenarı ve gUzel <b!r yemiı 
b&h~esi almıştım. Çayırm ti bir ucunda toprağı bzdırrp mıesahaaı 

Uç arpan tutacak blr havuz. adetfı. bir göl yaptı.\ hm; bunun ortasın. 
da da zarff ibir atlatık brraktnn. Bu ikliçUk vadinin iki tar.af'mı 

bplryan, ınstil ağaçlarla 'lSrtüJU iki elrin teyeclkten ısUzülilp gelen 
sular brt·tm 'b:ı'hçemtıen geçiyor; mimar burilan çok ho~ bir surette 
tllsim etti. Bu sular, uı.aktan uzağa blzden de görillen beylik ha-
vmlara dmdllllycr. lllmarm gerçekten zevkle ır.esııı"fü~i ~" ı.,:ı " 1 

J • 

. ... . . , ' .. . . . . . 
içine kurulmuştur; fakat bir taraftan da havuzla ada) in dııf~~ 

• ta.raftan tepeler k'ftme kume yapra.klarını, yenl hazhı011 ~ ~~ 
~k !yi ıba.ktığı güzel ağaçla.rnu gösteriyor. Bahçıvanı~rı~ ıj)ıl' 
evin civarınaa ancak kokulu çiçekler yetiştirmelerı~ı a.det) ~-' 
hem de bunlardan binlerce diktirdim, öyle .ki o köşccık. ııııı1' .&~ 
11.ttar bir zti.mrüde 'beıW;ror. Çatısı bir asma ile kapla •'ti_ 
köVk tUrlU sarma§tklar içinde, tam manaslyle bir kafese ,,.ffP'' ~ 
gibi~ ömtlrotu :var, filbahar vaı:. yasemin, hanım~li, oca.~ô~ ,1 
var. Bunların arasından bizim pencereleri görebılccek /ı ·Çeviren~ Nuru nah 
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bahcenin -ctratı, toprağın icabatına gore. çitler, duvarlar:, hendek
lerle çevrilmiştir; liYJe lii manzaradan hiçbir şey kaybedilmedi. Te. 
~nin eteklerlııe doğru, Rons "Ormanları yanmaa gayet güzel bir 
yerde, havuza doğnı e'ldlen çayırın tam karşısında 'bana bir köşk 
lkurdular ki :Jlu, atşardan bakılmoa, Brig'de, Liyon yolunda seyyah
ların bakmağa doyamadıklarJ kö~tin tıpkı9l; ben onu 1t:e.lya c!::inü
<şümae ıgönnüş, bayılmı.<ft.un. İçine gelince zeı-afetl, ıne mG§hur 
köşklerinkinden blle ktyas kabul etmiyecek k<ıdar üstündUr. Bu 
rüstai eıvdon yüz adım ötede ve ona bir yeralt:ı yoluyla merbut iJ1r 
-ev <le var! mutfak, :uıa.k odalan, ahırlar, anı balıklar orada. Hepsi 
de tutla olan bu binalara dı§ardn ba".lulmca ıetrnft ağac;lıklarla kap. 
lanm~ zarif. sade bir cephe .görünüyor. Babçı.-anlarm dairesi de 
ayrJ; o, yemi§ bahı:clerliıln ve bostanın başında. 

Bu arazının !kapw, ormanlar t.araf.nıt lil'Um dU't"arda, adeti ıbu-
anamıyat:ak kadar gizfüUr. Şimdiden hayli büyümur1 olan ıığaçlar 

iki üç aeneye saclar evlerin önünü i>ilsbütün örtecektir. O taraf
lardan geQenler aralarda f!!'I buludufunu ancak, tepelerden baktık. 
ları zaman duman ıtllttUğUnü gör.ünce f&rlcedecekler vey.a kflUl, yap_ 
taklar döküldUğU zaman_ aı:Wy.acaklardır. 

:Benim klitküm. v~ hW..lıQe Jiroejinde Gir men•ra 

•un~ eıtl ı1' ııe' 
Bu köşk, kardeaçlğim, gilzel ve lyi bir ev; yüz 'k~eii ne• ~r 

blu toprağa bir saray kurabilen yenl mimari onu 1cııl~ iı;itl ~ 
U1rlil rahatlrltlanyla kordu. Biri Gaston, biri de b~n~urıtı"_.v,."'' 
iresi var. Kapıdan girilince ilk "katta bir sofa, b1r ot c;otV": ,ı11 
bir de yemek odası. Ozer1mizde fiç oda var ki bunıar de ~ tııl' 
mıza mahsus olacak. Beş güzel at, bir kupa arabası. bir uıtı "J",,,,e 
fayton aldım; çtinkü bu oradan Parls'e kırk dakika ya tu elC ,,
maz; canımız bir opera dinlemek, yeni bir piyes gô~. ,, 

• ·ıır...- ...., yemekten sonra çıkar, akşam yine yuvam1za d5neoı nıJ!ifı..-_:.-ı~· 
Yol güzel, bizim c;ltln gölgesi altmdan geçiyor. Ada ıı'ıııı 

çını, arabacım, seyis, bahçıvanlar, oda hizmc~iın ıgayetafS)"1' ~e' 
terbiyeli insanlar; hepeirii de bu ıSOn altı ay zarfında i f!&as~er 
dum; onlara benim ihtiyar Filfp ne.zaret edecek. GerÇ 011ııırl p 
rlnden ve boızboğazlık etmiyecelderinden eminim anıa lB cı~~-· 
dime menfaati eri ile b:ığlad ım; gerçi aylıkları pek fa.Z !ili: ~ ..tfPI 
kat yılbaşmda dolgun hah~ vereceğim. Hepsi ae en ıcnç ıc~~· 
tin, ağızlarını tutmadıklarına dair küçük bir şüphenin ~çll"'~ 
bayli klrdan mahrum cdec~nl !biliyor. A§Ikların lı bi'tı '_,,lY 
93aklarma cefa ettikleri görillmüe &eY d~ildir; Aşıl<. fJ' et' 
nıiisamahaklir olur; banwı için adamlarunın da i~1 ıbi1'11 
!erinden -eminim, 

(Devmu var) 



21) ACUSTos- 1938 

~Cit~~-e .· 
's~ 
\)'en~lik ve saadet,, 
~ ~ Yazan: Orra IR<asım ADASAIL 

ÇEN ·· 
ıı.. buı gu_n benim de · içlerinde baklarda bıldırcın kızartması yeyebilen 
~li · unduguın b" ·· d · h 1<llde ır munevvcrler bir şehzadeye oner. 

llaıtızct genç bir hekim, Univcrsite· Bazı insanlar ve bilhassa gençler de 
· Ve '() k 
, beyi fikri o torluğa hevesi olan vardır ki uyku haricinde bile zaman za-
-aıca,y1 ... nden caydırmak için §U man bir nevi tatlı ve engin rüyalara 

"lielci ~Ututuyordu. dalarlar; rok zengin projelerle kah mil· ' trılık b"lh • ;J 

leıiııı • ' 1 
assa 50n zamanlarda yoner ve kah yüksek bir n:evki sahibi ~ Ctıne 

l bah &ervet ve dolayısiyle olurlar; bu "İspanyada şato kurmak ... ,. • §ettn , 
""hit e < bııkunır.<lan çok vecizesinin ruhi bir tezahüründen baş-

, l 'llr'at ltlet!ckti ; hayatta insanı ka bir şey değildir. 
"'hcee~ Ve daha müsaid şartlarla Onun içindir ki şeniyette hakiki sa-
~oılıı ttıo:ı:e refah İçin~e yaptabile- adeti aramak tamamiyle bir ütopidir; 

b~, i'-l ı-n rneslekler roktur· ban- her şeyden önce saadet fikrinin dima-ı.. ıı; l&ad' ,.. 1 

t "l.lldj11i·· 
1 

lllesleklcr, basit yol ğımrzda yer alması lazımdır. Bunu da 
~~il.hık 'orıı ve hatta alelade komiı- temin edebilen en kuvvetli ruhi me· 

qtt Unlar · afl uk 
' ~ırııa hck' arasındadır. Ben ken- kanizma, mantıki ve ıns ı m aye -
ı ... <%1nı •1ın olduğurru çok pi~- sedir, 
"'li •- • Ycrıl'\ d , 1 ~ "1ta~ l'\i c rmyı.c ıycc- ve saa- Farzediniz ki biraz hastasınız; baş-

'' u teıı~ hYall"'.:la bulabiliyorum... kalarma borçlusunuz; çocuğunuz bir 
"t:ı-ı ı ek· · 
Ilı~ t( trıuk '.~ın hayattan bekledi- türlü liıoeyi bitirememckte; kannı.z da 
it( tıyıc h ~bılı maddi menfaat, ölçı.i ikide birde sinir buhranları geçirmek-

le t er ınsa d 
~ ~'1kk· n a değişen ve mes - tedir. Bütün bunların saadet amilleri ol~ 
~llııylıı btr Oldukça bir türlü hırsı do- madığmda ııüphemiz yoktur: fa'kat da-
~ ~d oıa11 billlatadır. H.ekirne göre, ha berbat vaziyette olan insanların da 
ıa._-~ kcııd· .. r banka §eline de scrar· haddi ve hesabı olmadıg-mı düşününüz. 
• ~ ıoıçu. 
~ 'l old 

11
Yle henüz saadeti bu· Sizin hastalığınız böbrek taşı başhala-

~-0trııcı<t ud~u gibi aldığı ma•F bile r.nınki böbrek kanseridir; sizin zevce-
~ııı..._ c it 
~~ ~c tcrı~r ~· . miz sinirli, komşunuzun ki ise yatağın· 
dt~ b· ~ıı wa, 16!ntn hastalık denecek da meflüç; sizin oğlunuz tcmbddir; 
Q>b ltı ~, ltıı dıkkat sabit fikirlerin- bir dostunuzun oğlu ise hapishanede 
!~it YOldt 

2 
zaman tadında ve en kv- hırsızlık ce~ası çckınektediı .. Binaena-

n' •tt\>ttcn &aadet diye sandıklan re- leyh bir Çin darbı meselinin dediği gi-
ltbt ~ !iıt kavu~abilmesidir. bi "Saadet hülyası göz içinde bir kum 
>~· ~<ıtur ç llrfiarından herhangi bir mnesi gibidir .. , 

~a Çok~ ve ihtiyaç gibi amiller Şu dünya t;ıtün:ie medeniyet ve ilim 
1 ~ti .. • ere tembellik saıkasiylı! ahidesini kurmuco olan insanların hepsi C:Jt ·•ı terıt .:s 
~ liralık • etlen bir ç.ok gençle· bir türlü tahakkuk edemiyen saadet -

ttirıi . bır lnemurlycti beğen- ler:ine ağlayıp ta menfi bir iş felsefesini 
~.ı .. &öruyorum. Çünkü <laima 

h ... ·· ~ .. l'I ti kurmuş olsalardı; bugün bizi doyuran 
~~ta ba Stte ve konfor iç:nde buğday başağından b!le mahrum kala-
d tth41t 1. lt:arak bir nevi demago- caktık. Kafası ve hisleri yerinde ola.n 
1 t buıu~: 'Sosyalizm yapmak gaf. 
ij "~U\Ja her ınütevazi insan için en teselli veri-t; .cttıe.._ S n muhakkaktır. Al· 
ıf •q h ci düstur "Allah beterinden. .saklasın!., l ~de Ctlt)~P~nhauer bu fikri daha ol:nalriır. 

de lıı11 t... 1§tir · 
ı... tıt:ss~ tJ · Nitekim günün birinde bir idam mah-~t ~ı e c~e. butün elemler • 
~ uı~ı~- · ~l kUmu kur§Una di:tilmek üzeı-e götürü. 
i~ """il .. li, bizden daha bet- Jilracn yolda hep "Allah daha fenasın-
~tlt ~~le~izi. çevirmektir; dan korusuıı.,, tesellisini mınldanrr da-
~~ ~'~dil\ elındedır . ., runnuş .• Bunu manasır; bulan seyirci-
~~ \l'harıCQ~adinin şu kanaat f else· lcrde.n biri day.anamıyar.ak ve hatta 

~ '>L ırı "Kendimi ayaklanm 
l..' 1K:._ 1<1."-lt hi~•jcUe.; 'lllı·~"Q b,ı.:_ faiddik içint!e bııldu-
)ı.. -, , ~d !iL - Be adam] ölümden daha bdcter a ~ All.-~ il."'-• en Jmayet edecek ol-

... ,~ "<lltsıı bir zavallıya rastla- ne olabilir~ diye ~~nnuş~ fakat mah'k:um 

~ ~~ l:ana brşı olan lutfü cevap vermeden ayni :temennisine <ıe-
bu 1 hanıdü senada bulun· vam etmişti. Atlı habercinin idam ma-

ll);ıd halline getirdiği emir, "mahküm kur-
k ttı.. a acab d" • • 
'it~ ~rı· a hakiki saa·~et ve so- şuna ızılmıyecek, diri olarak fişte kr-
~ ""at~ tarnamiyle doyurulabilen zartıl:ıcak .. ., yolunda idi. Demek ki ö-
'11 ~t aııtalt t_1d1t?. İnsan bir dereceye lümün bile dereceleri vardı. 
~ 'ıı 1çi ~asınd::ı mes'uttur; çün- Ne çare .ki lıer ıinsan, göı:ü önünde 

: hı:ıt ~ile ~akikat dünyasından bütün gün cereyan eden bunca ibret 
t~tt~ ttin saltanatını doyurul- dersi verici hadiselere nığmen bu ha-

\<t aıal'I ~ Utırda gömülmüş ve ba· kikati görüp te keneli kendini teselli e-
h. Cd, C\>lt} 
""' 

1
r. ere ve hırslara terlcet - icbilecek kadar feylozof değildir; v= 

~tıaıc)'h ol!ıbildiği gün fani dünp için hem sa-
l~ 'bir -d 1 Pa~avralar içinde "kemik adet, hem ek cennet mu1:adderdir. ''I '• · '"•i, rüyasmda altm ta- Dr. a.s;m ADASAL 

Uteahhitlere vesika 
"erme usu~ü 

~~~ .. ka!,l_g a e d i 1 d i 
,,,.,,, L 

1 &ordU,ı;u.. ıu .. ı h • tl s d ~--t 1 "'!"'ad '° zum uzer - usu.sı şar arın era.nma ın a. ser~ çe 
~leli"J al" 'her ll vi deVIe'l ve be- hareket edilmes1ne ~·~sıltn~arm mani ol-

~ .r E! d',ı; 

tııllt ı.._ 
1
cer llnıumi ve hususi masıdır. Vekalet buna ilk münasib çare ~ 'llı "'!:!' 1Q l 

).; 'l lıvnltk tnak iizere ı. rmekte olarak ves'ika'lann ilgnsım bulmu§'tur. 

~e ~ı '1a~~ ': daimi müteahhit. Nafia veltaletinin bu şeltilin yerine 

~~<la \>~l'ilrrıt§ O~U nga etmi§ ve bu 1 koyduğu yeni USUi §Udur: bundan sonra 
,~ı tir .,... nn Ve!ılkaları 'hUküm- ı 

t... • <;;tı._ • uu ve "k eksiltmelere giroeek taliplerden arana-,·~ h "1:ı.1 01 
81 n1ann verilme-

\... '<llirrı Unan • ı· cak .evrnk v.e vesaik ile 'va.~ıflar her ek-
11. ~ld atnarnc . ınutenhhltlik ve-
"\ t,.r'hn~t sı,, de mevkii tatbik- siltme şnrtn:ımesinac ayrıca gösterile -

ı....,,ıı ır. ik -
"

1 ~t cek ı.•e lb".ı aı1tname iflc bir~ te ilan eai-

20 AGUSTOS - J!l3R Cl1MARTES1 
Hicri: ı3;,7 - Cemaziyel8hır: 23 
........... 4lof:1Q't ................ 

5,15 19,01 
... ltab Otle 11ılnlı .. , .. 
5,15 12,17 lfi,04 19,01 20,43 3,23 

lüzumlu 1 elelonlcu 
Yangın: 
lstıınbul için: 24222, BeyoRlu ıçın: 

446 l4, Kadıköy için: 60020. Üsküdar i· 
çin: G0625. 

Ycşllkoy, Bakırköy, Bebek, Tarahya, 
Hüyükdcre. l"enerhnhçc. Kandilli, Eren· 
köy, Knrtol, Riiyükoda, Heybeli, Rtm~az, 
Kınalı, i.;in: Telefon mıılıabere menıu
runn yıın~ın <temek ktifidir. 

Rnmi itfııi;)esl: 22711 
Deniz llrııbesi 36 •• 20 
Be.yazıl kulesi; 21996. Galata yangın 

kule,i: IOOGO 
Sıhht imdnl: 4t9!l~. Mlidıleiumumilik: 

22290. Emni)el müı'liirlülW: 2~3R2. 
El<'klrik şirketi: Bt•yoğlu: 448/ll • İslan 

bul: 2137R. 
Sular İdaresi: ReyoAlu: 44783. Deşik· 

ta.); 4093~. Cihali: 20222. Xıırosınanlye: 
21708. C'sküd:ır - l{nılıköy: 607i3. 

Jlavo~a1l: lsınnhul: 24378. Radiköy: 
6079(). Bl•yo~lu; 44642. 

Taksi Otomobili 1 stemek 
için 

Reyo~lu dheti: 40084. Bebu ciheti: 
36 - 101. Kadıköy ciheti GOU7 . 

Denizyolları 
lslRnbul ercnteliAi: 22740. Kara köy: 

4-2.162. 
P:ız:ırlesi Toplı:ırıeclen 16,30 ludaoya, 

20 B:ınılırrna. 
Salı Tophnneden 9.~0 lzmil, 16,30 Mu

danya. 1!l Karabign, 21l B:tndırma, Gııla
ladan 12 fütradcniz, SiI'kecideo .10 Mer
sin. 

Ç:ırşnmlıa Toplı:ıneden lfı,30 .l\lud:ın~·R, 
20 llandırrnn, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Barlın. 
~~mbe Thph:nıeden 9,SO hmft, 16.~o 

l\lııdanya, :rn D:ındırma, Galatadan 12 
Knr:ıdeniz. 

Cum:ırte.'li Tophaneden H 'Mudanya. 20 
Rıınılırınn. Sirkeciden 15 A)vıılık, 18 
B:ırlın. 

Pazartesi Toph:ıneden 9fmroı, 9,30 İz
mit, G:ılat:ıdnn 8,30 '!\lndnnytı, 10,30 İzmir 
Sür, 12 Karadeniz, 22,30 Mudanya. 

Müzeler 
1 

A~·asof)'a, Roma - Bi:ı.aaıı, Yunan eser
leri \"e Çinili 'RC\şk, Ashri Müze ve sarnıç 
tnr. Ticnrel ,.e ~ımnyi Müzest Sıhhl müze. 

ıi nu· milu-Jer 1Mr8ün saat 10 dan 16 ·l-a 
kadar ııçıkıır.) 

Türk ve lslôm eserleri müzesi: P:mır
l~iJcn h:ışkn her.gün saııt 10 dan l6 ya 
kadar ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kn
dar nçıklır. 
Topkapı Müzesi: Hcrgün saat 13 ten l6 

ya kadar ntaktır. 

, ... ~mleket Dışı Deniz 
Seferler! 

Romanl".a v:ıpurları: Cnm:ırt~<;İ ,;ünlen 
13 de l\östcnceye: .Salı günleri 18 de Pi
n', Bfo:)'l'\11., tt~cnderiye. 

lt:ıly:ın \"Opıı rlıırı: Cuma günleri s:ı:ıt 10 
da Pll't'. Hrenrlizi, Ytmctll'I.:, Trircsle, 

Sirked lstnsyon :'11üdürlüğü Telefon 
23079. 

11 ·Jruna Hattı 
Semrılon ck'>nrec;i hergi\n Sirkcdılcn 

.,.ani 22 de k:ılkar ve A nurıadan geleni 
snat 7 .25 le .Sirk eriye muvasal:ıt eder. 

Konvansiyonel 20,30 da knlkor, 10,20 
de gelir. 

Edirne postoc;ı: Hen:ün saat 8,50 de 
hareket crder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Hergün hareket eden şimenrliferkr: 
Sa:ıt 8 de Konya, 9 da Aıık:ıra. la.t5 rte 

Oiy:ırh:ıkır ,.e Samsun, 15,30 da Eskişe
hir, l!l,10 cia Ankara ckspre.si.,20 de A· 
d:ıpnzarı. 

flu 1rcnlerı'Jen sn:ıl 9 da hareket eden 
.Ank:ını ınuh1tliti jll\Zllrk>.s.i, c:ırşanıha 
\'t' cuma ~iiııl<'ri H:ılcb ve l\lusııla J..:ad:ır 
sefrr elıncktedlr. 

MONAKASALAR: 
tnhisarl:ır idaresi icin incir, üziim \'e a

nason koyınn~a mahsus 50.000 odet çuval, 
pazarlık usulilc eksiltmeye konulmuştur. 

Tk·hcri 42 kuruştan muhammen bedeli 

21000 lira olan hu eksiltme 22 aEıustos pa_ 
zarter.i günü sna1 Hl tl:ı iı'lnııenin Kabataş_ 

lak i <le~azım ve müb:ı!·n:ıt şubesinde yn_ 
p:ılncaktır. 

GESE:-\ SENE BUG{JN NE OLDU? 
lmıir fuarı bııslin açılrtı 

tstanbut Radvosu 1\JC>t · Oinde 
ı. it btınlnra vesika bulunan mü- lec"'lrtıir. Ba suretle her taahhüa liŞİilin i- ::!il AC.l'STOS - 1!138 Cl'~IAR1'ESl 

1, lt~r ~·a 1 an ancak 1 <>.ylül ta- wb -ettirdi;i vasıflar bu işi tanhhlld c- 18,30 hafif müzik, Tepch:ışı lıt•l,~diyc h:ıh-
~ b·ı Pı acak cksnt "C!>ınclcn naklen, 1!!,15 konfcrano;, Salih Mıı ;ı._ 1 

t'ct'kl"rd· 
1 melerde is- dende nranncalt ve taleb olunabllecnk- ' 

'll ~· 1 rat (Fen ınusnlıohe1cri), '1 !l,l'ı:l Borsa haber 

1 

.,~ nrı:ı hı· b" r. Bundan sonra t" 
r,'· ~ ır hllkmü bulunmı. __ ır_. ______________ !eri, 20 Saat oy:ırı: <~ranvic rasathancsin. 

:t \·~1c4 rlcıı naklen, Xih:ıl Asım ,.c arkoılaşları ta_ 

1 ~ ~ 8 ~~ b He bir karara ':w::saıaw ' ;~~~~~:'"~·:o%~~~~~~~~; ~uş:~= il 
~ft daıllıJ ~t' •

0 
tal'?.;la, nafüı vekfı- ı A1emdar Sinemas1 t:ırafrndrn 1ırapca ws·lev, 21 ı;a:ıı ny:m, 

'- ~a muvakk orkestra, 21,30 Nerm0<ldin fün ve :ırka.~ "&ftı 1 • at mütean- t K t F t L M 
t)o...ı a ltıt!! 0ı clnşl:ırı ı:ırnfından Türk ınu~iki'\i ve halk 

' 

., .. 11 ,. ıın kimselerin j 
~ • .A ıtıı Gö::ıül Dodi.k:: ubrı ".·arkıl:ırı, 22.Hl No,otnlıll'rı nn 1;Jrrı orkl"s1 t,,ı. "iC!ııt:ı,. "'- t ~O:k'kı ru.ıt.amı 

't!ltır- """l'ket tın ~" D"'~d..,.;im GJ~i Yaprım ra kon.,rri, Kmnnl Ai•~l iıi'l'N'~inıfo 22.~!l ı 
l'lr·t'I e e1erl ve bu Snn haherler ve ertesi giinün programı 23 

n icab ettirebileceği Saat ıvyan sım. 

t azan: Hahmı YAUJZ 
caı tÇJJ ır lQ> lQı lFil o ~ '\!; aı 1r <§1 S5 ~ lYl tt e dl e ını 

s .e rr ©! lQı liinH® JıJ lJ 

ttu~'li:~D n D~ır<§l~ 
~aıı~l&@llfilurrD kollunu 

lQ>Urr lFil©>~~tc;~ ~§>s'lteırdl 
-58 -

Yaver derhal kumand.ırun emnnı yerı. 
ne getirdi. Anbarlardan stiratle uife!dcr 
çıkarıldı. Em.e:Ud ğı ~e~ılde çepeçc\ re 
gu\·crteye ) e.ıe,;ıt.nı..ıı. uu araaJ kaı)taıı 
kö~künün ıkı tarafına ıkı tiılek kondu. 

" Başlarına da nışanr-ıları yerlc:itırıldı. 

Bunlar )apıldıktan :sonra ı.wnaııeklnm da 
_(.ıvannin de biraz ıçlerı lcrahladı. Tertı. 
bat semarorla <±ger gtrnilcrt>, Uahrıah· 

mcrle Mıtatpa5<'1Ya da bıldırıldi. Bu i)ler 
bittikten sonra iç rnhathf.rı ıle ) emek ye. 
mcğc mildi. Y em~te olsun. ondan sonra. 
ki istirahat zamanında olsun butun ko
nuşmalar sabahki m ... vzu etrafında cere. 
yan ediyor, iki kı-;ma ayrılan fikir sahip
lerinden 'lir ksımı Etem kaptana i~tirakle 
tehlikenin mevzuubahs olduğunu iddıa e. 
diyorlar, bunu kalıul etmıyen muarızları 
da seyahatin sükQnetle cereyan edeceği. 
ni söylüyorlardı. Gece, geç vakte kadar 
samimiyetle vakit geçirildi. Karanlıkta 1 
yalnrz deniz sesi ve uzak sahillerin silik 
ı~klarından başka görülen, işitilen hiç 
bir hayat eseri kalmadığı sıralarda Etem 
kaptan salondan kalktı: 

- Tann hemen encamımızı hayra çe. 
virsin .. Artık yatalım. Yarın daha zinde 
bulunmak fçin i tirahatc ihtiyacımız 

var. Allah rahatlık versin. 

Dedi. Kamara ma gitti. Van.Jiyan Sa. 
di kaptana bıra'<tı. Soyundu. yattı . 

Gece sükilnetlc geçmi5ti. Engini dfü·cn 
gemilerin uskurları, anbariarda yanık 
köy türküleri çağıran neferlerin şarkıla. 
nna tempo tutarken aydınlanan ufuk. 
seyahatin ikinci gününü gösteriyordu. 

Saat sekize doğru Sadi kaptan sfü·ari
yj uyandırdı: 

-Bir tclgrnf "3r. Etem bey! 
Etem kaptan uyku serscnll-ği ile u. 

ğuşturouğu gözlerini aralarken eline tu. 
tuşturulan kağıdı aldı ve okumadan sor

du: 

- 1 ~e telgrafı bu? baktın mı? •. 

- Kefken liman rei liğinden verilm~ 
bir telsiz .. Dünkü vakayı yazıyor. Müta.. 
yakkiz bulunmamızı tavsiye ediyor. S[i
vari telgrafı okumadan ikinci ~üvari}'e 

fade etti: 
- MalUmu ilam ediyor desene! Eksik 

olmasın .. Yaj{murdan sonra şemsiye uza. 
tıyor .. Al; gemi katibine ver. Dosyaya 
kov~un! 

Sadi kaptan kamaradan ~karken füh·c 
etti: 

- Gece nasıl g('Çti? 
- Çok iyi... Hiçbir ~üpheli ize rastgeL 

medik. 
- Nerelerdeyiz kuzum? 
- Bartını bordaladık. Amasraya doğ. 

ru seyre de\ am ed:iYoruz. 
- Ala ... Yolun l..'3 ü şükUr hadisesiz 

geçti .. Ben şimdi ıgıyinip :geli~ oram .. Ku 
mandan bey .kalktı mı? 

- Çoktan ... Salonda sizi çaya bekliyor. 
- Peki.. Geliyorum şimdi .. 
Sadi kaptan kamaradan çıkmca süvari 

Ranza:.mdan atladı. Yık-andı. Giy.indi. 
Yanın saat sonra. nisabeten nc~~eli bir ta 
vırla salona 'ndi. Kwnandanla birlikte 
çaya oturdular. 

Bu sabah, akf'ine yarbay Saim biraz 
düc;ünceli duruyor. kalbini srkan bir his. 
sik~!>1e1vuku ıile ürunti.ı1u bir çehre taşı· 
yorc1'J. 

'~a~n'Bltı srra"'ında şuradan buradan 
komı~uldu. Yalnız şu. farkta ki bu sabah 
ne 'lrn'"lt2n ne de kumancfan dünkü gibi 
lhıs donanma~ını'l taarruzl .. rmdan· lıiı; 
bah etmiyo:lar.bu baho;c tema., edecek hiı; 
bir fi':ir \"Ürütmüyorlardı_ 

l:in tui1fı anba1a:d:ı!.i neferler de 
mı.ıut hi "fma "'l kı "iyl m yorlar, ;an. 
ki g~mıye ç5!ı:c'l bir kab· bi!tün iç sıkı. 
cı hanrıle nı h<>r kalb" birt-r parça da
ğıtmış c.'l ~am ız mi.illeri de hafif hır 
kara'1ı Pe \ \ ···e d.. ; m tü. Bartın 
.bu ağrr J·"' a ıç"nd0 bo.uiandı .. Sahil 
boruna t"'' ı ıe~L:ı ıiç g""tr.:i ıö.masra hiza.. 
!arana ge'd'le~. 

Bte.'11 ka:>tan selfm t 0 ~<'\,..... unu tutma 
ğa.çalı~ı}o:. ora 'a-Oemi l• 'i'.ten sonra 
lstanbu:a te: ·z \te~rn -;, '\:aziyetın '~ha. j 
metini ilerl sürmeği, Ya\'uzdaki donan. 

ma kumandanına bir muhatız gönderil. 
medıkçe Sam:.undan bir adım ileri atmı. 
yacağını oylemeırı tasarlıyordu. 

Sfüari tasarladığı fikri yanı başında 
duran yarbay Saime anlattığı sırada ut
ku durbunile tara sut eden serdümen 
kaptanm kolunu tuttu, ilerde bir noktayı 
go5terdi: 

- Be} baba .. Baksana şuraya, siyah. 
simsiyah bir duman ~örünüyor. Ha\-a)-a 
bol savurlu5una bakılırsa bir harp gemi. 
sine ait olacak. 

Etem kaptaıun yüreği yerinden hop. 
!adı. Dürbününü kaplı, işaret edilen nok
ta5 a baktı: 

- Bizim donanmaya ait olmasın? 
Etrafındakiler bunu ne teyit ne de 

tekzSp ettiler. Şimdi, bütün dürbünler 
duman göriiııen tarafa çevrilmiş, herkes 
sade dikkat, sade göz kesilen bir tavırla 
bunu tetkike koyulmuştu. 

l >a'.ıkalar yıldırım hızıyla akıyor, her 
geçen zaman gemiyi biraz daha yaklaştı. 
nyordu. 

10 dakika sonra gemi iyiden iyiye se. 
çildi.. Süvari, bütün süratile üzerlerine 
dotrru gelen geminin kıçında ve serenin. 
de dalgalanan beyaz zemin üzerine müsa
\"i darp işaretli bayraklardan gelen sefi. 
nenin Rus deniz kuvvetlerine me'nsup bir 
kruvazör olduğunu anladı, Benzi kül kei 
sild". Titri)en elelrinden dürbünü dli~ü. 
Ayni halde duran yarbay Saime : 

- Gördünüz mü başımıza gelenleri? 
Ne yapacağız şimdi? •. 

Komutan süvariy-e cevap verecek yer. 
de aşc1ğı gü\ erteye atladı. Cebinden çı. 
k2 dığı düdüğü hrzlr hızlı öttürdü. Ka
maralarından fırlayan subaylar etratına 
taplandılar. KQIDutan ''aZiyeti anlattı: 

- c\rkadaşlar .. düşman donanması yo. 
lumuzu kesti. .Neredeyse etrafımızı sara. 
cak. Bizi esir edecek yahut batıracak. 

Elimizde silah varken kuzu kuzu teslim 
olmak Türkün şerefine yakışacak bir ha. 
reket dci;.rıldir. Nemfünizi :son dakikaya 
kadar müdafaa edelim. Sağken düşman 

eline gcçmemeğe çalışalım .. Haydi, herkes 
vazife başına .. Düşrr,an gemisi ateş mm
takasına girer girmez bütün makineli tü. 
feklerle birden ateş açacağız. 

Subaylar komutanı selfunladılar. Her. 
kes güYertenin !kendi tüfeklerine hasre. 
ailen kısmına ko~u. Birkaç dakikada 
Bemıialemin güvertesinde makineli ~ 
fek başına geçen erler şeritleri taktılar, 
tüfeklerini gitti~e ~·aklaşan Rus kruva· 
zörün!lıl üzerine ÇC\irdiler, komut.anlan. 
nın "ateş .. emrmi beklem~e ba~ladılar. 
Yarbay Saim bunu ~·aptıktan sonra tek. 

• rar kaptan 'köş'küne çıkmŞı. Etem kap 
tan makineye : 

- Fulspid 
Emrini vermiş. korkudan dermanı kesL 

len bacaklarını dinlendirmek için orada. 
ki bir 1,o!tuğa yığılmı_ştı. Yarbay kapta
nı teselli etmek için anlattı: 

- Müsterih ol kaptan bey. 20 ye yakın 
makineli tüfek. parmak tetfikte, ate_s em
ri bekli vor. Hele kruvazör biraz daha 
sokulsu~. Eğer arkasından baska gemi.. 
!er de yoksa görür gününü .. Anlasın ba. 
kalım her kuşun eti yenir miymiş! 

Etem kaptan en müşkül vaziyette 'bulu 
nusuna, ağzını bıçaklar açmıyacak bir 
durumda olu,.cı;una raI,'lllen yarbayın hu 
sözlerine gülüm emekten kendini clama. 
ıdı. Alay eder gibi sö~"lendi. 

_Beyefendi, gelen sarp gemisi, kılaYuz 
çatana"ı değil. Makinelitüfek onun zırb
larma ne yapar! Buna mukabil onun en 

küçük topu bir i:sabette bizi ~uyun di?i?': 
indinnz.ğe ~·eter de .artar bile.. En ıty.ısı 
sahile ba~ kara etmek- Maamafi:h ted. 
birini al; bu, hiç olmazsa gemidekilerin 
maneviyatinı yük eltmeğe yarar. 

Ru:; kruvazörü bir mil mesafeye kadar 
} an..ı -mr, tı. Türk transpotlanna bu 'kadar 
sokulduktan sonra işaret direğinde: 

-Dur!.. 
1-şareti görüldü. Etem kaptan bunu gö. 

rünce tanıdı. Elini alnına vurdu, haykır. 

dı: 
- Dur işareti ·vedyor. •. Ne yapalım? 

(Deva11n Var}, 
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Baştarafı 11 incidı 
men bayrağının yanında ekalllyetlere men 
~up remizlerin çekilmesine müsaade ede. 
ccklir. 

Romnnynda ekalliyetler, Rumenlerin Uç 
le birini teşkil eder. naşlıca :Macarlar 
(~üzde 8), Almanlar (yüzde 4), Yahudi. 
ler (yüzde (i) dır . . 

Almanyadaıd y .hudi doktorlar 

Y E~l bir emre göre 30 eyliıl 1938 ta. 
rilıindcn itibaren Alman tabiiyetin 

deki Yahudi doktorlar Alman kanından o. 
hın bir hastayı tea,·i cdemheceklerdir. 
Boyle bir l('dn\·i teşebbüsü kanuna muha. 
lif bir C'Ürüm sayılacaktır. 

Yahudi doktorları tarafından i~gal edil. 
miş hin:ıların sahipleri Alman i~eler 30 
namıos 9:11! tarihine kadar muka\'C'lenn. 
melerlni fe hetmek hakkını haiz olacaklar. 
dtr. 

lııg· ıtere - \f ·sı r n.ünasebet IPri 

1 :\Gtı.lz hariciye nazırı I.ord Hali· 
ra·-~ \"C Mısır b3Ş\'C:.0ili Mehmet 

M::ıhınut p:ı~a. ııı:rn <la aktedilen İngiliz -
Mısır itıirak rııuaheılesinin teknik ıererru. 
alını teshil eden bir anlaşmayı fn~iliz hnri 
clye nezaretinde ln~ilterl! ve ;\fısır nıımına 
imza etmiş lertlir. 

nu anla5manın metni, anlaşma lnı;iliz ve 
Mısır parlamentoları l:ırn(ından kabul c. 
dlldikten sonra, bir "beyaz kitap., halinrle 
neşredilecektir. 

Anlıışına, hiihassa, Süveyş kanalının mü 
daransı ve rliğer eskert meseleler için talı 
sis edilen İngilız askerinin oturına"'ı için 
n)Tılac:ık, kışlaların in~:ısı maHafının 
İngiltere ,.e Mısır hükıimetleri arasında 
nasıl t:ıksim cdlleccllini teshil etmiştir. 

İngiltere bu mıı.,rııfın nısfını Cideme~i 
taahhüt etmiştir. Ru anlaşma ile iktisadi 
bazı meseleler ele hnllerlilrniştir. Anlaşmn_ 
ya gJrc :\fısır hükumeti lnı;riliz kumıışları_ 
na karşı konulan gümrük tarifesini şimdi_ 
ilk tatbik etmiyecek ve hu me.,.ele eyllıl l· 
çerisinde tn~iliz mensucat sntıcıl:ırından 
mllrekkep bir heyetle Mısırda yapılacak 
mllzakcrelerde halledilecektir. 

ltalyada silah anma 

R O~IA DA neşredilen re!lmt bir tebllle 
µlire, ı lusolin1,ıualiye vekili \'e er. 

kıln ı harbiye reisi arıı ında mfü:aL:ereler
den sonra ltalyıının daha kuvvetli olması 
için bir program hazırl:ınmı,tır. Bu yeni 
progrıım esaslı iki ihtiyaca ce,·ap nre. 
cektir. 

Programa göre ltalya, yalnız harp 
kudretini ço~al!m:ıkl:ı knlmıyacak, Lir 
harp halinde seri bir 7.afcr lemin edecek 
şekilde ıııüsrllah lıir millet vücuda ı:ıetir. 
ıncğe çnlış:ıcaktır. 

S A@lYls\Ccs 938 
Alnıaııva<ia ıadyo st>rg -;i açı <lı 

A l,)lı\"X propnganJa 'e milli terlıbt
ıınzırı doktor fıöhels 1938 nıd' o 

sergisini açmış \'e "'iiylediği bir nulukln 
Almnnyuda telsiz telgr:ırçılığın tek:lmlilil. 
n;,): anJ:ıtmıştır. Bu lekıinıiilü bir ket daha 
hızlandırmak için bir tel iz telgraf akade 
misi :ıçıbca~ını, bu sene telsiz telgrar sa· 
hasında yeni ,.c fenni tekamül yapacak ilk 
fen adıımına 10 bin marklık bir mükafat 
Ycrilece{iini söylemiştir. Po ta TC telgraf 
nezaretinin, e.rrıcn hiçhir resim almaksı 
zın rarlyo abonelerin iJı televizyondan ıs:· 
liforle etmelerine muvafakat ettiğini tebşir 
etmiştir. 

Japonyada çocu'< felci 
Bttl2ın ha . inde 

O ZAKA ,.e f\obe cj,·erında bir günde 
300 çocuk felci vakası kaycledilmi~ 

tir. • 

A ıma t ya<'u memrıu mıntaka!a r 

A L:'llA:\Y'..\ kan~nlar . mecmuasında 
neşreclılen hır emırnameye göre, 

ecnebi ordularına mensup faal memur. 
Jarın ikamet edemiyecekleri mıntakıılar 
teshil ctlilmiştir. 

Bıı mıntakalar şarkta Köniısberg, şıırl.:f 
Prusyada Gumbinen - Alenştayn, :şarki 
Köslen, Frankfort, Breslav ve Bavyeradır. 
Şimal ~alıilleri mıntaka ında Borkun eclıı. 
tarı ,.e Kiye( de bu mıntakaya dağildir. 
Bu mıntakalara giren ecnebi ordularına 
mensup kim eler hapis ,.e para cezasile 
cezalandırılacaklnrd ı r. 
Den ız ka rnsı 

1 T.~r.Y,~.n.\ neşredilen re.~mı bir teh 
lılle sore hpanyanın Pollenza lima 

nıntln lmlun:ııı Kuıırlo isimli ftalvan kru· 
\•nzöründc hir inriliık olmuştur. 1.5 ölü Ye 
20 yaralı varılır. Bir kazımın pallamasın. 
dan çıkan bu infililk gt'mi demir :ılmak fi. 
zere iken vukun gelmiştir. 

Fıl.st rıde salb'111 tıalinde 
kuduı var 

F lrJSTİ:'\DE hayli zamandanberi de. 
\'am eden kıırluı salgını artmaktadır 

Kuduz frda,·ilıanelerine hu~üne kadar 
J0,608 köpek, J,346 kedi ve 1,331 diğer 
T"ahşi ha)·vanlıır kuduz olnrıık girmiştir. 

Bir ay lçerisindc. 201 ri köpekler, J 23 i1 
kediler n mütebakisi farelerle tilkiler ta. 

HAHEf-< - A.ks~m ooatası 
~========~":""'"""':'=-'"'!'=:~============ 

rafından ısınlmış 1fi00 kişi kuduza yoka_ / desine ,.e bu nıunhede:re bağlı haritalara 
lanmıştır I göre Japon ordusunun geriye çekilmesini 
6 A~ lUI sltcs 9>3$ istemekte Ye Japonlar hu şartı ancak Rus 

=> ordu<>unıın çekilmesi şartile kabul edecek. 
Japon - .Sovyet ihtiları ıeri noktasında ısrar etmektedirler. 

1 Altu.,tosla Knssav ~ölünün şarkımla. 
ki tepeler ÜT.erinde cerryaıı eden 

bir harpten sonra Japonlar 4 kilometre 
deri-nlikte Ru~ arazisini işıcal etmi:;;lerılir. 

Rus tayyarclrri Çan(l'.Ku-Feng ile Kore. 
rleki Japon mevzilerini bomlıardıııınn et
mişlerdir. Beş Jııpon tayyaresi dü~ıııüştür. 

:! ı\ğu<;tosta bir Sov) el talıuru 9 tankla 
beraber Çang_Ku.Fcng iizcrir.e lıir taarruz 
)llpmışlır. llu taarruz tardedilmiş \'C Bucı. 
lor 3 tank terkcderek ı;eri çekilmişlerdir. 
15 Rus tayyaresi Japon mevzilerini bom
bardıman etmiştir. 

Japon z:ı.riatı rno kadardır. Ilıı hır 13 ö_ 
Jü ve 5;) yaralı vermişlerdir. 

3 Ağusto<;la nu~lnr Koreye bava hücum· 
!arı :ranmı~lardır. 

3_4 ağustos gecesi lopçu ile takviye edL 
len Rus kun·ctlerinin taarruzu neticesinde 
şiddetli bir harı> olmuştur. nus topçusu 
Kore köylerini clöğınüştür. 
Japonyanın 'Mo~k0\"3 seriri ~foı.kovnda 

Utvinorıa görü5nıüştür. Serir bu ınüliik:ı. 

tınrla, münazaalı tepeleri işgal cderı J:ıpon 
kune!lerinin, Rus ku\'\'elleri de bir mik
tar geri çekilmek şartile, bu tepeleri terke 
hazır ?lduğuııu SÖ} lem iştir. 

Lit\'inor cevalııntla: 
1 - Japon hiiklıınclinin sulhpernrane 

niyetleri hakkında Yerilen teminatın bu 
hükumet tarafınd::ın yapılan lıareketlerle 

tam bir mübayenet h:ılinde olduğunu; 
2 - Japonlar haksız olarak işgal ettik_ 

!eri yerlerden ççkildikleri takdirde Sov· 
yet hükQmetinin derhal askeri harekatı 
durduracağını: 

3 - Japonların işgal ettiği sahanın l88Ci 
muahede,ine göre Rusyııya ait olduğunu 

bildirmiştir. 

5 nğusı,ostıı Tiıı'I topçusu, Japon mC\·zi. 
terini :şidtlelle lıombarılıman cim işlerdir. 

Cl ağustosta Rus Ye Japon topçuları ara. 
sında şiddetli bir düello olmuştur. Rus. 
!arın 4 top, 4 tankı ,.e bir tayyaresi tahriıı 
edilmiştir. 

Moskovada I.ih·inof - Şigemistu görüş. 
m !erinin n~llreslnılc iki taraf muhıısnmıı. 
ta nihayet verföncsi noktasında mutabık 
.kRlmı~lardır. Yalnız Ruslar, 1886 mu:ıhe. 

Japonya, bir hudut komisyonunun leş. 
kilini kabule hazır olıltıRunu söylemiştir. 

il ~<SJYstcs 938 
Amerıkanın Rusya i!e licart 
münasebatt 

V A~l:'\GTO:'\DA Amerika ile Rusya a. 
ra~ında bir sene de\'am edecek o

lan ticarl bir muka\'ele aktedilmlştir. Bu 
muka\'eleye söre Rusya Amerikadan 40 
rnil)·on dolarlık eşya ınübayaa edecektir. 

31 temP-ıuzdan 6 ağustosa 
"a::far lspaııya hadiseleri 

3 t femnıuz: Mülteciler Ebre nehrinin 
sağ sahilinde tnarruzn geçtiler. 

2 Ağuslo"': Cumhuriyetçiler Fayonun 
şimal mıntakasında ilerliyorlar ,.e düşman 
menileriııi işgal ediyorlar .. 

3 A~ııstos: Cıımlıuriyelçiler Kandesa· 
nın şimalinde taarruzlarına de,·arn edL 
yorlar. Temelin elli kilometre garbında 

yaptıkl:ıl'ı taarruz inkişar ediyor. Ne~yona 
listler hükı'.'ıınetçitcre Ehre cenubunda çok 
ıığır zayiat verdirdiklerini bilrliriyorlar. 

4 Ağustos: l\lilliyetçiler, Aguilayı bom 
hıırdım:ın l!l!İler. Barselona da bombardı. 
man edileli. 

5 ağustos: Milliyetı;iler Ebre cephesi 'ü 
zerinde ilerliyorlıır. 

G ağusto~: AJikantedeki fngiliz J.onso. 
losıı rniillC'r.iler larafınrlan y:ıpılan 

hir t::ıyyıırc bonılııırdımanı esna~ındn a#ır. 
ra yar,1l:ıntlı. 

Berlinde 
üç idam 

Bertin, 19 (A. A.) - Karl Vishof, 

Piyer Hcinz ile Vilhclm bu sabalt ba~
ları balta ile kesilmek suretiyle ld e

dilmişlerdir. Divanıharb bunları bir ·~-
"' nebi devletin istihbarat servlsilc mU\)111:. 

sebetleri olduğu için idama mahkiı.m et-. - ~ . ...... 
miştir . i ...................................................................... _____ _ 

1 HABER'i okuyanlara 
Halbeır., ıneşırDyatt salhlaı
so lf\)~a\ 0 klYıç~ll< de oDsaı, 
bDır ~.eınlD ODk "a~o~cır: şım
d o on~ lfoaıftta©Ja cdl ~ırt gO n 
mJJJIFiltcsuo1F noa~eDeD"' vere-· 
ce~ttnır. 

ilavelerimiz : 
1 - ince, içli, gönül ve :ıık romanlan. (Bunların bir çoiu hakiki vak'a. 

laı-dan alınmııtır.) 

2 - (16) sayfalık bir formada tamamlanacak bir veya iki polıs hikayesi. 
3 - Macera romanı. 

4 - Haltanıp resimleri. 

1938 Resimleri: 
f Htır hafta perıembe ıünleri"verilecektir. 
i 19:l8 resimleri adını taırvacak qlan bu ilavede geçeıt haftanın dikkate de
l 
ı ier yerli ve yabancı hadıseleri fotoğrafla teıbit edilecek, ayrıca san'at kıy-

İ m..ıti olan yerli a:örii~ reıimlerile ıiislenecektir. 
! Bu iliı.veyi to~layanla?" ·, ... sene sonunda, ellerinde ıcçen bir senelik bütün 
! i hndiıeleri resimle toplavan değerli bir cild kazanmıt olacak !ardır. 

i 
i 
i 
i . H-?t hafta Cuma giinleri ,·erileccktir • 

Bunlar birkaç forma.ela bitecek bUyük hl?<a.yP.}Pr,:>, tfoha fazlıı. 

romanla.rdan ibaret olacaktır. Tanınmı, \ 'C n~Yilr.·ı, mu'· , -rirlcre ~·azdırıla

cak olan bu büyük hfkiyclcrle romanlar içli, lnrc, ı:i'nU I rrnC'"rdınn ı anla- ! . 
tacaktrr. Bir !lene içinde bo şekil i .,. Yeı ı ·~cek 16 Sll.l'falık fonnabınn to.1>l:ın- . i:.· 

ma•n da küttiphancnizl zenginle~tireecktir. 

i 
1 

H4!r natta pazar günleri verilecektir. 

16 'iayfalık forma lı;lndc ya bir yahut iki tam hlkfl,r<' hıılon'\<'Rktll'. 

MHcera rornanları : 
Her hafta ıah günleri verilecektir. 

H er gün HABER'de •ıerilcn Biiriclan romanı 8 büyük ıayfa forma halinde 

ha~tnda bir verilmek Üı:ere devam edecektir. ( Büri.dan) tamamlandıktan 1 
İ ıonra bunun yerine ya yine bir macera romanı, yahut da ciddi \·e herkesin I· 

• !!ilne yarıyaC'ak faydalı C"lcrl<'r ' er1kccktf r. Haber, haftanın muayyen ~ünle. 
.i • rinde 12 ,.e 16 •ayfa c:ıkrn:ıkta Üı'\'am <>decek, nc~rlyatmd:ıki tenenUU llo 

I
! l'llzin ~aı:etc11ll olmağıı çalışnc:ıktır. ............................................................................................ -..... .--..... 

i 
i : 

ynuna .. - • 
-l- ı.:as.a.darına 

-nayw---

Izmir fuarı 

bugü~ açıl~y~~~ 
BaşvekW~ıttün lzmirde bUY 

tezahü·ratla karşıland• . 1eri·~ . . "h acat ıt J• ~ _.. Un~tarıılı 1 ııwıdl! 

ve aııkert erkan ve birçok zevat tarafın-

dan Denizbankın yeni satınaldığı Efcs, 
' Sur ve Bayraklı vapurlariyle Ycnlkale 

~ 

açıklarında karşılanmış, limana girerken. 

de ayrıca şarpi ve sandallarla. den!z spor 

cuları tar:ıfından selamlam,pı~tır. Baş -

vekil Celal Bayar Kordoı.cl.a. askeri bir 
• ıo 

kıt'a, jandarma ve polis • müfrezelerilf]; 

bir bando tarafından ııelamlanmış ve is
tikbale gelen binlerce halk• tarafındaa 

alkışlanmıştır. Celal Bayar Gazi~ kofiağı-: 
na misafir olmu~tur. • .... • 

~aşvekile i§çiler tarafından hllket 
verilmiş, Celal Bayar kendilerine ilti

fatta bulunmuştur. 

Bir müddet sonra konakta vali ve 
iktisadi müesseseler müdürlerinden 

mahsul vazıyetı , ı r klcıl\~ 

sadi durum, rekoltele~ b:ğle yt't
lümat almıştır. Başvekıl_ 9oıır• 
şehir gazinosunda yeınış. Jdı "9 
sancaktan bindiği Bayta c jıı' 

mı,· 
körfezde bir gezinti yap 

plajma gitmiştir. r"~ J{ 
eçe ~ ~ 

Sonra Karşıyakaya g 
1 

rıııı"*' 
· d ·1 da bll \l vın e verı en çay .. r 

vapurile konağa dönm~ştu 'JOPJ{ 

Başvekil akşam üzerı idert~ 
köy öğretmen okuluna geğitııı' 
dür, muallimler ve talebe ue~ 
le görüş:nüş, bu kültür ~ rıll 
veriminden memnun oldllğ\l 
etmi§tir. ~ 

Fuar bugUn 17,30 da ç 
d • . . ..h. nutkile • 

tısa ı, sıyası mu ım \(tll'' 
tır. Fuara gelenler pek ço 

1700 Liralık rUşvt>t tek llfl 

Suçluların tahliY~ 
talebi reddedildlbıı 

Maznun vekilleri rüşvet vermenlll 89 

olmadığını idd ia ediyorlar "ol 
Döviz kaçakçılığı hakkında aleyhle· defa Tokatlıda ikinci defada de 

rinCle yapılan tahkikatı durdurmak için bürosunda rü§vet teklifi isfl~·ıt' 
bir muhafaza memuruna rüşvet verir- ·ve bunun için ide iki şahit g~ Si 

. . k 1tilitl' .. ~ 
•ken yakalanan Lüsyen Jüber Şirketinin Bu şahitler yalnız ınue t111F hl 

'suçlu erkanı hakkındaki muhakemeye, Süleymana "bana itiınad fıl' b" 
dün tsliye tiçüncü cezada devam edil- dediğini söylüyorlar. :Mııiı• ~d 

• miştir. f6 .. sunda da Süleymanrn Said~ 
İlk olarak gün1rÜk-muhafaza müdür~ başlangıç, bir kahve para 

lüğünd~n, ııriwhikemenin ilk ' celsedeki · .mi?.,, dediği ilave ediliyor· 1~ 'f,l~ 
loi'gularına gelen cevap okı.ınmuı;tur. Bu .sözler bir rüşvet tele ~rı f 

Bunöa, Süleyman Bennövalin bazı yetin::ie telakki edilem7.z· ~Gı! 
tahkikat için Ankaradan 1stanbula gön- ıenin yegane şahidi Suleyı>~~,..ı • ·rıı ~,, 

derildiği, ve Lusyen Jüber Şirketinde bu sebeple burada kendısı !"' 
yapılan araştırmada döviz kaçakçılığı tanıtmak lüzumunu duyuYoıerO' .ili 
yapıldığını gösteren bir çok evrak bu- disinin evvelce çalıştığı ye~~'J 
lunduğu ve bunların bir kısmının mah· sebeplerle çıkarıldığının • ıP j 
kemeye verildiği yazılıydı. sorulmasını isterim. Aytl_' ıı1~ ~ 

Cevabın okunması bittikten acnra müekkilim sondaj şirketi111~ıe ~I 
suçlulardan Saidin vekili söz alarak lidir. Lusyen Jüber Şirl<etı ııı~') 
ıunları söyledi: alakası yoktur. Son oıara'lc ·ııı • ) 

"- Müekkilim Saide bir Saidin tahliyesini talep ede~bl v;.: 
Fransada 
bisiklet 
turnuvası 

..... Ba,ıııralı 7 inriıle 

çar. Ben bir saadet yüzünden gidiyorum. 
Boynumdan kopardığım madalyonu ah. 
nız. Onun boş kalan yerinde her dakika 
da okşayan bir nefesin, öpen bir ağzın 
sıcaklığını hissedeceğim. Allahaısmarla

dık. 

Vervaek 
Eğri burnu, çatık kaşlarının tehdit e.. 

den kavisi bu adama başka bir meslek a. 
damı manzarası veriyor. Fakat bir çok 
kadınlar arzusu önünde eğilmeğe hazır
dırlar. Bazıları da ondan nefret ederler. 
Şu mektupları okuyunuz: 
"Viktor Koson'u se\'diğim \'e sizi sev

me~ğim için size bu satırları yazıyorum. 
Bu sizi şa5ırtıyor değil mi? Sizin \'e Bar. 
talinin bu yarışta mu,·affak olmama. 
nızı istiyordum. Ben Bartaliden nefret 
ediyorum, çünkü o yarı~ta birinci geldi. 
sizden de nefret ediyorum. çünkü siz o 
yarışın ikincisi oldunuz. E\'imde tir fo. 
toğrafmz var. Tabii bisiklet üzerinde bir 
fotoğrafınız. Eski zaman kadınları nefret 
ettikleri \'e ölmesini istedikleri insanın 
resminin \'eya heykelinin kalbine bir iğ-

. ne batırırlardı. Ben kalbinize iğne batır 
mıyorum. Yalnız bisikletinizin tekerlek
lerini iğneliyorum. Patlasın, sizi düşür. 
sün diye. Tabit Bartelinin resmine ayni 
cümleyi tekrarladığımı yazma~a ihtiyaç 
yok. 

Ko!lso benim se\'gilimdir. Siz se\'gİlimi 
mu,·aff akiyetini çaldınız. Kendisile hiç 
konuşmadığım, bir mektup bile yazma. 
drğım sevgilim. :\1üteakip bir zafe:-i eli. 
nizden alacağım. Siz lsterseniz ölünüz. Fa 
kat unutmayınız ki sonra gülen iyi gü
ler. Çılgın bir s[>or meraklısı 

Bundan s:-nra şirket 58• ııs6l 
J .. t.. • k'l' d .. kki1İfl111 
u;;ıerın ve ı ı e mue • 1nı1 

hiç bir alfikası bulunınad~!ısıı• Ol 
Süleymanın kanunsuz ve Y bılıııl 
şirkete devam ettiğini ~e. ,011' 
hitlerle isbat edeceklerın• etifl 
Suçlulardan Sebuh ve Ohl1~j1!il' 
!eri de diğer suçlu vekille ~ 
terine iştirak etmişlerdir. ı11! 

Daha sonra n:üddeiutn.ll .,e, 
hakkında iddiasını bildirtnı~ i 
me de karar vermiştir. p.r.~i 

Bu:1a göre, Süleymanıf1· etti~ 
Istanbula Lusyen Jübcr .. ~erilıı' 
kikatı için i:Önderilip go~ 0e '' . ıfl 

nin sorulması ve bunun ıç sal'' 
emir sureti istenmesine.def'> rı' Jd 
çalıştığı şirket ve idareler oıJS'",j 

sın•• .,-J 
le sıkarıldığının soruıına salÔ 
hitlerinin dinlenmesin7 ve t<•r" 
daki tahliyenin reddıne 

miştir. ~ 

Bürid~~ 
·l& ' ' Okuyucularımızın ıC' .,,ııo" {. 

la okudukları Mlşel zc:,~ '/. 
en ı;üzcl eseri. yeni :ı-4' ;J;, 
ı:;ramımız mudbln~c. h: oJırtlJ ,1 
ve 8 ıRyf alık bir ıla\I sıtı " ' 
lcccktlr. 28 Ağusio!I fl/of(1 I 
müt<>aklp Salı ~nl<'rl rfJ,sı" 1 ~ 

.. 5u dt' 
zet.e!;llc blrllkto lrl oıı 

n•zzllcrinizıl<'n istem~ ~ 
Mil. ~,~, 

------d8~ 
H r yııntt'ıti / 

indifa e poıt1cl 
Tokyo, 19 (A. A·) - /, 

dan: lllcl' 
,.nı'ıtı " 

Koruizn,·a kn"Jıcnsı • b , 
. ,f''lfl 

yanardağı bu sabah in 
1

0
, fi ıı 

1500 metre iı1 ırnın ~aJ:ı 11ıt 
ver ·f 

havaya çıkmakta ve • ı<• 
fiiddetll gllrllıt liler jc:ltllrı" 
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fırı yatılı . Boğaziçi Liseleri yatlsız !!I 
illi Ana ırnılı ile i kısım en yeni ve modem tesisat ile Bebekte eski Frnnırz Sen Jozef mektebi binasında, orta ve Pr 

110l'nn l .eJ uınııı 
hakiki foto~afı 

bır·~ncnk bir hafta suren 
Gere edavıden sonra bu 

ce gu 

"Uyanır uyanmaz. hemen el ay· 
namı alıyor •.• Ve kUçUk buruşukluk-
1 :t rımın tamamen zan oluncaya ka· 

dar ~Unden gUne eriyip 
kaybolduğunu kemall hay-

Bayan l.ıeylA'mn yalna 
bir haftalık teda,·tden 

ıonra alınını• ve rötuı 

UH liıe ırnıElan Amavutköyünde tramvay caddesinde Çifte Saraylarda laz ve erkekler için ayrı dnkelerde. Her gün * m: saat 10 dRn 17 ye kadar yeni talebe kaydı için Çifte Saraylarda mektep idareıin e müracaat edilebilir. lıteyenlere i:! ·ni•························g·············· ı ·c ·· d ·ı· 36 210 T ıef ......................... ~···x .. li··· ••· ı !··=::::::::::::::::::::.::. ::::::1::1ı::: arı name gon en ır. . e on. ........................ ... ~ ••• :::::ıı • ............................ .............. r.:::::::::::::::::::11: ••• ::::::ı: ••• ::::ı:::;J 
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Columbianın 
Ürgüplü Refik Başaran 
17474 Tello Can 

Mehmet Bey türküsü 

Ürgüplü aşik Mehmet 
17 47 8 Hay~i~em Habıbım 

Urfalı Mehmet Şenses 
17 46 7 Dönb~~i <!,~nberi Yaryuregım 

Erzincanlı Esat Ertürk 
17 468 ~:;:t:i patladım 
17 4 7 7 Kaşla~ın başka ba!ka 

Şu daga aşam dedım 

son yenilikleri 
Bay Rasih Heşerin 

17 4 7 3 Niğde !11illi _halk şarkıları 
Ben mı dedım sana 
Niğde karami 

17480 Güzel olasın 
Annem beni evlendir 
AI Salim türküsü 

17481 Hatay şarkısı 
Ay gelin 

Bayan Suzan 
17 4 7 5 Geçen akşam 

Aşkın o derin hasreti 

Bayan Sultan 
17479 Me~beri . 

Cemıle 

~ıYoru ıeııeştl~lme ')&· 

larını, rn ... Dutun arkadaş 
~ıı.h btsyıe do.ha genç '8 

~lıı. an CUıeı sörUnmem l-

sörmemJt hakiki . 
fotoğrafı •-eADEMi iKTiDARe-• 

eler 
Yqrıa Yaptığımı soru. 
bır ıserk ve şayanı hayret 
lltır tı alan tenim itin 

at edı 
l'aı Yorlar.,. 

fıncı nıı bir hafta zar· 
a bı ı tlo bı n erce kadın, ca· 

ve GIEVŞlEKIL.D@lDNE IKARŞD 

HO MOBiN 
bırka r tene kavuşmuş, 
bntunc Yaş sentleşmlş ve 
kaYboı buru,ukluldan 
buruş nıuetur. Allmler. 
)arıa:klukınrın; lhtt
le)lct 

1~1 1Jlızda cildin beı 
\i t\ 'e lbya edici bazı 
Ceıı 

11 
llrını knybetmosın. 

tetıtıı erı seldlğlnl keş-

lardan lattbaale muY&f
fak olduju •e "Blocel" 
tabir ettiği bu canlı bU
ceyreler hUlAsası, etmdl 
pembe renglndeltl Toka· 
ıon kremi terkibinde 
meYcuttur. Ak,amları 

yatmazdan evvel tatbik 
ediniz. 

·- rabletlerı 1;er eczanede arayanız. ı !"osta kutusu ı ı?55 tformobln ı -· 

llu elerdir. 
Cilde 1kı:;rnetU unaurları 
den 

8 
ad diniz. Yeni

le~ eııcı eecek ve taz• 
'O celtu 

lllter r. lşto; Viyana 
l)Okt Sitesi ProresörQ 
bıı ~r SteJsknl'lo keşfl 
"o cnı~rece ebemmlyetlt 

Ptır. Genç hnyvan-

Siz uyurken, cildinizi 
besleyecek ve ıençleşU

recekttr. Bir hafta zar
fında blltlln bunı,ukluk
larrnnı: kaybolacn le ve ı O 
yao daha genç görUne· 
cekslolz. GUndUz için 
(Yatsız) beyaz rengtn
deft Tokalon kremini 
kullanınız. Birkaç gUn 
zarfında siyah ben lerl e
rltl r, açık mesamelerl 
sıklaştırır ve en ~irkin 

ve ım esmer bir C'llrll yu. 
muşatrp beyıulntır. 

BayanJarın ftozarı Oı~~Hina · 
b· Satın aldığınız Tokaloo kremi uzolarmın 
e:l'Uk bir kıymeti vardır. Onlan bnyilnlzc iade 
~l~nlz.de beheri lçln 6 kuruş alacak, a1nl zn. 
nıU:a kıymettar mllkAfatları bulunan Toknlon 
~it hnkasına iştirak hakkını '"eren bir h{Jct 

~.ed._c.cc•k•t•lrm ................................. ı 

' l 
' 

, 
• r ~· • 

ır HDketin ceunoıorın~oı ı 
. \ 

IJiD!!iVilll~M@ [l@!jH~t§N --Y•a•v·~e·z r•:•!•ze•n--
1 - ldaremizin tekaüt sandığı için kabul edilen tipler dahilinde ve resimlerine 

uygun olmak ~iyle 13 parça eşya ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. 

1 II - Pazarlık 22-VIII.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 10.30 da Ka. 

Parıı Kadın, Erkek Terzlllk 
Akademllerlndon diplomalı. 

Dey()ğlu-Parmakkapı 113 Gay. 
ret apnrtımanı ı. 

bir ~OzelliAi kadar tıklıtila da maruf 
"Go ~Yan yazıyor : 

bataşta levazım ve mübayaat şubcSindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
III Listeler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilea:ği gibi resimler •••••••••••••

1
-

de görülebilir. 

1 )'~il\, ~~~~kl"!'i cildimin tazeliğine borçlu· 
faerırıe. lia •rnın tazeliQi iH JOLI FAM krem _...,..,~o. 
~at 1-ıiç ~~~ten bir çok kremler kullandım, 

ırısınde JOLI FAM kremlerinin . 
guzeıteştirici. gençleştirıci hassaları 
bulamadım. '"Gece.lerl yatarken JOLI FAM'ın hafifce 
Yatlı cinsini ve gündüz tuvaletimde yağsız cln•lnl 
kullandım. Birinci haftada cildimde hayrete f&yan 
bir değişiklik gördüm. ikinci ve üçün~ü . haf.taların 
sonunda hakikaten taze ve cazıbelı bır cılde ve 
Parlak bir güzelliğe kavuşmuşdum. 

Bu sebeple JOLI FAM kremleri tualet masamdan 
eksik etmem ve onları bCıtun Bayan hemşirelerim 

!"'4hİ~ ... tavsiye d · e erım ... Bayan M . B. 

IV - l steklllerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme pa. 
ralarile birlikte yukarda adı geçen komisrona gelmeleri ilan olunur. (5182) 

Cinsi 

l\lotorin 
Makineyağı 

{ 
Miktarı 

6000 kilo 
250 kilo 

Muhammen bedeli Muvakkat eksiltme-
beheri tutarı 
L.Kr.S. L.Kr.S. 
7-420- : 
15,0~0l . --. 

460-: 

teminat nin saati 
Lira Kr. 

34 60 11 
22 57 13 

~ 
1. ı 40 hk çivi 2000 kilo 16-4{}-: 
~"b ..... ' l.ll ..____ l - Yukarda cins ve miktarı yazılı 6250 kilo yağlama ya~ı ile 2000 kilo çivi 

l~ı 0tollıob .
1 

. §3.rtnameleri mucibince ayı;r ~}TI açık eksiltme ~suliyle satın alma~tır. . . . 
~- tı tarrı 1 eder, şoförler ve işçiler cemiyetinden. II - Muhammen bedellerıyle muvakkat ternınatlan hlzalannda gosterilmıştır 

l'a~,~~r "c~~nıcsınc ila . . . . . • III - Eksiltme 23..8.938 tarihine rasthyan salı günü yukarda yazılı saatlerde 
ttııe' 11 •lc .\ llıC'k üz \csı hcyetı ı<larece tekhr olunacak mcvat hakkında ıö. Kabataşta levazım ve mübayaat subesinde Ahs komi~'\'.>nunda yapılacaktır 

'rıttc n:ır:eşınc ere hcycti umu niyenin 2 l al:ıısıo~ 938 çarşamba ıünU snat ı1 •• •• •• • • • 
11 ccrniycıı~"okn~ınıla 22 numaralı (Cemiyet binasınclıı) toplanması tn- IV - Şa:~na~eler _Paras~z. olara~ tıe~gw1 s?zu geçen §Ubeden.almabılır. .. 

rnuk:tyyet ezıtnın mezkur gün "c saatte gelmeleri rica olu. V - lsteklılerın eksıltme ıçın tayın edılen gün ve saatlerde yüzde 7,5 guvenme 
paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilE\n olunur. ,(5183)~ 1 
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Yeni bir teazııat daha 
------------------------------~~-------------------------~~-------

AVCDILA~A a 
a 

Av saçması liatı ladlrllif or 
1 Eylül 938 tarihinden itibaren 
938 - 939 av rnevsinıi için av 

saçma ve kurşununun 
kilosunun fiatı 

49 KURUŞA iNDiRiLMiŞTiR. 
.,, ,_, - ~ ~ 2-~ -- ,_ ._.... .-.........- ,_, ~ ~ .,_,_ - ____, ~ -

Bu fiyat üzerinden muayyen iskonto ile bayilere verilecek saçma ve kurşunların 
depolardan mahallerine kadar nakliye masrafları da idarece temin edileceğinden 
bayiler, memleketin her tarafında av saçma ve kurşununun 

Bir kiloluk 
Kutusunu 40. v;l0~~1:1 20 kuruşa sa-

kutusunu tacaklardır 

Fazla fiyat istenilmesi halinde inhisar 
memurlarına haber verilmesi gerektir: 

939-940 av mevsiminde sert saçma satılması mukarrer olduğundan bu cins saçma 
kullanmak istiyen avcıların ve avcı birliklerinin dileklerini ve takriben ne miktar 
sarf edeceklerini birer posta kartı ile "inhisarlar Umum Müdürlüğü Barut Şubesi,, 
adresine bildirmeleri rica olunur. 

ıca. 

-~~~~ ~ 
KOLONYA~· ı 

FREDO limon çiçeği kolonyası hasta olanlarla hasta· 1 
lıktan kalkanlara hayat, şifa verir. Derecesi yüksek olan 

FREDO kolonyası masaj için birincidir. Sinire, çarpın
tıya baygınlık ve sinir hallerinde ruhu okşayan latif bir 
kokusu vardır. 

Bilumum ıtriyat ve tuhafiyemağazalarında ve eczane
lerde satılır. Taklitlere dikkatFREDO markasını ısrar
la isteyiniz. RUJU. 
FREDO losyonu. FREDO kremi. FREDO dudakruju. 
FREDO tuvalet pudrası. FREDO çocuk pudrası. FRE
DO briyantini vesaire. 

/ · 

:;ı • '11 l!' \ ' • ' • • 

Dişlerini sabali, öğle ve 
akşam her 

yemekten sonra 

RADYöLi~ 
ile fırçalıyan kadındır 

Dişleri en fazla beyazlatan, 

HABER - 'Altşaıtl paeWı 

~LKıfRA~ 
Türkiyede en.:~dl 
eyi traş ıevazı keışeı~ 

Memleketin en hficr3 ~ l 
dar dal budak satan J{ı\ınalıdJf' 
levazımatı OZ TOR~ ıniJI~ 
mayınz ki; size kerıdı 
kası YAR OLAMAZ rd' 
Sahibi: Feboıl ,_ ı~d 

ve Mehmet 80 
tsTANBVL 

-ft~· ıo 'fi Halle Traş bı'r4h·• 
Halk traş sabun\1 
Halk tras makinesi 
Halk traş fırçası 

Halk tras kremi 
mikroplara karşı en müessir 

terkip itibarile en mükem. 

ı mel diş macunu 

"'= ..... - Sayın Bayanlar 
~ 

Hayatta muvaffak olmanın ıırn güzel "'' 

mit elbise &'İyin.nıekle kabildir. • • ~ 

Her türlü elbiselerinizi ve tuvaletlerinızı~ 

reste en yiiksek itçilikle en ucuza temin ed . ~ ~ 

Anjel Hancı~ 
İstanbul Sultan Hanıatı' 
Fmdıkhyan Han No. 34 

1938 
FUA 

iz mit 
NV 

1939 
Radyo tekniğilli~ 
ŞAHESERLfJ 

OLAN 

Görüoiiı 

Umam ve11td 
Abdurrahnıil~ 

IMRE ,~ 
91' ~~ lstanbul Bahçekapı ffaS. 28 

dPposu Ustünde Telefofl' 


