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Doğuda 
111-a n e v r a 1 a r 
Bu sabah başladı 
Başveki l dün akşam E.azığa 

hareket etti 

Ba§vekil dıiu akşam Haydarpaşa da harcketi11dc11 biraz ct•vel 
~ . C.-. Yuzısı l1 °lndde 

Macaristanla küçük 
itilaf an laşmasının 
tatbiki neden gecikti? 
4ıniral Hortinin Almanya seyaha· 

linin bununla .. l 
~a.kası var mı? • ~I 
~tıntiik itilafın Bled'deki konsey top. 
faali st lı.1acaristanm milli §Cref ve men
ken ~~rafında çok hayırlı bir karar alır
~ car, krallık naibi amiral Hortinfo 
~tl 7aya karşı olan dostlut',runu ve 
'iş 1b ıru debdebeli bir surette izhar 
bbt; lll Uluıunası orta Avrupanın bir mü. 
'~ tselesinin hallini bir parça gecik.. 
l<nw ~iyor. 
~ k ltııa.rın, hemen dün denecek ka. 
l'~akın bir mazide, Çekoslovakyanın 
!it Ya kryzsındaki Bratislava adlı §ehrin 
\aıı r l>tı~ konsey toplantılanndan çı
~ vesnı~}ebJiğlerle son Bled toplantısı
~:dıgı netice arasındaki fark, ikisi br.i:.>;.tll"'l 

~tı. Sırf Paktına dahil bulunan üç devle.. 
~'"llleıc .0~ Avrupada sulhu kuvvetlen
~ bil lÇın, en esaslı milli menfaatlcrin-
"'QI ttti~l f~~arhklarda bulunmaYı ka
' aııaııı erını anlatmaktadır. Macarista. 
'- anarnamasını umumi harp sonu -~_;.p,, 
~ (De lmı 11 incide) Macar lııikümct naibi Amiral Tlorti 

~ Zehir satan bir 
s llrpuzcu yakalandı 
~İllık zehirlerini müşterilerinin 

almaları için arsaya 
• • •• 

~~~~ ~~ kaçakçılık~~~.~! ~!n'!!~n~n cebine yerleıtirdiği ha. 
~~tını~ıa:oın satan bir şebeke mE!ydana zı paketlerle birlikte çıktığını görmü~-

Solc dikk dır. Bu şebekenin ç.alışma tar (Devamı 11 incide) 
~'nıurı ate ~arpar bir ~ekildedir. • 

~tlerde ~ ~n zamanlarda şüpheli ha. - Dzkkaf: - - ... 
rı_t&İsj 11,,ı... u unan Şehremininde karpuz 
~il A -uııbi ve sk' . . 
lıı... _. "rap 1' . e. ı sabıkalı eromcıler. 
~""lQul'rnak ahsını tarassut altında bu-
anııan ·h ladırlar. Tahsin hakkında 

"tın ka 
1 

barlarda, bu sabıkalının ka-

YARIN 
R esim ilavesi gilnildür. 8 sayfa Irln
de, yeril n yabancı hidiselcrin en 
ı;{izel resimlerini bu ilih ·ede bula-

~ ke :rı~da ~~r gibi görünerek bu 
~ biidı'rı·ı . g.ızhce zehir satıcılığı yap. 
'1rj rn.işt caksmız. ~ buıuna ır. Günlerdenberi taki. .. _ - ) 

n Inrtnurlar. dün Arap Tah - - -

Fransız ·Başvekili 
şimdikinden sekiz saat lşçflerl haftada 

çalıştırmak hususundaki 
daha fazla 

Fikrinden vazgeçme-
ğe mecbur kaldı 

Sosyalist ve Komünistlerin 
cephe almaları bunu temin etti 

Fransız başvekili Dalôdi>'C gürültü
ler koparan nu/ltw u şoykrlıtn 

_... l'ansı 11 itıcide 

ıspaınya<dla 

e·r A~man 
tayyaresi 
düşürüldü 

Alman olan mürette
batı esir edildi 

Valansiya, 23 (A.A.) - Frankist 
tayyareleri, bu sabah üç defa Sagonte 
limanını bombardıman etmişlerdir. Atı· 

lan mermiler, Fredavor adındaki 1ngi. 
liz gemisinin yanma düşmüştür. 

Bir deniz tayyaresi de Barsclona'nın 
şimal sahilinde Malgra'yı bombardıman 
etmiş ve ahaliyi mitralyöz ateşine tut
muştur. Ayni tayyare, bundan sonra 

(Devamı 11 incide) 

liısı h ıet il çocuklar 
Sık :-ık ofomobil \ e otobüsle dolaşan

lar bilirler, 50förler şikfı.yot c dc rlc.r, fa
kat klmr+cnin aldırı~ ettiği görülmez. 
Kazaların nıcs'uliyetinl yalnız şoförle

re, yalnız \'alınanlara , ·elha ıl her türlü 
nakil \'ası~ı.ı kullananlara yüklememiz 
do~rru değildir. Çok zaman kazaya asil 
&ebcbiyet ' eren yayadtr. Umulmadık 

yerde en tedbir izimin bile yapamıya -
calı bir şekilde nakil yasıta ı önüne ah . 
lanlanmız eksik değildir. 

llu ka fi ~clmlyomm' gibi ~lmill bir llc 
çocuklar , otomoblUerin muhnl•kak taliibc 
medıur oldukları ana caddeler üzerlndo 
gezintiler yapan, bisikletine eğlence ir in 
binen çocukla r peydahlandı. Arkasından· 

bir arabanın geliıı gclmcıliğiııo hakrna
cJaıı , l~arl•t Yermede n ,!?. ittiği istlkanıetln 

ak'linc dönen, ağa ola kn rılarak gi
den ~ocuklar ... 

Tıırlabaşı, l'cniköy, Tarab~a yolu eğ
lence için bisiklet kullana.nlann mebzul 
bulunduğu yollardır. Bunun önlenmesi 
blllıaı;s:ı ana caddelcrcle çocuklarm bl lk
letle gezlnmclerlnc miinl olmak lazmı
dır. 

011 iki hafla sürecek olatı Alman mamw roları 1.350.000 kişinin iştirakile devam 
ediyor. Resimde manevralar esnasında alfi ~lıntn bir ormrsnda düımms 

mevzileri j(lrzedilc11 1ıoklaları bombar dtma1ı ,edişleri ,gôrii,lı'iyor1 · · • · 

Cinayetler Çoğaliy.ôrı 

Kıskanç AŞik · 
Eski sevgllislnln · gözU önUnde 

rakibini bıÇakladı 
iki arabacı da birbirlerini ağır 

surette yaraladllar· 
DUn Kasımpaşada biri, bir kadını a

damakıllı döğdükten sonra yanındaki er
keği de bıı;:akln yaralamıştır. Hadiseyo 
scbcb gene bir kadm meselesidir. 
Kasımpaşada Fırın sokağında 7 numa

rada oturan Mesrure ile Sal"llıçlı hanıla 

oturan Hasan bir mUddcttenberi be
raber yasamaktadır. Yalnız Mcsrur-c bun 
dan daha evvel gene ayni handa oturan 
lsmnille bir müddet oturmu§, fakat son 
zamanlarda gcçincmiyerek ayrılmı!,!ltr. 

Eski dostunun başka bir kimseyle ya. 
fiamağa başlaması lsınaili kıskançlığa 

dü§ürmüş ve b1rkaç defa Mesrure ile 
Hasımı biribirinden ayırmak istemişse 

do muvaffak oluınamıştır. 

Dün, yine Mesrurenln hana gelerek 
Hasanla konuşmağa b:ışlnması üzerine 
kıskançlık damarlan kabaran lsmail 
meydana çıkmış ve Hnsnnla Mesrureye 
küfretmeğo başlamıştır. Hasan da bu söz 

lere kızmış ve o da mukabele etmiştir. 
Bu suretle ağız kavgası olarak başhyan 
hadise büyümüş, hc>lo Mesrurenin de ba

zı fena lakırdılar söylemesi lsmaili çllc
don çıkarmıştır. Bu yüzden kendini kay
beden İsmail birdenbire Mesrurenln ü
zerine atılmış ve kadını döğmeğe başla
mıştır. Tabii bu vaziyette Hasan da Mes
nıreyi kurtarmak için lsrnailin üzerine 
hücum etmiş, fakat İsmail belinden çı
kardığı bir bıçağı Basanın kollarına sap
ladıktan sonra kaçmıştır. Hasan hasta
neyo kaldırılmış, İsmail do bir müddet 
ıonrn tutulmuştur. 

Bi ıb ' rl eri ni yıı rHht<h 'ar 
Dün gece saat 22 de Topkapıda, bir 

ynra1nm:ı haclisı>:ı;i olmuş ,.c iki arabacı 

Dii11 Tarlaboşmda vukua gelen yarala-
1110 ı·akasmda Arnavut Maksut tarafın. 
don tabanca ile iiç yeritıdcn vurulan Sc. 
yit, kaldırıldığı Beyoğlıı hastancsi11de 
öğleden sonra ölmi4lür. Müddeiunwmi 
mttavi1ılerindm Fehmi bıı sabah tekrar 
Taksim merkezine gitmiş ve şahitleri sor 
guya çekmiştir. Hadise cürmümcşlıut ka 
mmlarına uygun olduğımdan bugün ye. 
tişmezse yamı muhakemesi ağır cezadn 
göriilecektir. 

bir iş meselesi yüzUnden ibiribirlerini 
sol memeleri altından bıçakla tehlikeli 
surette vurmuşlardır. 

Ar:ıbacı Mennan ile Nuri Topkapıda 

ayni maha11cde olurmakta ve esasen bi
ribirlcriyle hiç geçinememektedirler. 
Dün gece yarısı da bir yerde eğlendik-

(Devamr 11 incide) 
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Macaristanda 
Yalı udi 

düşmanlığı 
Yaza. : Niıametlin Naıit 

Macaristanda Yahudi düşmanlığı art
tıkça artıyor. Köylüler, esnaf ve orta 
tabaka (-burjuvalar) arasında Nazi
ler tarafından yapılan tahriklere kapı. 
lanlar hergün bir parça daha çoğalmak· 
tadır. 

Nasyonal sosyalizmin Macaristanda 
en önde yer alan siması sabık binbnşı 
Salasi, köylüye mütemadiyen toprak 
vaadediyor, orta halli sınıflara ırr.üte. 

madiyen Yahudilerin memleketten ko· 
vulacağını söylilyor ve muhtelif saha
larda onlardan boşalacak mevkilerin 
saf Macar kanından olanlara verilece. 
ğini UAn ediyor. 

Avrpanın göbeğinde medent ve sem· 
natik bir sima ile ayakta duran hAlis
kan Macarın, toprağa ve rahat ige duy. 
duğu hasret maHimdur. 

Avrupanm ortasında medeni Macar 
toprak sahibi olamaz. Zira Tuna havza· 
sınrn en münbit ovalanndan mürekkep 
olaı Macar vatanının }'Pzde doksan 
sekizi büyük çiftlik halindedir. Bu bü
yük çif tlikler'ıden bir kısmı Macar aria. 
tokrasisine ·aittir. Fakat mühim 
bir kısmı on dokuzı.ıncu asrın ortala· 
rındanberl tedricen faizci Yahudilerin 

eline geçmiş ve bunlar, birçok asil Ma
car ailelerinin on on iki asırlık tarih. 
teriyle birlikte topraklarına da kon· 
manın yolunu bulmu§lardır. 

Macaristanda Yahudi düşmanlığının 
yayılmasına mtini olmağa imkan ve ih
timal tasavvur edilemez. Macar için 
Yahudi entrikaları, Yahudi ırkçılığı, 
sekter Yahudi teşkilatçılığı çok gad. 
dar olmu§tur. 

Faizci Yahudi1 Macaristanda milli 
serveti sömürmüı, asil aileler.den birço
ğunu dededen kalma harp ve medeni-

yet hatıralarından bile mahrum etmi~, 
şatolara kurulmuı. çiftliklerde Macar 
sapanı ve engin Macar bağlannda takay 
için Uzüm çiğniyen Macar kızının bal. 

dırlan hep onun serveti ve zevki için 
çah§mı§tır. Macaristan, bir Yahudi 
müstemlekesi olmuştur. En ufak bir in· 
•ant kabahati olmadığı halde bu btiyük 

~edeniyetli milleti hangi Allah böyle 
bir belAya çarpmıı olabilir? Sebebi, 
tekli minası ne olursa olsun hangi 
mahluk böyle bir beli karıısrnda eli 
kolu bağlı kalabilir? 

. Bir milletin böyle bir i§kenceye ebe
dıyen tahammUIU olacağını sanrr.ak ha. 
tadır. lıte bu basit hakikati anlayamı· 
yanlar Macar milletinin sarktığı istika
meti gö~miyorlar, Görenler ise bcd. 
baht Macaristanın bu milli insiyakınr 
onu bir başka istikamete çekmek için 
parlak bir yular olarak kullanmak isti. 
yarlar. 

Salassi partisinin Macaristanda vaa
dettiği her şey doğru, yalnız kendisi 
yanlıgtır. Zira milli hedeflerden bah. 
sodcn, milli emellere tercüman olmak 
iddiasiyle ortaya çıkan insanlar mutla· 
ka ''milli,, olabilmeli, sadece "milli,. 
kalabilmelidir. Satılmamalılar, sat1hk 
matah olmamalıdırlar. 

Tuna havzasının yeni taliinde büyük 
bir rol oynayabilecek olanlar arasında 
Macaristandaki Yahudi düşmanlarını 
sezmemek mümkün olamaz. 

Yahudinin devamlı hatası, .zekidan 
mahrum olması, inhisarcı hırsları, Ya· 
hu':H dU;manlığını hergün bir parça da. 
ha, Macariıtanın milli akidesi haline 
yilkseltme'ktedir. 

Nizamettin NAZiF 

- . tdcblll s:t.lott· 
Knclıl<öy AJtryoJ nğımda bulunan EJı;kl \'C Dikiş yurıJu bu sene yfnnl <lört mezun \'ermiştir. Tafobclerfn illi sene zarfında 'Ucıııla gellnlrlderJ 1 Ter me 
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larıııda te hlr c'dilmektcdlr. l\lczunlar bu a~m 2!J umln liadıköy belccllyc balıtcsind c bir \eda nıllsameresi ,-eı ceelderdlr. Iles nılmJıdo mektebi bitiren genç ba> 
öğretmenleriyle bir arada görülmelıtedlr. __...----: 

~ IE IHI ii 1~ ID IE VIE IMllE iMi iL IE I~ IE ır T IE 
Limanda kömür 

depoları 
Deniz bank da Kuru· 
çeşmeyi mUnoslp 

buldz 
Denlzbank Kuruçe§mcde yeni )turu

lacak kömür depolarına ait 'kat't kara· 
nnı vcrmit bulunmaktadır. 

Denizbankm kurulmasından evvel, 
o zamanki liman idaresi İstanbul gibi 

mUhim bir transit limanının muhtaç 

olduğu modern ve büytik kömür de. 
polanmn inşası için yer araması ve u· 

z:un tetkiklerden, mütehassıslardan mil. 
rckkcp komiıyonların toplanti1atmdan 

sonra depolar için en muvaf.ık .. yer ol&· 
rak rlne Kuruçeşme bulunmuştu. ., 

htanbul limanının inkişafına ait pro. 
jeleri tetkik eden iktısat Vekaleti kö· 
mür depoları gibi mühim bir mesele 
hakkında karar verilmesini Vekiller 
Heyetine bırakmağı münasip görmüş. 

tü. Bundan bir mUddet sonra o zaman· 
ki Başbaltan ismet lnönü, Celfil Bayar 
ve iktıaat Vekaleti Deniz işleri mUs. 

te§arı Sadullah Güney ile birlikte Ku. 
ru;eşmeye bir motörle gidilerek mahal· 

lindc projeler Uzerinde tetkikler y&ıp· 
mış ve kömür depolarının burada ku. 
rulması tensip olunmuştu. 

HükCimetin gördüğü lilzum üzerine 
meşhur İngiliz firması Gibbs mUhen· 

disleri istanbula gelmiş ve Kuruçeş. 

mede yaptıktan tetkikler sonunda 
I,ondraya dönerek burada yapılacalt 

bUyUk kömUr depolanmn projelerini 
hazırlamı§l~r'dı. 

İ§te bu projeler üzerinde Deniz-bank 
tarafıudan yapılan tetkikler ikmal o. 

lunmu~ ve depoların Kuruçeşmcde ku· 

rulmaaı te'karrür etmiştir. Bu husus 
Vekiller Heyetinin tasvibine arzedile. 
cektir. 
~ 

Almanyaya ~önde
rilecek dokuma 

ustaları 
Sümer banka bağlı olarak, fakat 

bankanın ayn bir şirketi tarafından 

idare elilmekte ohın Malatya bez ve 
iplik fabrikası için dokuma ustabaşı. 

ları yetiştirilmek Uzere Alrr.anyaya 
gençler gönderilecektir. . 

Bu gençler, sanat mektepleri me· 
zunları arasından ııeçilecektir. 

lstanbulun imarına 
hükômetee yardım 
Beş milyon lira belediyeye 

bu sene iç.nde veri ecek 
tStanbulun imar hareketinin başa. 

nlması için hükQmetçe İstanbul Bele· 
diyesine be; milyon liralık yardım"da 

blunulma$ı geçen sene takarrür etmiş. 
ti. Bu yardım İstanbul belediyesine 
bu mali sene .zarfında yapılacaktır. 

Ancak bunun için belediyenin İstan· 
bulun imarına ait pHinları ve tcferru. 
"atm.ı hliitrlam-ııı bulunması icap et· 

mr.kt~i,t:~ 
Mimar Prost tarafından projesi ha. 

zırlanmıt olan 1stanbulun imar işine 
ait pHinlar il:.:erinde belediye imar bil· 
rosu tarafından meşgul olunmaktadır. 

Fakat henüz bu hususta bütün hazır. 
lıklar ikmal edilmiş değildir, Mütehas· 
sxs mimar Prost bu yoldaki ıon tetkik. 
terin ikmali için yakında şehrimize ge· 
lecektir. Mimar Prost önümüzdeki on 
beş gün içinde beklenmektedir. 

Diğer taraftan istimlak işinin halli 
ön safta bir mesele telak'ld edilmekte. 
dir. Esasen İstanbulun imarının baş· 
lıca müşkillil belediyece istiml~k işi 

olarak görUlmektedir. Bunun için de 
Belediyenin istimlak kanununda ya
pılmasını temenni ettiği değişikliklerin 
yerine gelmesi bir zaruret telfikki eldi· 
l'yor. 

B.r iktisatçdar 
heyeti 

Dün Homonyadan 
şehrim ·ze geldi 

Romanyanın mc§bur iktınatçılarından 

ııabık maliye nazırı profesör Viktor Sc
la.veeko, yanmda I!omanya kredi bankası 
umum mlidUrU vo Türk • Romen ticaret 
odası meclisi idnrc azalarından Grigor 
Karp Daçyn vapuruyla dUn öğleden ıon
aehrlmlzc gelmiıılerdir. Romanya lktısat 
heyeti rıhtımda şehrimiz iktısndl maha
fili erkanı tarafından knıııılnnmıştır. He
yet iktııatı;ılanmızla iki memleketi nln
kadnr eden meseleler etrafında temas -
lnr ~·apacaktır. 

ır~ırtıitO!fll aımcaa 
noını ~@~e@D 

\ 

Bugünkü istimlak kanununun çer. 
çevesi dahilinde ilerlemenin ne kadar 
mUşkUl olduğu Eminönü meydanının 
açılması işinde görillmü§tür. Eminö· 
nU meydanına ilk kazma şubat ayında 
vurulmugtur. Aradan geçen sekiz ay 
zarfında yalnız Valde hanı yıkılnblt. 

miştir. Bu bina da Evkafa ait olduğu 
i~in 1ııtimlôk muamelesi kolay olmuş· 
aur. 

Geniş mikynsta yapılan istimlaklerin 
en yakın misali ise bun:dan on beş se. 
ne evvel açılmasına başlanan Fatih • E. 
dimckapı arasındaki Maraşal Fevzi bul 
vandır. Bu bulV"ar dolayııile iatimlAk 

iıinde ne kadar müşküUitla karıılaşıl· 
dığı unutulmamıştır. 

Bunun için bundan çok geniş olan 
yeni imar hareketine başlanırken bü. 
tün müşkilllerin ortadan kalkmıı ol· 
ması ve hazırlıkların tamamen ikmali 
arzu edilmektedir. 

An ika ırada 
14 yaşında bir 

çocuk 
A<d!am ~Udüırc91lYı 
Bir sene hapse 

mahkQrn o!du 
Ankara, 24 (Husust) - Evvelki ak. 

§am sa.at 17 de Dcmlrköpril polis nok
tasının ilcrslnde bir vaka olmuş, Kasta-

monunun Devrekani nahiyesinden Meh
met Ali oğlu 14 yaşında İbrahim Kas -

tamonulu amele Hliseyni ağır yaralamıı
tır. 

Tahkikata göre, Hüseyin lbrahime te. 
cavUz etınl§, çocuk da nefsini mUdafaa 

için Hi\seynin cebinden almağn muvaf -
fak oldui:'U bıgakla onu ynralamıııtır. 

HUseyin hastaneye kaldırılmış, az son
rn ölmüştUr. DUn ağtrcezııda lbıııblmin 

muhakemesi yapılmıııtır. lbrahi.ınin mu -
d:ıfaa yolunda bu cinayeti i§lediği gözô
ntine a.lmarak kendisi bir sene hapse 
mahkilm edilmiştir. 

Yaş üzürt1 
ihracatı .,e 

OzUm kurumu bll 8et 
8cıı daha fazla thr 

yapıyor ,,rıe~ 
• en 

"Tariş üzüm kurumu,, geç rıcs d,ıı• 
tecrübelere dayanarak bu. •:saıarıt11 
geniş mikyasta Avrupa pıY ııtff· 01' 
yaı üzüm ihracatına bat1;9;, 0ıar• 
zUm kurumu bu sene ilk e ı;:it1ai' 

.. '"ın sıka l"' dahili piyasalara da uzu ı·fortl ı 
d ga l o· 

başlamıı blunmakta ır •.. d "' 1 
sistemi ağaç ambaUijlar ıçın e~ rıtiriıı 

1 ralc: .ı.ı ·ş' .zel kağıtlara sarılmış o a . e"rilW ~ 
. ,_. .. "mlerl t tı fC me§hur 9ekırde~:1ız uzu _...Jı; 

Ç ıc tP.tn a· 
de gönderilmektedir. 0 ",ıen bil ·r 
ayni zamanda ucuz olarak ~ ,ıııec11 • 

zümler gehrimizdc rağbet gorın trıef· •• .,, ıı 

"Tariş,, bmlr üzümlerını dolrııd~ 
valannı şehrimiz piyasaı;ına Jııli11 

· ıne>"'' doğruya çı'lc:artmak içın . 
de bir de ıube tesiı etıniıtır~vrUP'~ 

ttzUm kurumu bu sene dılı' if' 
büyük ıatıılara girittiğinden 
bir vaziyette bulunmaktadır. t 
Adliye ve f k~iSIJ 

Vekillerı ,,,s 
Bugün Uğledell 80 

geıiyorıarvc:ıcııı f~ 
izmirde bulunan iktısat kili şu~ . 

kir Kescbir ile Adliye Ve tıaıir <il 
Saracoğlu bugiln saat 16 td:·r 
purllc tehrimize gelecekler 

1 
' glll'uıı: 

iktısat Vekili izmirdel<i sonbu1 ed' 
l . ıca ıı· 

de, Filistin ticaret heyet nı ti .. rt tı1. 
le' C• fi• 

rek iki memleket arasında 1 
kenclile ~ı 

nasebetlerin inkiıafx yolund: n b'f 
le görüımüıtür. Vekil burı .a n tiitil~ 

erık3 ııf 
palamut tacirlerile ve Attı. de ıco" 
kumpanyaları mümessillerıle 
muştur. 

--o-- "'11'" Beşiktaş Halke 
yaz ha ıosll >"rôııı: 

. osyal :ı tı' 
Be§iktaı Halkevı 6 b"ır >" ıJ· i de . c 

komitesi Bebek bahçes rı.. uzoc1'1 l" 
. • . onur:11 b' losu tertıp ctmıştır. n bı.l ,. 

ı .. U ·ı ek ola --"'•t martes eun ven ec 1'P"'' e 
rdııtl •" ya Halkevinin sosyal ya .... es ıtı11 1,,. ·., 1 erı.· . (lir 

liine . ve çocuk bakım ı,. da\'et~ı ed't\ 
nette bulunan azaları UJl oil ~e· 
Parasız davetiyeler herg .,erilıı1' 

· de • sonra Beşiktaş Halkevın 
dir. 

-o--- ~ıı· 
Vefat P:'t "' 

Emekq levazım binba~ısı odııf1'11tfl9' 
lOsi Tandoğan. uzun zarn'tJJli;tif· eferı· 
hatsız olduğundan vefat e e ~ıts.!'#11 
zesi bugün Fatih Kıztaşı f ~911e-~ ~ı· 
di soka~mdaki 31 num~_ra~~ 11s~ııe 
kaldırılarak Valde ~mıın Jcİ sile 
lmdıktan sonra Topkapıda 
resine defnedilmiştir. 
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~~'lata dait: 
IJf --

~~~! ~~~~~!'~!!. 
'h~blatın verdiği istldad ne olurs: 
L lÇ •. 
'"'ler J' §ur okunıamıcı bir adıımın iyi 
'• hakaıntasına da, ilk dinlediği man
"-e d kında doğru bir hüküm verme
!k •• e Unkln 
~ "eya Yoktur. Eser vücuda getir-
'e( k getirilenlerin kıymetini takdir 
4t ı .. , abili""t' . . . ""İt ,, " ı nazarıye kıtapları ıle 

~lerı ~ .. ettirilemez; asırların bıraktığı 
Sıııe.... 0rtnek, bilmek lazımdır. 

... anın P . -• Ge erışanlıgı işte bu yilzden-
deıı, he:~ btitün insanı şürden, resim'tan elden, batta belki musiki ve 
~; oıı zlyado sinemayla meşgul olu-

~l:ıda toınan adı sayamıyacak adamlar 
"ar. !er Yıl kırk elli film 5eyreden-

tleıııe . akat bu, sinema terbiyc5inln 
'ııı: lı,:in kafi gelmiyor; çünkü si. 
~bir drak!ılarının çoğu bir filmi an-
>or efa .,. .. U 
~;ar. Bir e..or yor, bir defa göreblli-

i(j ay !ehırde bir hafta, on beş gün, 
~ tıt:ııek &oste rilen bir filme Uç beş de
,~~ laYıı kabildir ama bu da büyük bir 
~a aınaz ç·· kil · ,_ ' ~·r . · un ıki ay içinde beş on 
-. edıını· r· 
~ t l'ijlıtı" ' ış ılm muhakkak birkaç de 
lir ~tıltu:ş ~emek değildir; zaman pek 
ı. rııcır · Bır sanat eseri hakkında i\'i 
-:_,, C!dineb'l . . • 
" ' ı mcmız !çın onunla muh-

t lt soıc :•arda meşgul olabilmemiz : o. 
~ı intibaınuttuktan 5onra tekrar görüp 
" ııı •. t lllızı hatıramızdaki intibala 
' ~ ırab·ı 
> <llltıı haı- 1 memiz lazımdır. Sinema, bu 

1~· alt 8~Yle, Jşte buna imkan vermi-
• ıor tat as ı· . "- , Çab rının ev adı süratle ge-
•ijr llcak k' e es ıyip ortadan kalkıveri-

Ça i§lta tu 
b~~ gali.il rıu olmasına da eirndilik bir 
.~ l'llllvor· il kil · ~ en p ,, • ç n sınema, :,sanat-

~aıab ahalrsıdır. Bunun için de dai
ır:~~İr alığa hitab etmek mecburi .. ·e-
~ ' J'Ok " ~e abalı~ d sa masrafını çıkaramaz. 
t ~tıı.ag1 a herhangi bir eanat eseri 
r l'ıı:ıe1t 'i onu anlamak için değil, \•akit 

•ııı,daha g~ndir; ~ir kere gördüğü filmi 
, onu L trnek ıstemez. Ne diye git. 

a>.ı 111lfr· ı t . 
~ aııı • 5 erseniz sıze onu ba§tan 

rı . atıversı K 
tır Ilı 011 n. alabalık, bir ııanat 

. un rnenuunu bilmeği bir sa-

~~'ro 
)aı ''tı lllyeslerinin de mUtemadiyen 
t· 1~? llıııhakabu değildir; en bUyük ti
l<t ere1er· l'rfrlerlnln, Shakspeare'lerfn, 

~ııı laıtdır 1~1eserleri arasında bile belki 
~l ~ "a çblr yerde oynanmamı§ o-

'''41· !'dır F k t lt, $J • a at Onların okunma!? 
l llıe:ıi nenıaysa henUz kltab haline 

ot b · l3u 
~tıı ellcı fil nun başlıca eebeblerinden 
~ aıııard llllerin büyilk bir kısmının 
~ arı 1 ~ · C>ıı ~ • P Yeslerden alınmış olma-

.~~lıı~ 1 
evvel gördüğünüz bir filmi 

-<ı;• ~i'> ''t k 
\ı '• llıf · e rar gösterseler de git-

~ı diy0 OltııYı.ı rsunuz. Onun alındığı ro-

\~la rıı~" fakat iıı biç de öyle değil. 
tı. ltiba...ı arasında h('m mevzu hem 
"- bı. 41l'I - ' ~~ ~ Pi . e karlı daglar var. Şüphe 
~}ce leııı t· · 
,"r!J ltttab ıyatroda görmekle onu 

~Jr. b· halinde• okumak hiç de b' 
~' ~i ~ 

~. l 1 lle ,. nsanın gözönUne getirmek 
'ııu .. anı • 

le11, ~it oıu andırmak kabiliyeti ne ka-
\ltiıı.'lı(ları rsa olsun yine kitab, aktör
ı~t hıra.it ' dekorlan ile tiyatronun te
~-- ! o ru~:az. Fakat aradaki fark bir 
atıı lııdaıtı alındığı roman veya piyes 
~ ttal>·oıarı ~~rk derecesinde değildir. 
't~ >'ahı~ ıtab halinde neşretmek !-
ı. >' a bile 1 "hı arıYaca _ on arı okumanın da bir 
~~. bt gını zannetmiyorum: bir 
t ar,_ r beyk r '( ııı .. "ıtbu _ e ı sözle anlatmak ne 
~ı~b' da 

0 
degııse bir filmi kitabla an-

~ .. a, llll·e .kadar kabil değildir. Film 
ı.. ~ıııı_ sın gird·- · 
"lal' ""I fçı . ıgı kadar da giremez. 
~ a ı..ı ndır k' b . 
~~Ilı ude:ıı 1 Ugiln dünyada sine· 
t~~1.;'teı:ı a elr Çok olduğu halde ondan 
1 "aı-... ıı ı l°" ~ J 

l'fııe ··q bu,. be:.., a:- gayet az. En me. 
~~ bir hUku Uytlk krı•mı kendi kt'ndi
t!cı ~d~l~e . ın vermiyor, S!ldcce i!An- , 
>~'ldtfı lllUı.nanıyor. Filmler böylP. ge- 1 

~it- Uerıcı ddetçe de sinema terbi-
. lllesi zannederim kabil de-

Nurullah ATAÇ 
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? 
"Sevgilimi 

··ıd .. d .. ' o ur um .,, 
Kadın 
nasıl 

polisler 
1 

Nevyorkluların merakla 
bekledikl~ri bir cınayet 

davası 

yetişiyor? t l 

t Bu genç kızlar bir filmde değil, polis mektebinde atış tali-
mi yapmaktadırlar . • 4. 
merikan polisi, hay • 

.. Bir kızı öldürdüm ... ,, 
dutların takibinde kıtl 

Bu ıtirafı yaparak kendisini Nevyork 
landığı kadın polis ha 

polisine teslim eden adam 33 yaşında bir f iyeleritıi eli silıilılı ve 
gençtir. On sene evvel Amerikaya gele-
rek yerleşmiş bir lngifü olan Con Bel- iyi nişancı olaralt j 't. 

1. d b' ·ı· i k · d tiştirmeye çalışmak • 
ınger ora a ır ı anat ş r etın e memur 

olarak çalışmaktadır. 1 l!ıta,.cl_ır.,.. ... • ~-------..... -_.J 

Ark3dagları onu iyi bir genç olarak ta
nımışlardır. Onun böyle bir cinayet işli
yeceğinl de kimse hatırına bile 'getire • 
mezdi. Hem de Conun öldürdüğü kızı 

6evdiği düşünülilrse hayret etmemek 
kabil değildi. 

Con Bellinger cinayetini göyle anlatı-

yor: 

"- Meri Coysla uzun müddettenberi • 
tanışır ve sevişirdik. Bununla beraber, 
onunla evlenmeyi şimdiye kadar hiç ak
lımdan geçirmemiştim. 

Geçen akşam onunla beraber bir bara 
gittik. Her zamankinden fazla içmiş ola
cağım ki kendimi kaybetmişim. O sıra
da aklrma esti: Meriye izaivaı: teklü et
tim .. , 

, 
Kız bunu kabul etmedi. Uzun bir kav

ga ettik. Fakat, benim sarhoşluğum hl. 
l! devam ediyordu. lsrarmu gittikçe faz
lalaştırdım. O da o nispette ısrar ediyor
du. 

Nihayet, kendisini bırakır gibi yaptım. 
Fakat arkasından gb:llce takip ettim ve 
evine kadar geldim. Beni farketmemişti. 
Evin kapısına gelip anahtarı deliğe sok
tuğu esnada üzerine atıldım ve bıçağı 
enseelne sapladım. 

Dev analarına hiç bir 
otel yer vermiyor! 
ILondıra halkı n ı eğDendlırme~e 
geuen şişman zeıncn kadon;Jar 

sokakla kaDdoaa ır 
Kız, bir çığlık atarak oraya düştü ... Halkı eğlendir. 

mek için temrt.1ler 
vermek üzere Lond
raya geldiğini yaz
dığımız tiıman zen 
ci kadınlan daha 
doğrusu .tabir caiz

ıe - bu devanalan 
orada hiç de ır.n

'dukları gibi karşılan 
mamı_Ştır. 

l'l: ..... ~' -:i!·'Y 
Ben ancak o zaman yaptığım iti farket
tirn ve kaçmağa başladım. 

Sabahleyin tamamiyle kendime gelmiş 
tim. Saklandığım yerde bir mUddet da

ha kaldım. Polislerin beni gelip tutma. 
tarını bekliyordum. Fakat etrafta cina-

yetten bah!edildiğinl bile duymuyor
dum. Nihayet gelip kendimi teslim et. 
meye karar verdim. 

Con l3elllnger cinayet mahkemesine 
verilmiştir. Yakmda başlıyacak olan mu-

hakeme~ini Nevyork halkı merakla bek
lemektedir. 

ı. ~ ~ 

4' 

Birçok tiyatrolar 
kendilerine kapılan· 
nı açarken bütün o. 
teller 'Cie, bilakis, ka 
pılarmı kapamışlar

dır. Bunun sebebi 
birçok otelcilerin 
Amerikadaki gibi, 
İngilterede de zen
cilere karşı bir düş. 
manlık beslemeleri 

O telden kapidrşarı edilen zenci artistler ağlaya =.ğtaya 
otomo!>ile biniyorlar 

l' iyanadaki l ngili ~ konsol<>Sluğımda 
pasaport kont1ol şı~i yiizbaşı Tomas 
l\cndrik Alman Jıükıimeti tarafından, 

casusluk suçu ile terki/ edilmiş, fakat in 
giliz hükıtmrtinin teşebbüsü üzerine ser
best bırakılmıştır. Resimde konsolosluk 
memuru karısı ile beraber görülmekte. 
dir. 

lıı~ıyacaklardır. Yahudi göbek adları, Ari 

dir. 
Zenci balet artistleri yatacak otel 

bulamayınca bir gec~ sokak ortasında 
kalmışlar, aonra nihayet, bir apartman
da bir daire b~labilmişlerdir. Fakat bu
rada da ev sahibi onları bir iki gün i. 
çin misafir etmiş, sonra kapının yolunu 
göstermiştir. 

Devanalannın en eüyüğü ve en şiş
manı olan Matti Cen yana yakıla şun
ları anlatmaktadır: 

- Biz Londrada Amerikadan iyi 
karşılanacağtmrrı zannetmiştik. Bizce 
burası bir hürriyet memleketi idi. Fa. 
kat, hiç de öyle değilmiş. Çok mütees

siriz. Evet efendim; çok müteessiriz ... 
"Hele bu sabah 1 Öyle ıaıkına dön

dük ki 1 Sabahleyin erkenden odanın 

kapısıne vurularak uyandırıldık. Ev sa. 

hibi: 

''- Çabuk, çıkın gidin 1 ijiyordu. 
" - Niçin? diye sorduk. Cevap ver

medi. Fakat anlıyoruz: Bizi zenci diye 

istemiyorlar. Evet, efendim bizi zenci 
diye istemiyorlar. 

"Fakat bizden niçi~ nefret ediyor
lar? Biz, çok namuslu kızlarız. Anne. 

miz bizi daima kontrol altında bulun
durur. Hiçbir geçmişimiz yoktur ... E· 
vet, efendim. Hiçbir maceramız yok. 
tur.. • 

ırktan çocuklara verilmiyecektir. "Hiç kimsenin biiden şikayete ha~-
Resmi ceride, ekserisi yahudi olmak kı yok. Biz hareketlerimizin doğru olup 

Uzere Alman tabiyctinden i!kat edilmii 1 olmadığını tayinden aciz değiliz. Doğ· 
37 kişinin esamislnl mübeyyen llste;}i rusu hayret ettik .. Evet, efendim, çok 
ııeıret.m(ftlr. hayrette kaldık .•• 

1 

"Nevyorkta böyle değildir. Orada 
da bizi Amerikan otellerine almazlar 
ama, bizim için hususi oteller vardır. 

Tiarbin en 
ri istirahat tertibatını havi otellePdir. 

1 

Onlarda son derece mükellef, temiz, as. 

kanlı mulıarcbelcrindm birinin geçmiş 
"!ngilterenin böyle olduğunu bilmi-

olduğ11 salıada, ölenlerin hatırasına bü, 
yorduk. Eğer böyle devam ederse tek-

yük bir abide dikilmiştir. 30 metre yıik, 
rar dönüp Kaliforniyaya gideceğiz, bir 

1 

sr.kliğindeki bu ôbide j'ekpare bir ta~ 
daha da gelmiyeceğiz ... ,, .. · 1 uzcrme oyu muştm. 

Zenci artistleri Londraya getiren ================ 
menacer de müşkül vaziyette kalmış ve 
Amerikan elçiliğine müracaat ederek 

,~~ 

kendilerine bir yer bulunmasını rica et. 
rniştir. 

- ,_,, --~ --

Dkft f}(aObOI aı<dlaım 

G AZb.'TELER, Avusturyanın Pert şehri hastanesinde bir adamın mü~
hede altına alındığını bildiriyorlar. Zavallı adamın bütün kabahati 

iki kalbi o!masından ibaretmiş. Bunlardan biri sağ tarafında ve tabii bir 
kalpten büyük, biti sol ta.raf mda, ve herkesinkinden küçükmüş. Düşündüm 
de, mü5ahede de bulunm3sına rağmen bahtiyar adam dedim. 

Ya iki kalbi olacak yerde iki midesi olsaydı. Ne yapardı? Herkes, birini 
doyurmaktan aciz ya ikfisi? 

eı ır D<eDebeB< <dlörit lQ)nn anıra va 

Ş üPHESlZ Kt okuyucuJanm bahsettiğim kelebeğin zümrütten, elmas. 
tan yapılmı~ kelebek şeklinde bir broş olduğu hükmüne varacaklar

dır. Hakikat hi~ de böyle değil; canlı - belki de şimdi cansızdır - bir kele
bek. Amerikanın insan ayağı basınıyan ormanlarından birinde vakalanan 
bu mahlıikun, bilinen kelebekler içinde hiçbir benzeri yokmuş. Fakat bu ke
lebeği elde etmek için heyetin yaptığı masraf tam dört bin Türk 1irasım bul. 
mu~. Bana öyle geldi ki Amerikalılar kelebekle deveyi ayırt etmek kabiliye. 
tinde değildirler. Dikkat etseler sakaladıklannm deve olduğıuıu 5&-ecekler-

} dir, 
R 



JÇE • .>.Utı;: 

• M:ı:ırif vckiılclinin hıanhuh.la )enldcJ 
ıcııca ı on okuma od ı için tetkikler yıı_I 
pılmış ve odolorın )erleri teshil edilmiş· 
tir. Hnlk okuma odalarının bazıları gcc<' 
ıant 12 ye kadar oçık bulunucııklır. 

• Gazino, çalgılı h hçc gibi ~erlerin he_ 
lcı!iyc tnrafındıın kontrolüne önümüzdeki 
(!Ünlerrlc ıkı bir surclle lı:ışl:ınocnklır. 

• ı-·cstl\'nl programı dahilinde olmnk 
üzere, 29 ağustos gecesi Tııksim stadında 
bedava halk oyunu oynııtılacaktır. 

• Haydarpaşa geçit köprüsü yapılırken 
befediye de köprüye giden yolları genişle 
lecektir. Bunun için bir plan hıızırlıınmış. 
tır. 

• Çocuk kamplarının gelecek seneden L 
tibaren bir yerde toplu olarak yapılması 
TC bir elden idaresi düşünulmektedir. 
Kamp yeri için de Erenköydeki eski \'n· 
yemsiey kamp aha ı muvafık görfilmek. 
tedir. 

• Lise ve orl:ımekleplcrde talebe kııydı. 
na dilndr.n iılbnrcn bnşlnnmıştır. Yeniden 
7 ortamektep açılması bu seneki müracıııı 
ıti iyi karşılıımıştır, mekteplere fozln hlL 
cum görfilmemektcdlr. CniYersitede kayıt_ 
lara l cyllUdc başlanacaktır. Bu sene bin 
kadar talebenin kayıt olnc:ığı tahmin edil· 
me.ktedlr. 

• ö~retınenlcr 150 kişilik bir kame ha. 
Unde llursııya bir seyahnl tertip etm ler_ 
dlr. Cuma günü şehrimize hareket edecek 
olan öğretmenlt'r Burs:ıda beş gün knla
ca'klıırdır. 

• Dişti mektebinde 5nümüıdeki seneden 
Jtlbıırcn fnkir halkın dfşlerfnfn meccanen 
teda"i ve çekilmesi karıırl:ıştırılmıştır. 

• Orman koruma genel komutanı sene. 
tal Seyfi sıhht ahvalinden ddl:ıyı tekuiide 
ıevkedilmiştlr. 

• Askeri terfi listesi hazırlanmıştır ve 
bugünlerde yüksek tasdikn arzolunarak 
l!An edilecektir. 

• Nikel 1 kuruşluklar kcn:ırları tırtıllı 
olarak yeniden basılmıştır, l eylülden HL 
bucn tedn,·üle C\'kedilcecktir. 

• Profesör Pro l eylülün on beşinde 
şehrimize gl'lecck ,.c Kadıköy imar plônı 
üzerinde calışın:ıl rınn devam edecektir. 
Kadıköy im:ır işlerine biran en·el başla· 
m&)"ll ve knnalizns:ronların yapılmasına 

çalışıl:ıcaktır. 

• Ankarnda tıp fakültesi müştemlHi_ 

hndan olmak üzere bir doğum ve kndın 
hastalıkl:ırı kliniği inşası kararlaştırılmış 

Te lnş:ısı için 750 bin lira tahsisat a)TıL 
mıştır. Klinik fakülte binası ile birlikte 
bitirilerek acılııcnktır. 

• Anhdolunun bol ~u bulunmıyan yer. 
Jetinde attcziyen kurulnrı açılmasına !kıl_ 
rar verilmiş ve ilk olarak Tarsusta 250 
metrelik lılr kuyunun sondajına başlan

mıştır. Kuyunun 125 metrelik kısmı ntıL 
mışlır. 

• Beldir odalarında baş gösteren tifüs 
hııstalı~nn karşı dcrhnl mücadeleye g!ri. 
şilerek hastalıAın önüne geçilmiştir. Bu n· 
rada halk h:ım:ımlıırdn ucuz fıyalln yıka_ 
tılmıştır. Metrllk hıımıımlıırın dn ucuz CL 
yalla halka açılmasına karar verilmiştir. 

• Galııta rıhtımının Boğaza kndnr uzn· 
tılması fcin Gibbs şirketi miimcssllleri tel 
kikat yapmışlıır ve projelerini Yerıni~l<'.r_ 
dlr. Projenin Boğazın imnr pltını ile hern_ 
her bugfınlerde tasdiki beklenmektedir. 
Bebek - lstln)'C yolunun açılması için E 
mirgAn ve Bo)•ncıköyünde isliınliık edile. 
cek bina sahiplerine de tebligat ynpıl_ 
mıştır. 

• Köstcnceden bir İngiliz npuru ile 
dün Şchrlmi%C hin kadnr seyyah gelmiş 
ve lstanbulun muhtelif yerlerini dolaşmış 
)ardır. 

• Almanyadn yapılnn vapurlarımızdan 
"Etrüsk,. birkaç güne k:ıdnr oradan hare
ket edecekllr. \'opur Mersin seferlerine 
teşriniewelde b:ışlnyacnktır. 

• Mektep kitaplarının hasılmn işleri bit_ 
mtş ve satış merkezlerine gönderilmesine 
ba$1anmıştır. 

• Türk ticaret banknsı umum müdürü 
Sail Başak, Bursa şubesini terti.s etmek ü 
zere diln Bur ayn gitmiştir. 

DIŞARDA: 

• Almaıt)"a hcsubına t•nsu-;Juk yupm:ı'kla 
mııznun Europa ,·ııpurunun eski berberi 
Yoh:ınn:ı HoCfman ile üç şerikinin muh.ı· 
kemcsine 4 ilktl'şrindc başlanmasına Ncv 
york federal mnhkemcsince karar verll. 
mlştlr. 

• Frnnsnda Scrbıırda limana inmek o. 
zere bulunnn bir askeri deniz tanarcsi 
su snlhınn dokunmuş, havııyıı fırlıınıış ve 
biltıhnre yeniden denize düşerek batmış
tır. Karlenjin içinde kalan 3 kişi boiıuln_ 
r:ık ölmüşlilr. Dl~cr ü~fi kurtulmuştur. 

• Frnnsıı bahriye nazırı Kampcıışi 3:i.OOO 
tonlıık yeni bir haltı harp gemisinin in. 
şoat tezgiılılarına konulmasına dair olan 
emlrnnmcyi lnmıl:ımıo;tır. Dn gemiye Klc
m:ın~n ismi ,·erllecektlr. 

• Frnnc;ad:ı llron askert \\.,süne mcnsup 
iki hombnrdımnn tayyaresi, clün (lece s:ı:ıt 

22,45 te havada bin metre l ükseklikte hi 
ribirlne cnrpmış ''c iştial ederek yere düş 
müştür. Jkl ınyynrede bulunan allı kişi de 
,.nmıştır. 

• Almanyndıı bir ııskcrl t:ıyynrcnin 
Jl~yk!Sln'de bir mağaza üzerine dfişrncsi 
nellceslnrte beş kişi ölmüş, iic kişi yarnl:ın 
mJ§tır. Tayyıırcnln mürelleb:ılına bir şey 
olmamıştır. 

• r 
iZ ı r 
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il<S Dik nıtıı'ltfty ron kelrl)Q'll1n1den SO 'ValŞ ~lYı~ıüıll< 
ro>Dır kuzna e'\#Deınmesıne kimse ıra~o oDfiınHaı'4~r 

lngiıteredo bir kasaba halkı 26 ya§Ill
da bir genç kızla 76 yn§mda bir ihUya
nn evlenmesine mtıni olmuştur. 

Mister Artur Marşnl ismindeki ihtiyar 
adam bundnn altı sene evvel kansından 
a~mlmıştır. Fakat uikayetçi değildir. 

ÇünkU korısmdan ayrıldığı gUn, kendisi
ne bnkneak 20 yaşında bir genç kız bul

muştur. 

!htiyann bu genç kızla tanışması ga
yet tuhaf olmuştur. 

76 lık ihtiyar altmışlık karısıyla bir 
gece son bir knvga yaptıktan sonra ka. 
dm kızıyor ve kapıyı hızla vurup çıkıyor. 

Mister Artur nd odasına çekiliyor ve 
sinirlerini yatıııtırmaya çalışıyor. Adam 
karısı geldi zannederek, koşa koşa aşa
ğıya inlyor. ÇünkU artık siniri geçmiş 
ve Jrorısmı göreceği gelmiştir .. 
Kapıyı nçarnen, karşısmdakinin yUzU

ne bakmadan - esasen bava karanlık ol
duğu için baksa da göremezdi - onu: 

"Gel bakalım kancığnn ... ,, diye içeri 
alıyor. Fakat gelen knrısı değildir. Gü
zel bir gene; kızdır. lhtlyarm yaptığı ga. 
fı gerek kendisi, gerek misafir derhal 
farkediyorlnr ve gillil§Uyorlar. 

Bundan sonra, genç kız "sebebi ziya
retini,, anlntıyoT,lhtiynr Cla biraz evvel 
başından geçen hddiseyi naklediyor ve 
aralarmdtt. 50 yae fark olan bu ikl insan 
hemen sıkı nhbnb oluyorlar. 

Mi!ı Meri Morrls ismindeki bu genç kız, 
kasnbnnın yabancısıdır ve civardaki köy 
den oraya iş aramaya gelmiştir. O gece 
de Tnnrı misnflrl Sifatiyle ilk önUne ge
len kapıyı çatıp biraz }iyccck ve yata
cak yer istemeye karar vermiş ve tesa
dilfen karşısına Mister Artur Mal1ial'ın, 
ynni kansı bir mUddet en·el kaçan ada
mın evi çıkm~tır. 

İhtiyar, karısının evden kaçıp gittiği
ni, kendisine bakacak birisine ihtiyacı 

olduğunu söylUyor ve mise yanında kal. 
masını teklif ediyor. Kız da bunu sevinç

le kabul ediyor. 
Fakat, 70 lik ihtiyar, bu Tanrı misa

firini, e\ine alırken: 
"Gel bakalım karıcığım,, diye knrşıla

mııJ olmayı herhalde ona karşı bir izdi
vaç vaadi şeklinde telakki etmiş olacak 
ki, Merlyle evlenmeye karar veriyor. 
Fakat buna evvel! kız razı olınu) or. 
Sonra peki diyor, lfıkln Artur kansın
dan resmen boııanmış olmadığı için Meri 
ile evlenmesi mtimkün olmuyor. 
İhtıyarm karısı, evden kaçtıktan son

rn, hısımlnnndan birine gitmiş ve gece. 
)i ora.da geçirmiş, ertesi sabah da yine 
kocasının cvinç gelmiştir. Fakat ornda 
genç kızı görUncc bir dakika durmamtŞ, 
esasen kocası dn ona yüz vermemiş ve 
hiç barışmak istememiştir. 

Bunun UzC'rine, Arturla karısı altı se
ne ayn yaşıyorlar ve nihayet geçenler
de kansı, kısa bir hastalıktan sonra ö
JUyor. 

İhtiyar da 76 yaşına gelmL~ olmnsınn 
rağmC'n yine Meri Morrisle evlenmek 
arzusundan vazgeçmiş değildir ve kan
sı öldükten bir iki gün sonra evlenme 
dairesine mUrncnat ediyor. 

lşte, kasnba halkını galeyana getiren 
hfıdlsc budur. Ab-ıli bu ak saçlı adamın 
kendlı:inden 50 yaş kliçük bir genç kız
la, bom de karısı öldlil.ten birkaç gün 
sonra evlenmesini dedikodu ve nlay 
mevzuu yapmış, şiddetle tenkld etmeye 
başlamıştır. Öyle ki, komşularmrn tah

kirlerine dayananuyan Mis Meri polise 
mUrncaat etmiş ve şu şikayette bulun. 
muştur: 

"- Komşuların §crrinden sokağa çı-

kamaz oldum. Herkes yUzUme bakıyor, 
alay ederek gülüyor, hakaret ediyor, 
söylemediği ldkırdıyı bırakmıyor.,, 

diğinl kanunen tesbit ederken, ihtiyar 
da, o kaımbada cvlenemiycceğini düııline
rek başka bir yere taşınmaya karar ver-

Polis halkın kıza hakaret edip etme - miştir... • 

Girit ıslJanı suçluları 

24 kişi divanıharpçe 
mahküm edildi 

Elebaşılar hakkında idam hük
mü gıyaben verildi 

Kan:liya, 23 (A.A.) - Divanı harp 
29 temmuz fesadı meselesind-e aşağı. 

daki mabkQmiyct kararlarını vermiş

tir: 

6 - tlç kişi 4 sene ağır hapis ceza

sınaı 

7 - Yirmi idört kişi iki sene hapis 
cezasına mahkum edilmiş, yirmi beş 

kiıi hakkında beraet karan· verilmiş. 
tir. 

1 - Aristid Mitsotakis, Jan Mun. 
takis, Manusos Vuludakis, Emanuel 
Bakladis idamll. ilk altı mahkQm hak1cındaki karar· 

tar gıyabi olup bir ay zarfında isbatt 

vücut ettikleri takdirde davaları yeni
den rüyet edilecektir. 

2 - Emanucl Muntakis, Emanucl 
Mantakas, östratyadis, Yorgi Lakadis 
mUebbed ağır hizmetlere. 

3 - lki kişi 20 sene ağır hizmetlere. 
4 - !ki kişi 18 sene ağır hizmetlere. 
5 - tlç ki§i 10 sene ağır hapis ceza· 

Bu "perıembe günü ikinci seriye dahil 

eşhasın muhakemeleri rüyet edilc:cek. 
tir. 

sına. 

HABER'in büyük 
yüzme yarışları 

, Yarıılann yapılacağı Büyükdere yüz:me havuzu 
HABER, hiç §Üphe yok ki, Türk gazeteleri içinde spora 
en fazla ehemmiyet veren ve aayfalarında yer ayıran gaze
tedir. En deierli ııpor yazıcıları, HABER'in ıpor servisinde 
toplanmııbr, Yerli apor hadiselerini büyük bir dikkat ve 
bitaraflıkla takip eden ve ıütünlarrna akıettiren HABER, 
neıriyatiyle olduğu kadar, muhtelif ıpor şubeleri.,de mü
aabakalar tertibi suretiyle de ıpor bayııtını canlandırmayı 
kendiıine prensip yapmııtır. 

Bu cümleden olarak, Eylülün best, 100 metre sırtüstü, 100 metre 
3 ü için yüzme yarıılan tertibi dii!ü· kuıV:>aialama). 

nülmüş ve dcrhaJ tatbik 5'Jıaıına ge· Atlamal8J', 
çilmiştir. Hazırladıfımrz proaram S•Jtopu turnuvası. 
fi)yledir. 4 - 50, 100 serbeıt; &1rtüıtü, 

- Müsa'bakalar 3 Eylül CWMr- 200 kurbaialama, 400 ıerbeıt yüzme 
tesi günü Büyükderede yüzme ha- müaabakalariyle atlamalar da üç ka· 
vuzunda yapılacakbr., teıoriye ayrılmııtır,: 

A - Bayanlar, 
2 - Yırııla.ra ıaat 15 de başlana· 

B - Klüp mensupları, 
caktır. 

C - Klüp mensubu olmıyanlar, 
3 - Yanılar ıu katagoride yapr Bayrak yarıtı ile ıu topu turnuva-

lacaktır. ama yalnız klüpler iştirak edebile -
50 metre ııerbcııt (Küçükler). ceklerdir. 

100 metre serbest. 5 - Müsaba!caların baı hakemli· 
100 meh'e sırtüstü. ğini Ahmet Fetgcri, hakemliklerini 
200 metre kurbajalama. Rıza Siieri, Sazi Tezcan, Nuri Bo-
400 metre serbest. aut, Halid Tüccarbaşıoğlu, Ahmet A-
Bnyrak yarı§• ( 100 metre ser - dem ve Sıdkı Eryar yapacaklardır. 

HABER'in büyük yüzme yan§lanna iştirak edecek olar.[ar 2 Ey -
lül cuma alqıunına kadar hergün gazetemiz apor urvisine ve müsabaka 
mahalli olan Büyükdere Beyaz Park Mü.dürlüğüne birer veıika fotoğra 

file müracaat ederek kayıtlarını yaptırmalıdırlar. 

Kız ve erkek 
Yüzücü gençler 

HABER'in müaabakaaına ittirak ediniz. MüsaLakalarda d2rece a
lacak olannn madalyelerini ıimdid~n hazırlamağa baıladık. 

lllllııuııııuııı llllııımatflll Dl!~nııunrnmnıııuımAIR IUftıllı1nıı11111tıı111llüllfllWlllM11Rlllııtillllttaı11-llltttı•·"ııılillt11111ııtll 

' ·sı 
Hatay mecll 

SO ağustost811~ot 
içtimaJarıoa bS_~ 30 sP • ınecıısı tt!· 

Antakya, 23 - HataY bUtüıı Jta ı)1 
tos gUnU açılacaktır. O gtın ktıl'· Jl• a 
da büyUk tezahürat yapıln~us ad~1 
cemaatleri çıkaracakları ıne indeJl :ııatJ~ 
müsavi namzet ilan ettikle~ bil lt)jl) 
statlirll ahk!unınca son intl 

11 

kalmnmıştır. da ııı~ 
Habıy meclisi ilk toplantıS:evlet rf , 

reısin1 seçecek, mUteakıbCll 
8 

• ..ııı ~ ... .d .. rt ,. p>' ı.ill' 
b:ışvekili, başvekil de 0 :ııata)' r 

cektir. Dnşvekille beraber lacaıttı!• 
nesi beş kişiden mUrekkCP 

0 

Filistin , 
hadiseıerı ,e 

Müsadenıeıer tl 
tedhiş hareke 

deva oıedlY~~e t'~ 
Filistııı ~( 

Ku'dlls, 23 (A.A.) - ın etı:ııe . 
h. ·1 · 1 · e deva da ı ışçı er faalıyet erın ub\!ll f'. 
dirler. Dün Telaviv'in cen edılıfJfi:l 
Yahudi omnibüsüne ateş .J: 01dıı " 

• • "k' "/ ab\11» _..ıllı 
Nezıona cıvarında ı 1 d' bul\11....-tW 
müştilr. tlci Arabın cese. ;e ııaYdıl tJ' 
tur. Brisan civarında p~tıs ınusadtffl 
arasında vukua gelen bır 
d5rt havdut ölmüştür. ~ 

Göçmenler~ 
111de 

Kazanç vergis 
08

t 
ne şekilde ~/ 

olacaklar .11e1~ 
Ankara, 23 (Hususı) ~ :ırı~d~ 

lcti iskan kanununun 37 1~ etinin ? 
deki kazanç vergisi muafı?' ;ıilıl'1 
dei hakkında teşkilıtına pır p 
göndermiştir. . tinanrtl t• 
İzahnamede vergiden ıs • 

sureti şöyle :.ınlatılmakta.d~r;ııaı e~ 
Beyanname usullle ve~ riPcJell .,Ş 

mahallin .gayri aafi .iradı uzc lJir ~ c 
giye tabi bir işle iştigal. e~;n ecJil~~ 
cirin birinci mıntakaya. ıs~ ·rıtalc~ı1' ~ 
duğu taktirde yerle~tirildığı yıl ""

1
; 

kbeŞ ~ 1 
nm sonundan başlaya:~ . oJdııı;-ti 
ti mıntakaya isken e-ıınış ·ın Y' _,r 

~ talc'-'1 y .... 
tirde yurtlandmldıgı ı 1<atıl1. j. 
başından başlayarak üç yı ın gelir•~ 
gisindcn muaf tutuıı:nası ıaı~yetitıd~ 
ni suretle hizmet erbabı va~ şafİ 1'1.,bl 
lunan veya gündelik gayrı bil'~;( 

bi oıarı ·rv"' ilzerinden ver.giye ta erıeştı . ılı 
cirin .de birinci mıntakadab~ştaY"~~Ôl 
takvim yılının sonundan erlejtırl 1 
yıl ve ikinci mıntakadtt Y arıılc UJer 
malı yılın başından başla)" ;cııl' e 

• t" srııısı 
kazanç vergisinden ıs 1 e 
Bir kumar11811 

basıld1 9ıı9 
Altı kumarb8ı d• 

üstü yakıa 1~~ • .sııı~ 
1<agı11 ğll 

Tophanede Mecit ~o otılrd~ ıetıi 1 

lılardan Topal Rasirnııı gi11İ ıf ~ 
karodasıru bir kumarhane tJll'"',, of 

d .. gece p.rv •. u• 
haber alınmış ve un tide . J' 

tarafından basılmıştır. tçe 1erıf•.~ı( 
cafet' ti 1 ( 

yalçın, Ali Balkanlı, r1iY11 0f'ı 
san Akyüz, Ahmet .A.lP ~:,tıııt el• ~~ 
lerinde altı kurnarbat ort• 

dır· ıııl'· larken yakalanmışlar rııııu~ 
him miktarda para bıılu 

1 
rı ıl~ 

SATILIK }Jı\ ıı rP 
Asmaaltında 58 nurıı''11 

44e 
il el ıı' 

acele satılıktır. j\tı1'11' oto'il 
Fazla tafsilat için tstiıaıı ı; 

sinde 105 numarada 

müracaat. 
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foqd Corç'~n Vers~q 
'Euahedesi hatırata, ı: 35 

Varsay muahedesinin 
nea"esi haks~z veya 

mantı sız? 

• 60 saat 
•• •• u baı ' n • 

ıy • 
Bazı 30 kHometre 

Muahedeyi fenkit edenler 
imkan o'sa hang~ esasları 

kadanalar, 16 vagonu 
çekebiliyor 

Makine kuvvetini ölçmek için beygir 
kuvvetini ölçü olarak ele alan insan -
lara nisbeten acaba hayvanlar ne ka· 
dar kuvvetlidirler? Dünyanın, cüssele. 
rinc göre en kuvvetli hayvanları hangi. 
teridir? Muhakkak ki hayvanlar enerji 
it:bariyle olmasa bile kuvvet itibariyle 
insanlara çok üstündürler. Alimler bu 
işi u?un uzadıya tetkik etmi§ler ve ba
zı beklen:r.edik neticelere varmışlardır. 

sarfcttiği kuvvet 50 beygirdir. Balığı:ı 
sür.ati saatte 27 mili bulunca beygir 
kuvveti de birdenbire 500 e çıkmakta. 
dır. 

Lon:Jra hayvanat bahçesinde dünya. 
nın en kuvvetli böceğinden bir tek nü
mune vardır. Bu, on iki buçuk santim 
olan siyahlı , beyazlı, acayip, iri bir 
böcektir. Bu böceğin boynuyla omuz
ları arasında bir nokta vardır ki tıpkı 

mengene gibidir. Oraya parmağını kap 
tıran bir daha kurtaramaz. Böceğin o. 
muzuna bir anahtar konsa böcek bir 
boyun bükmesiyle bu anahtarı öyle sı. 
kıştırmaktadır ki koskoca demir bu 
tazyika dayanamıyarak bükülmektedir. 

değiştirir.er ? 
Denizaltının çirkin devi ahtapot 

ise dünyanın en kuvvetli emicisidir. Ah. 
tapotun her kolunda bulunan yüzlerce 
emici guddenin emme kudreti o kadar 
fazladır ki yapılan tahminlere nazaran 
beher santim murabbama dört buçuk 
kilo gibi muazzam bir emme kuvveti 
isabet etmektedir. 

Mes~li atların arasında öyle bir cins 
kadana vardır ki mecmu sikleti dli beş 
tonu geçen on altı vagonu bir ray üstür. 
de otuz kilometrelik bir mesafeye kadar 
çc~<e~i~mektcdir. 

Maamafih deniz hayvanlan kuvvet 
• itibariyle karada yaşayan hayvanlardan 

Büyük av avcıları, iri aslan ve kap
lanların, ağızlarında bir bütün dana 
veya ceylan oltluğu halde bir sıçrayış
ta iki buçuk metrelik bir çitten a~tık • 
larmı söylüyorlar. 

Maamafih kuvvet itibariyle insan • 
tara pek üstün olan hayvanlar enerji 
itibariyle ekseriya insanlardan aşağı -
!dırlar. 

Amtrikada Prlnıton üniversitesinin 
yUzme havuzunda bundan bir kaç se. 
ne evvel yapılan bir tecrübede ıuda 

insanın bir köpek balığı kadar enerji 
sarfedebileceğini göstcrmittir. 

1&19 
.,tan dt.kt sulh lumfcransmda: (Soldan sr.:a) Amerikan r.umhurrclst \'llson, 
bl·eıı;ıı llaş,·eJ;III J\lerrt!lnso, İngiliz mur a:ı!ıas!.:ı.:-ıntl .uı [falfour, (nynkta söz ı.öy-

da kuvvetlidirler. Dört yüz kilo ğır. 

lığmda bir "ton., balığının, zıpkmlan • 
dıktan sonra 38 tonluk bir balıkçı ge. 
mlıini fırtınalı denizde tam altmış saat 
sürüklediğine şahit olunmuştur. Bir 
balinanın koca vücudunu suda yürüt
mek için sarfettiği e~rji dahi müthiş 
b:r kuvvettir. Tahminlere nazaran sa -

Hele cüsseye göre kuvvet bahsinde 
dünyanın hiç bir mahlUku bazı böcek. 
lerin kabına bile varamaz. Meseld bir 
arının kendi ağırlığından ifç yüz misli 
fazla bir oyuncak arabayı çekip götür· 
düğü görülmüştür. Gene bir tecrübe 
esnasında bir ''kulağa kaçan,, kendin
den tam beş yüz otuz defa daha ağır 
bir yükü çekmiştir. 

Bu tecrübede 85 kilo sikletinde bir 
adam bir kılıç balığı oltasırun ucundan 
tutarak suya ~irmiş, karadakiler onu 
karaya çıkartmak için büyük bir köpek 
balığında olduğu kadar ve belki de 
daha fazla zorluk çekmişlerdir. 

llarnes \ 'O lord Robert (bugünkü \'ikont Sesli). 

~irk 
·'ııu .... ~nunun ıyı veya fena olduğunu. 

v'llJ r 
t;ııııa •mat edenlerin veya ondan ka. 
flinıaztın. hare!\etine göre ölçmek doğru 
~ıl · l\abahat Versay muahedesinde 
~d~?nu fena bir şekilde tatbik eden. 

~' ır. 

lli.n ~r rnuahedesinin hangi maddeleri 
~lllck:ı .et ve hak esaslannı ihl~l ettiğini 
l'fı Uru ısterim. Kendisinde hiçbir ceza 
~Un• bulunmayan iki madde vardır. 
~ı~:dan biri, Milletler cemiyetinin. 

lldt• ~.tahdit edeceği ve milletler ara. 
t~~ 1~tiltıfların siH'thla halline mani 
~~ ~sıdır, diğeri de blitün dünya 
tenıiıı trı arasında ahenkli blr i' birliği 
ti da·.'t?1ek için "milletlerarası iş birli· 
~tı~~3ı., teşkilidir. 

lhetı k edenfo bu iki esası yalnız umu. 
~bul edilmi~ de~il. ayni zamanda 
"~ 11

rnietir. 
~ltıl~~I rnuahedesini tenkid edenler, hü. 
tara't l'nı bu iki esası m~1hei;de, ayı. 

Şirncı~Ptnaktadırlar. 
teı,lirn 1 rnuahedenin cezai mahiyetine 

ı ~\\oeİa 
'· IllU • Almanya, Versay muahedesi i-
() tarih~enu~kclerinden mahrum edildi. 
.\ıllıan e kımseden bu müstemlekelerin 
ll(ı İ§i~ay~ iade edilmesini ileri sürdüğü 
t1t Celi~ edırn. Şüphesiz. Almanları istis. 
d }n..'a 

0tuın. Onlar, bu cezaya itiraz e· 
h,_ vı, rd 
'it uı 

1 
ı. Onlara göre, esasen, harpten 

tııltla0 anlar itilaf devletleridir. 
~ıl!ttı nl'adan alınan mü~temlekeler 
~e od~ cetnıyelinin idaresine verilmiş 
'i il.ltın bunıan bazı devletlerin himaye. 
~~llet1:r kor~uşt~r. Bu manda idareleri 
"'11 a1t

1 
cernıyetınin kontrol ve tedbir

~ lıtıeı n~a bulunmaktadır ve fena idarr 
~'.ah!\~rı sebebile, gerek umumi siyaset 
~er ce e .hun.lan değistirmeye gene Mil 
~hı.ı ıe{iYetı salahiyettardır. Dünya 
~ tj A!.rn ıne ~cap ediyorsa, bu araziden 
bt U:ıun i a.n hnnayesi altına da ,·erilebilir. 

le d~·çı~, muahedenin bir maddesini 
~~Ştıirrneye lüzum yoktur. 'ne g~an.ın, siIAhlanndan tecrit edil· 
~u k ~lım. J 

~~hU~etle .silahlanmış bir Almanya. 
~IUduk~ın büyük bir tehlike olduğu 1 

1 tr !{01'11! n sonra alınmış bir tedbirdir. 
~?ıtttaıarı 'uları_nın dişlerine kadar silah. 

~ l'lln elin~ rnu.~~de edilip de Alman
t~~<lı, haıt"~n butun siltlhları alınmış ol. 
'lı -t (;in 

1 
aten bir haksızlık çlurdu. 

ilk i.ı,h c lll.aahede ahkamından ol 
llı;ı '"'-"re t·a b tıya k~ . \ rarln~tınldığına göre, Al· 
ltaı afı d"reced ·ı 1 

atte on mil sür'atle yüzen bir balinanın 

o~cları~am&~ri~k~~i~ldrr~~İiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
lar, kara \T deniz kuYvetlerini harpten 

. evvelkinden aşağı bir dereceye indirmi~
lrdi. Eğer kendilerinden sonra gelen 
dcviet adamları bu siyasetten ayrıldılar .

1 sa kabahat gene onların değildir. 

Hudutlar meselesine gelince; milletle· 1 
rin kendi hükumetlerini kendileri seçme. 
!eri için milli hudutlar içine alınmaları 
haksız \'e mantıksız bir hareket midir? 

RADY.OLiN 
Lehistana Ye Bohemyaya istiklal Yeril. 

mesi. on dokuzuncu asırda büyük Avrupa 
devlet adamlarının mücadele ettiği milli 

öğie ve akşam 
Her yemekten soora mutazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

istiklal fikrinin birer zaferi olarak kar~ı
la~~u~ Amrlareac~ren ~~a milleL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
terin idar('Si altında ya~ayan cenuptaki 
Slavlar ,,e Rumenler hakkında da a;rr:.i sonra elinden alınan yerlere hak iddia 
prensip tatbik edilmiştir. etmesinden daha hak ız bir harekette 'ıtu 

Bu prensipin tatbikinde. meselfi cenubi !unmuş olur. 
Tirol me elesinde olduğu gıibi, bazı yan· l\1ağIO:J bir Rusyaya kabul ettirdiğı 

son Brest • U tvosk muahedesi hususun. hşhklar olmuş ve ba1!ı arazi asıl ait ol. 
malan lazımgelen yerlerden ayrılmıştır. da Almanyanın itilaf devletlerine te~ek. 

kür etmesi lazımdır. çünkü itilaf devlet
Fakat bu da içinde bulunduğumuz statis. lcri bu muahedeyi bir misal olarak ele a· 
tik noksanlığı dcılayısile ictinabı kabil ol- lıp onu mağlup düşmanlarına tatbik et. 
mıyan bir şeydi. Buna statistik noksanın-

memişlerdir. 
dan ziyade stati . tik bolluğu demek daha . Versay muahedesinin en fazla tenkide 
doğru olur. Çiinkü l:fribirine muhalif bü· uğrıyan kısmı şu tazminat meselesidir 
tün memleketler. oralardaki muhtelif un. Bizzat Almanyanın çağrıldığı bir konfe. 
surları kendi lehlerine bir adetle gö.ter. rasta orta Avrupa devletlerinin harbin 

mişlerdl. çıkmasındaki mesuliyetleri kabul edil. 
Galiç~·arla olan hadiselerden \'ersay dikten sonra, bu mütecavizlerin yaptığı! 

rnuahede3i mesut tutular~az, çtinkil Le • zararları tamire mecbur edilmeleri gayet J 
histanla Rusya arac:ındakı hudut 1920 de haklı bir hareketti. Haksızlık sayılabilir-ı 
ki Rus. l.eh muharebe<:.inden sonra Rus- di, eğer itfüH devletleri bu tazminat bah·l 
larm Lehistanclan çekilmeleri Ozerine ya. sinde inc:anlık hudutlarından dışarı çık.l 
pJlan sulh muahede~i 61e tayin edilmiştfr. mış ol atardı. Halbuki Versay muahede.' 

Almanya, milliyet ~ası ile istiklal \'e. sinde Almnnyn. manen mesul olduı:tu za. 
rilmis memleketlerden hiçbirinin ırk. rarların yüzde yirmi beşini tazmine mec 
lisan \"e anane itibarile Alman oldu~unu bur tutulmu~tur. 
iddia edemez. Böyle bir iddiada bulunur Bundan başka. Almanynmn bu tazmi
sa 1871 deki Frankfort muahedesinden natı tediye imkfinlan da hususi bir ko· 

Ctüıceoeırnını 

misyon tarafından tesbit edilecek ve o. 
nun verdilti karardan fazlası için itilat 
devletleri hiçbir talepte bulunmıyacak. 
]ardı. 

Versay muahedesinin esasları işte bun. 
!ardır. Bunlardan h'angisi vahşiyane ve-

ya haksız sayılabilir? Eğer ellerinde im 
kiın olsa muahedeyi tekrar gözden geçir. 
mek istiyenler bunların hangisini değiş. 
tirecekler? 

Milletler cemiyetinin dayandığı mua. 
hedeyi mi bozacaklar? Milletler arası 
i5 dairesini mi kaldıracaklar? SiHlhları 
ancak emniyet içtin lazım olan dereceye 
indirmek esasını mı terkedecekler? Mu· 
ahede ile Lehistana verilen istiklali geri 
alıp bu memleketi tekrar civarındaki is
tipdat idareleri altına mı verecekler? Çe. 
kosloYakyayı yeya Hırvatıstanı tekrar A 
vusturya idaresi altına mı koyacaklar? 

Müstemleke meselesine gelince; mua. 
hederi tenkid edenler acaba manda ida
relerini kaldınp harpten evYelki mUs· 
temlckelerinin idaresini Almanyanın e. 

line vermekmi istiyorlar? 
Bl T T 1 

Vücudunu iyi çalı§tırmış kuv~ir 
adamın herhangi bir aslandan daha 
kuvvetli olduğunu iddia edersek belki 
de bir çok kimseler gülecektir. Maa • 
mafih bu, tecrilbe ile sabit olmuı bir 
hakikattir. Sanolov jimnastik tellerinin 
ve yaylarının mucidi meşhur Ojen 
Sandov, vücudunun en kuvvetli olduğu 
bir sırada San Fransiskoda 285 kilo 
sikletinde bir aslanla güreşmişti. Asla. 
nın ağzında bittabi bir ağızlık ve pen
çelerinde de eldivenleri vardı, bu iti
barla mücadele sırf bir kuvv~tin di. 
fer bir kuvvetle çarpıfmHmdan ibaret 
kalıyordu. 

Düğü§, Uç ravund ~Urmüştü. Birinci 
ravund1a aslan sıçramış, fakat §ikarı 
yana sıçrayarak onun savletinden kur
tulmuştu. Bunun üzerine Sandov aslanı 
omuzları hizasına kaldırmış ve yere 
çarpmı§tı. Bu sademenin §İddctiyle 

kızan aslan ön pençesiyle şiddetli bir 
yumruk savurmuş ve Sandovu nakavt 
etmek istemişti. 

s~ndov eğilmek suretiyle bu darbe. 
yi da savuşturduktan sonra aslanı kıs • 
kıvrak yakalanuıtı. Aslan bütün gayre 
tine rağmen Sandovun elinden kurtula 
mamıştı. 

Son ravundda Sandov arkasını asla. 
na dönmüı, hasmının kendini müdafaa 
etmediğini gören aslan bir hamlede 
Sandovun sırtına sıçramı§tı. Sandov 
birdenbire elini kaldırarak sırtındaki 

aslanın boynuna dolamış ve ani bir 
hareketle onu ba§ının üstünden çeke • 
rek yere çarpmı~tı. Bu üstiln kuvvet 
karşısında aslan pes etmiı ve kuyruğu. 
nu iki bacağının arasına aıkıştırarak 

mücadele meydanından uzaklaşmıştı. 

DDk lkaırtvızat 
AMERİKAN 11irklPrlnde ve mUzikhollerinde çalı

şan cüceler isyana hazırlanıyorlarmış. Yakındo. 

isyan bayrağını knldıracaklarm111. Cüceler, sirk sahibi!'. 
rinin kendilerini pek haksız bir surette istismar ettik-

lerine kanidirler. Ayni sirklerde çalışan uzun boylu dr.v 
ndnmlara, a~ırlığı yüı elli kiloyu geçen kadınlara çok 

n<oacm~tlr'eDeırce y@D 
yl\.lıır\Qı"elftl 11116 yaşuncııa 

~Dır k©~DlYı 
1 LK kartvizit, eski zamanların en nazik milleti sa

yılan Çinliler arasında kullanılmıgtır. İlk kart
vizitler bugUnkU kadar kısa. yazılmıyordu. Çinlilerin 
kartvizitleri uzun ve şairane ctimlelcrle doludur. İşte bir 
nümune: 

ıtj;. «ına2 ' e sı ah arını bırakır 

G EÇEN gün Varşovad:ı cumhurreisinin oturduğu 
saraya ihtiyar bir köylti gclmi§ ve cumhurreisi

le gbrUşmck istemiştir. Yanüs StepUs isminde olan bu 
köylü, 118 yaşındadır. Oturduğu Rondikle Varşova ara, 
sındaki 150 kilometrelik yolu yilrUyerek katetmiştir. 

~tr de\'lrn~nhedeye imza koymuş olan fazla Ucrct verildiği halde kendilerine pek az para ve
t~tlcrinjet er.de sil~Mannı sadece em. riliyormu5 ... Patronlarına şikayette bulunan cüceler, on-
~~lerdi. tcmıne yaracak derecede indi. lardan ııöyle bir covab almı§lar: Yirmi yaşındayken Rus ordusunda nefer olan bu 

"KonfüçyUsUn bin bir ttırlü lütufla.rma nail olan; 

tiçcklcrden, balıklardan '"' gUzcl kızlardan çok ho11la
nan; her giln yeml'klcrlndc kırlan~ıç yu\'MI yiyen ()ur. 
lsngıç yımısı, Çlntitcrfn en kibar yemeğidir!) ve ak~m
lsn kuştilyil yatakta uyuyan Şn-Şan-Şing.,, 'e ~tUn bunı _ Siz fazın parayı no yapacaksınız? kuş kadar vtl- köylU 185i Leh isyanına iştirak etmiş ve clhnn harbin

~ hahJ.t ar tahakkuk ettlrilemediy- cudunuz vr.r .. A'f. gıda size kdfldlr, halbuki devler v" de, hemen hemen ytlz yaşına yakınken, Leh g5nUllllle-
~n devı;e munhcdenindir. ne de onu şişmanlar çok yorler! rl arasında bulunmuştur. Yakın zamanlara kadar çalı-
~ trsay t adamlarının. §arak hayatını kazanan bu adm, son günlerde elleri tit-
"tı f~İliı rnuahedcııini yapanlar, bilhas. Bu cevabı haklı ve yorinde bulmıyan cUccler, içle- remeğe ba§ladığı için, art.ık çıılışamıyormuş. Bu uzun yo. 
~· bUtu rnurahha.,ları. her şeyden ev· rindcn on dokuz cUceyi murahhas scçmiglcr. Bunlar, lu, cumhurrelsinden kendisine yardım istemek için yU-

la~ı ~t~~vletıerin silB.hlannı bırak. haksızlığı htikümet nezdinde protesto etmek için Va- rümU§. 
l}Orlardı. Onlar bizzat kendi şingtona doğıu "tehditkar bir yUrüyü~ .. yapacaklarmıe! Zavallı asırlık adamın isteği yerine getlrllmietir. 

Avrupada ilk ratvWt on altıncı asırda Venedikte 
kullanılmıştır. Bugün Venedlğe uğnyanlar şehrin evrak 
mahzeninde bu ilk kartviziti görUrler. Çok ince bir par
şömen üzerine yazılmış olan bu ilk kartviziti, 1!560 yılın
da Jan Vestetrof isminde bir talebe kullanmıştır. Oze· 
rinde kendi isminden başka şu cUmlo vardrr: ''Ümltlo 
ya~ıyorom.,, 



Sonbaharda, hatta kışın 
qiyebileceq 'niz bir rop 

Bütün sonbaharda, hatta kışın giye-
bileceğipiz bu yünlü robu kendiniz 2 
şöyle yapabilirsiniz: 

Evvela yünlü bir kumaş seçiniz .. Sc
ç~rken kumaşın kalınlığını göz önünde 
bulundurunuz. Eğer yalnız sonbaharm 
ilk aylarında kullanmak niyetinde ise 
niz biraz daha ince, daha idareli davra. 
nıp ta hem kışı, hem sonbaharı ayni 
ropla çıkarmak istiyorsanız, kalınca bir 
ku T.aş alınız. 

Desenlerine bakarken şu noktay: 
hatırdan çıkarmayınız: Bu sonbaharda 
ve kışın trikoyu andıran desenler mo 
dadır. Yeşil, bilhassa cam göbeği sene
nin istenen ve aranan renkleridir. Bu 
rop için lazım olan iri düğmeleri ya 
ayni rcn!ae, yahut yakın bir renkte a
lınız. Ayni renkten bir kemer düğmesi 
seçmek ve eğer vücudunuz çok ince 
ise tekmil kemeri de ayni renkten yap 
mak lazım gelecektir. 

Modelimizden evvela bir patron çı. 

karın z. Patronların ne şekilde çıkarı . 
lacağını geçen günkü sayımızda göster
tdik . 

Esasen bu iş çok basitt ir. Modelimiz
deki rakamları tabii nisbetler dahilin 
de bir eski gazete üzerine çiziniz. Eli. 
nizde mükemmel bir patron olur. 

Bu patron sekiz parçadan teşekkiıl 
eder. Robu biçmek için patronun muh . 
telif parçalarını 1 numaralı şemada gös
terildiği gibi ikiye katlanmış olan ku
maşın üzerine koyunuz. Kenardan 3 
santimlik bir dikiş payı bırakarak .ke· 
siniz. Evvela önden işe başlayınız. H . 
harfiyle gösterilen yerden L e kadar 
devam eden kısmı kesiniz. 

Sonra parçaların FF, AA, BB nokta. 
!arını biribiri üzerine getirerek teyel. 
leyiniz. Sonra tersine çeviriniz ve içe
riden iğne ardı denilen dikiş ile diki • 
ni-ı. 

Önün orta kısmı dikişsizdir. O rtadan 
L den S e kadar devam eden 6 santi· 
metrelik kıs:nı kesiniz ve açık bırakı
nız. Sağda iJ(kleri hazırlar ve sola düğ. 
mcleri dikersiniz. 

Arka da ortadan dikişsiz'dir. C den 
D ye kadar devam eden kısım yarıktır. 
Arkayı ve önü omuzbaşlanndan biribi. 
r ine dikersiniz. Arkanın orta yerinde 
yakayı açar ve yakayı FF noktaların

dan arkaya biti~tiriniz. Kollar da ayni 
suretle elbiseye raptedilir .. 
Unutmayınız: Modelimizdeki rakam 

lar, or ta bir h:den itibar edilen 44 be· 
den içindir. 

Çocu ~ Oaııra ını D(fi!D 

temlzOD<ğJe 
aOnştn ıru ın D(E. 

Çocuklarınızı temizliğe alıştırmak 

için temizliğin lüzumunu anlayacak yaşa 
gelmelerini beklemek icap etmez. Ço. 
cuğu pek küçükken suya alıştırmak 

için her gün banyo yaptırınız. Başların 
daki bir iki t el saçı bile tarayınız. Ku 
laklannı kolonyaya batınlmış bir pa. 
muk ile temizleyiniz. 

Bu suretle yavrunuz hem çok temiz, 
hem de iyi huylu olur. 

Çok sıcak havalarda çocuğunuzun 

banyosuna bir parça adi karbonat ilave 
ediniz. Banyodan ç kan çocuğu kurula
yınız ve bütün vücudunu talk ile pudra. 
lay.nrz. Çocuğun harel.:et etmes:ne ve 
oynamasına izin veriniz. Parmağını 

emems:ne izin vermeyiniz. Bu emiş 

dişlerin çabuk çıkmasına mani olur. 
Çocuğunuzu beş yaşında yuzunu 

kendi kendine yıkamağa alıştırınız: ye· 
di yaşındaki kızınızın her gün saçları· 
nı fırçalamağa alışmış olması lazım. 

dır • 
Bilirsiniz ki çocuklukta adet cdilmi'j 

huylar bütün hayatta devam eder. O
nun kin çocu~unuzu d:ıha kendini bil
rruden evvel tcm.zli~e alısmış olması 

istikbali için miihim bir faydadır. 

i. 

,, 

t-
o 

ı o Oı 
Cf 4U -· -

'lı o 
CI 

~ ~RK4 

-'-'----..-~-
~n--

Kek nasıl 
qapılır ? 

Dört kişiye kafi gelecek miktarda 
kek yapmak için : 

125 grnm tereyağı 
125 gram şeker 
2 ndcd yumurta 
150 grnm un 
50 gram kuru Uzlim 
Bir parça limon kabuğu 

Bir kaşık dolusu Rom !flzımdır. 

Eweliı tereyağı eritilir. Şeker 'e iyi. 
cc çarpılmış yumurtalar ilave edilerek 
karıştırılır. Sonra iı,:ersine azar aznr un 
ilave edilerek yoğurulmağa başlanır. Ko 
yu bir hamur husulı> gelinceye kadar yo. 
ğunılmaya devam edilir. Bilahare bu 
hamurun lçersine Rom, üzüm, limon ka
buğu ilave edilir. Sonra yuvarlak yahut 
dört köşe bir kalıp alınır, dibine yağlı 
bir kfığıt konur. Hamura bir tutam fıdi 

karbonat ilii.\·e f'dilir ve derhal kalıba 

dökülür. Sıcak fırında bir saat pişirilir. 

Kek hazırlanmıştır. 

"' Mahzeni, ynhut huz dolabı olmıyan 

evlerde ynzın scbzC'yi tnzC' olarak sakla

mak için bir sepl't <.'dinmeli, sep<'tin dibi

ne bir keten yahut kanaviçe parçası yer
leştirilmeli. }{eteni veya kanaviçeyi ha-

fifçe ıs!atmlaı, ve alınan sebzeleri bu se 
pete koymalı. Czc>rini de az ıslak bir ke-

ten parçnPiyle örtmeli. Sepeti fnzln ı ık 

almn·an l)ir yC'r<' koymalıdır. Yavaş ya. 
vnş tebahhur cdc>n ıslaklık sebzeleri bo
zıılmnlttaıı lrnrlnrır. Jlrr ıı:ıhah knn •wl -

Eldivenlerin ize 
d k kat ediniz 

Sayfiyede, yahut 1ıliıjda tabii eldiven 
kullanmadınız, cldi\'cnleriniz yalnız §Ch

rc indiğiniz mnhdut günlerde işinize ya
radı. 

Fakat artık §ehre dönüş hazırlıkları 

başlarken eldivenleri gözden geçirmek, 
temizlemek lazım. Onun için bu tavsiye
lerimizden istifade edebilirsiniz: 

Örgüden ibaret olan eldh·enler (bu se. 
nenin en göze çarpan modasıdır) tıpkı 

çoraplar gibi az sabunlu sıcak olmıyan 

bir suyla yıkanır. Yıkanırken beyaz eldi
\'enlerin sararmaması için suya bir par
ça Boraks yahut adi tuz ilave etmek ka
fidir. Yıkanan eldivenler kuruyup litU -

lendikten sonra tahta bir kalıp üzerine 
geçirılirse bozulmadan uzun zaman du -
rurlar. 
Şamua eldivenler, çok sabunlu ılık su 

içersinde uğula uğula yıkanırlar. Eldi • 
ven parmaklan su lçcrsindc ilkin birer 
birer çekilir ve uğulur, fakat sıkılmaz. Yı 
kandıktan sonra eldiven tahta bir kalıba 
konur ve gölgede kurutulur. Şayet talı . 

tn kalıbınız yoksa bir havlu içersino üst 
üste koymak \'C dikkatle havluyu kapa
dıktan sonra gölgede kurutmak icab e
der. 

Podöıılied eldivenleri temizlemek için 
ekseriya benzin kullanılır. Bunlar için 
hazır satılan tı>mizleyici bir macun do 
vardır. Bu macun biP'fanile parçası üze
rine dökülerek eldivene sürülür ve ui;ruş
turıılur. Bu macunu isterseniz siz de ya
pabilirsiniz, çünkü çok basit bir şeydir; 

bir el tasrnda 30 gram beyaz sabunu 100 
gram eu içersinde eritir ve kaynatırsı
nız. lçersinn soğuduktan sonra ı gram 
limon esansı ve koyulaşıncaya kadar ki. 
reç kaymağı fl{ıve edersiniz. Bu suretle 
çok pahalı olan eldiven temizleyici ma. 
cun meydana çıkmış olur. 

çcyi ıslatmak şartiyle sebzeleri uzun 
müddet lnze gibi muhafaza edersiniz. 

• SivrisinC'k sokınnsma karşı soyu). 

mufı bir soğanı sineğin soktuğu yere 

sürmek kfıfidir. Soğan suyu kaşıntı), 

derhal keser ve kızartıyla kabanklığa 

mfınl olur. 
• Yumurtaları çalkarken ilave edilen 

birkaç damla limon suyu bu yumurtala
nn fnzlıı köplirm<'sin" yardım C'dC' r . 

Edirne' de 

Bütün tarihi abideler 
iyice tamir ediliyor,. 

Edirne müzesi, lstaohul ve Ankara dl !ı 
lerile diğe r yerlerden toplanan ye 

eserlerle eşsi z bir hale gelirUdl 

' . ,,,., 
Mıizcsi zmginleştirilen t'C tarihi abidrle Tİ baş/atı başa tnmir cailnt fili" 

nıizdc ı'\limar Smmı caddesi f'l'I""'!.. 
Edime, (Hususi) - Mimar Sinan, \ Vekilimizin yardınılarile .b:.!o' 

Hayreddin gibi 'l'ürk üstadlarmın ölmez rnyın etrafındaki binalar 11 ~~ 
eserlerini içinde tophyan Edirııemiz, bu- ce!: li e abide olduğu gibi rtıeY 
gUn, l..ondra asfalt turlzm yolunun üze- lacaktır. ~ 

ı inde bulunmak mazhariyetine d~ eriş - Bundan başka Rüstartı P'f9'1'1P ;,,! 
miş olduğu için ehemmiyetini bir kat da- 1 !:.inci Bayazıdın Darüşşiflll• 

11
.._,,, • 

ha arttırmıştır. resesi, Fotlahane, Aşhane_~llll-__, 
Buradaki tarihi eserler arasında Mi- nesile arasta ve Ali paşa ~,..-~ 

mar Koca Sinanın Sclimiye ile beraber ettirilmiş ve Darüşşifa ile ~ 
yapmış olduğu Darülkura medresesi u. !erine ve İkinci Bayazıd rtıe 

mumt müfettişin bilyük alfıka ve yardı- r.u verilmiştir. ~ 

mı, maarif vek{ılctinin de muvafakat vo Bununla beraber tarilu bil~'
muavenctlyle çok güzel bir mUzc haline l('r olan ve içinde c cevrin pe:- fi_. 
getirilmiştir. ~ kır::ı:ı!arını, Yeniçeri üskUfle dl"'.,, 

Edirne ve Trakya için ~ok değerli bir neklerini taşıyan Tatarhaııilf.~ ';r: 
varlık olan bu mJzeye alınan eşyalar a· l•abristan içindek\ nadide t111lt-
r:ı3m.:a 300 senelik ve Osmanlr donan • ye kaldırılmıştır. 

----~ masının, kabarma resimlerle Ven edil: 
kalesi önündeki nümayişini gösteren ve 
Gelibvludan getirilmiş olan çok kıymet 

Ji, eşi olmıyan bir parça bulunmaktadır. 

Ayrıca Edirne ve Trakyanın muhtelif 
yerlerinde 200 parça eşya satın alındığı 
gibi. İstanbul ve Ankara müzelerinden 
400 parça da Edirne müzesine naklcdil· 

r.ıiştir. 

Eski eserleri sevt>nler kuı umu, bu yıl 
içindrı Edirnedcki tarihi eserleri tamir 
\"C temizletmek için de bir hayli masrafa 
gir:niştir. Bunlar arasında Birinci Ah· 
med devrinde 18 sene defterdarlık ve o 
zamana göre maliye nazırlrğı etmiş ohn 
E J.:mekçi oğlu Ahmed paş:ının Kervan 
ı.arayı mühim bir yer tutmaktadır. 

Mimar Sinan ekolünün yetiştirdiği 
Türk mimarlarının v:icude getirdiği bu 
güzel eser, Maliye Vekili Fuad Ağralı· 
nın gönderdiği tahsisatla tamir ettiril· 
m;ştir. 

Önümüzdeki yıl içinde gene Maliye 

Bolvadin, (Hususi) - Koca Sinnnın 

burndn ı.lıı bir eseri vardıı· : Sinan paşa 
camii. Kaymakam Feyzi Akkurun hima
ye ederek liızımgelen tamiratın yapıl

masını temin eylediği bu eser bilhassa 
dahili tertibat ve tezyinau itibariyle çok 
kıymetlidir. Resimde yakında tamirine 
b:ışlanneak ol:ın bu güzel esesi görüyor
sunuz. 

14 senelik 8 
maceraSI 

Bir deBkanh, se• 
1 kadının abl•8111 

öldilrdll 

Jat! 
Diyor. 

:ııbahleyin Kerime öı•::st.ı' 
ken kız kardeşi Ayşe: 

- Sen kal ev işlerine ~ 
ben götüreceğim! 

Diyerek sürüyü alıp ~ 
leyin Kerimenin öküzl~~~ 
işiten Hüseyin, yol •:.istU 
ruyor ve Ayşeyi Kerirne 
rinc ateş açıp cansız yere 

Aşık katil yakalanrnlf 
rilmiçtir. 
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lıt~BER'Oın Aşk ve Has ~omanı·: 7 
llci . Nakleden: Haldun S. Kip .. 
~dakıka sonra piyanoda, hoppa ye. arabacı, oklarını daha uzun yaptıracagl· 
~·bir baştan bir başa koşan demir nı; bu suretle Bayardın, bir kere koşul. 
' .tarı, kulak zannı patlatan gam duktan sonra, ne kadar çifte atarsa atsın 

Gene "Şer~r,, meselesi 11 Beşiktaş klübü azaları 
B~ş•~!a_şlı ı· Umumi kongre toplanması iç:n 
Hµsn"!. ııe . Biı· takrir verdiler 

Şeref klupten 1 
~ık~erle ortalığı inletiyordu. artık bir şey kıramıyacağını söylüyordu .. 

~esıtıi .cıddi bir konuşmadan ümidimi Birdenbire bana dönerek: 
~· Şiun, Aldanmışım; beni bir silrpriz - Arabacı pek ahmak adam değil! de. 
\' 'Yorrnuş. di. 

b ı:ıekten bir saat evvel, ev gayet tat- Kani olmuş bir tavırla: 
~ 8essizlik içindeydi. O kadar ki, en· - Doğru, dedim .. Pek ahmak değil. 
._ e. düşen mürebbiye, acaba bir fela. Ne derse tasdik etmeğe karar vemiş. 
~ o~du, diye üç dört kere rahatını tim. 
~ evi dolaşmağa gitmişti. - Fakat mademki, benim güzel Bayar 
~ : bahçede, tentenin altında otur. dnru adi bir su beygiri derkesine indirdi; 
~gara içiyoı:;dum. Birdenbire yukarı fena adam! 
"6; keskin bir çığlık işittim. - Evet, fena adam! 
~ebbiye gene ortadan kay'boldu. O - İntikam almak niyetindeydim .. Kar 
'-aar ~lamın bütün gürültüyü bastı. deşim Miljganın odasında yattığımı bi-

UUıış sesi işitildi: liyorsun değil mn 
tf.r ~! Artık, çok oluyorsun kızım! - llayır, bilmiyordum. 

aue curcunası hissederek - bu gi- - Pekala, işte orada yatıyorum .. Müj 
serden çekindiğim 6çin - hemen gan köpeklerden nefret eder. Bilhassa be
' ırn, bahçenin koruluklarına dal· nim Plutonumdan .. Müjgan öğle uyku. 
~ suna yattığı zaman Plutonu buldum, 

't ~ .. 0~nı üç dört kere dolaşmış pençelerine bez sardım. lyi huylu hay. 
)t ra Ilı Sumüklüböcekten başka bir şe. van, kımıldamadan duruyordu. Kuzu gi. 
ı.._. stgelrnemic;tim ki, tetaı:lı avak ses. bidir .. 
~•Oth • ~ J 

~ ısırtılan ve nişanlımın yava~a Bu kuzunun tadını ben tatmıştım. Fa-
' ~ğıran sesini duyarak durdum. kat sesimi çıkarmadım. 
~ir ura~ayun .. diye seslendim • (Devamı Var) 

' ti~~ıka sonra Suzi. evvelk'i günkü 
~ 1.k~Yerek kollarıma atıldı. Fakat Fuar kunasma iştirak edecf'k 

~~·'"ci bir tokattan korkarak onu Istanbul muhteliti 
~ın üzerine hastırmağa çekindim. 
~: aştan sel gibi akıyordu. Hıçkıra. Ctima sabahı 

hareket edecek ~;tür beni! dedi. 
~i~~ mendilimi çıkardım - ken- T. S. K. İstanbul Bölgesi ı·utbol Ajan-
~ ını kaybetmiş - gözlerini sildim. lıh'llld!uı: 
~ille Zahmet! Gözlerinde sanki tiki Fuar kupası maçlnrma i§tirak edecek 
,.vardı. olnn İstanbul muhtelit takımı 26-8-1938 

' b'ıl tamamile ıslanınca, kurutmak Cuma gUnü sabahı saat 8 de Sus vapuru 
l'l <la it ır ç~~~~ın üzerine serdi, gözyaşla· ile hareket edecektir. 
lt&'~lldılıgınden dindi. Muhtelit takımı tegkil cdcıı agağıda 
~U~n orta5;ında, harap, küçük bir adlan yazılı idmancılann futbol ıevazım
llıiııe 0nilne gelmiştik. Bizim gelme. Jııriylo birlikte hareket saatinden yarım 
~ l'ahatıan bozulan kurbağa sürüleri saat evvel Tophane rıhtunmda hazır bu-
~k öteye beriye kaçıştılar. lunmaları lüzumu tebllğ olunur. 
~ aları hiç sevmiyen Suzi, bu eski Galatasaraydan: Haşim. 
~ kiremitleri, sıvaları dökülmüş Güneşten: Murad. 
bir taı tu~n sütunların arasındaki ufak Fcncrbahçeden: Esnd, Lebib. 
~ Uzerine, ihtimamla eteklerini Beşiktaştan: Mehmet Ali. 
~Vaı~ sonra, bağdaş kurup oturdu. Vefadan: Muhteşem, Muvahhid. 
~ h •Yette, küçük, zarif bir Hint ma. Süleymaniyedcn: Daniş, İbrahim, Ru. 
b... ~ 'Ykelini andırıyordu. 
"""1 de hi. 
'-Ne Yanına yerleştikten sonra: Topkapıdan: Haydar. 
\'~d \'ar:_ diye sordum. Beykozdan: Şahap, Turhan, Bahaaır, 

'di: en aglamağa başlayarak cevap Kemal, Sadettin. 

s.~.~~.~,n~~!~!!~ uyu-1 
şamıyan ve nihayet stadyom is. i 

mini değiştirmek jşi yüzünden ara
larındaki anlaşamamazlıklar hali bir 
şekil alan Beşikta! klübü idare he· 
yeti ile klübün ileri gelen azalarının 
münakaşaları malfımdur. 

Birçok eski idarecilerle faal spor 
culardan kısmıazamının i§tirak et 
tiği bir grup bundan bir ay kadat 
evvel klüpten istifa ederek "Şeret 
spor klübü,, ismiyle yeni bir klüp 
kurmak için resmi makamtara müra· 
at ettiler. 

Beşiktaş jimnastik klübü idare 
heyeti de bir tebliğ neşrederek; 

- Klübe kaç futbolcunun bağlı 
kaldığını anlamak ümidiyle • futbol 
cülerini antrenm~a davet etmişı fa· 
kat bu davete bir tek sporcu dahi 
icabet etmemişti. Siyah beyazlıların 
birinci takım sporcuları bu hafta 
Baltalimanı çayırında bir ekzersiz 
yaptılar. 

lstanbulun bu güzide klübündekı 
hercümerç devam etmekte iken ve 
ne şekil alacağı merakla beklenir. 
ken idare heyeti: "klüpte nizam 
ve intizama aykın harekette bulu· 
nan ve arkadaılan arasına tefrika 
sokarak sebepsiz istifaya teşvik e. 
den birinci takımdan Hüsnü il~ Şe· 
ref ve eski idarecilerden Fehmi ve 
Abılu~!ahın klüpteki kayitlerinin 
silindiği,, ilan etmiş bulunmakta· 
dır. 

Bu hadiseler de gösteriyor ki i. 
3are heyeti merhum Şerefin ismini 
sildikten sonra birinci takımın 
güzide oyuncusu Şettfi de 
klüpten çıkararak "Şeref,, ler-
lden temizlemiye azmetmiştir. Klü· 
bün emektar oyuncusu Hüsnü 
ile Şerefin kayitlerinin terkin e. 
dilmesine sebep olan ''arkadaş· 

!arını sebepsiz olarak istifaya 'te§. 
vik,, iddiası hiç de yerinde ijeğildir. • 

istifa eden Beşiktaşlıların sevgili 
yuvalarından ayrılmalarına Hüsnü 
ile futbolcü Şerefin teşviki değil, 

stadın "Şeref,, siz kalışıdır gibi geli. 
yor bize .. . ......... 

'Şu Var k' ~'-ı ı, annem beni kederden öl. ---------.,-----------------------
l'au;bi Naill Moran b-zı gazetelerın ne,rlyatına . 
'.\rt r sesle ihtar ettim: cevap veriyor: 
~ıtri'~ tnendil kalmadı.. T • • k t 1 t • t k ~'ru entarisinin eteğine sildi.. Bir ur a e ızm a ımı 
~Ura~. bulduktan sonra, ellerini ka-

~ Ç~k bedbaht birkızun. dedi. Belgrat müsabakaları na 
\t ~af taşın üstünde muvazenesini na· haz 1r1 an m 1şt1 r. 
~ 'a ediyordu; hala şaşarım. 
~~ icı . benı ketlerden öldürmeğe 

v gaııbaı 
unı. . 

,~. 

~-~. n ne Yaptı sana, zavallı sevgi. 

ttı...:tırf 
""lııi ı:: ktvnrnJannı düzeltti; tekrar 
' h \1\ısturdu 
~Quda . : 
,.~il~·ard ~e?ı bır sistem! dedi.Bahane 
k! ~ 8' •dı. Bugün de Pluton. Yan:ı 

~'ll8lcün ~.olacaksın ı 
'Gı; \t tat iozlerini, bizi gölgelendiren yo 

b. ~i~a .kaldırarak bağırdı: - Bil. 
.-. t\lerirnı 
~~ton ·ı . 
~ ~ B.arard. arasına katılmam 
~ ı~ d{lz gı~rnernışti. Fakat cümlenin 
11.~"'=-lığl'll'ııelt.~ı: M~şfik bir nazarla min. 
~ı S\ll! ı,;os~erdım. Yeğenim ı:.iddetlc 
' ~ 1J'arak d . " 
, ı~'~t! Bu !: bahevam ettı: 
~ ·•ııtkt ' a Bayarda su fıçısını 
)l'd"'- en utanın d . • :"il··•! bu rn • a ılar. Benım asıl Ba 
~<it İ.inu t"~ebur fıçıyı taşı ın ha! .. 
I~ tl;ıl'\d Hı>tıın: Kıt! Kıt! fıçı vere 

l));ı '· P:ırça • 
\' .. 1. ~-;ın1 'Parça oldu 7..aten böy 

~' . e'''"l l "~ h ' en ~Ylmll~tim • 
~ .. t b :tıırlarnak • . 
~"il\ Ulama 1 .. Yüzünden ~0:-r:ı~e 
~ ~Une g r.~llırn bu manzara~,. l{ÖZO · ı 

t ~~irtı g~~~c~ ~.iılmeğe başladım .. 
Sı.... 11~rıJı2 

1 u~ıımu ~örfhce. sessız 1 ""°' . . tle b(.,·a d ' 1 . . 
İ.ı~diJ4 : ·.~ •• ı~ cr .. ıı gösterdı . j 
-~ ~rek soıune devam etti: ı 

a&ınak istiyordwn. Çünkü,: 

Bazı gazeteler aon günlerde ge. J 
ne Rlletizm jtini ele alarak Balkan 
oyunlan arifesinde ıatletizmle ala
kadar olunmadığı hakkında yazılar 
yazmaktadırlar. 

Bun.dan evvelki senelere nisbetle 
bugün • mevcut iır..kanlar dahi
linde • büyük bir faaliyet göıt.~en 
ht:ın1>ul Atletizm monitörü NaiH 
Morandan bu asılsız neşriyata ce
vap teşkil eden bir mektup oldrk: 
Aynen ne§C"ediyoruz: 
"Yapılan bazı neşriyattan Türk at· 

Jetlerinin Balkan oyunlarına hazırlan. 

mamakta clduğu anlaşılır. 
İstanbul Bölgesi dahilinde bulu -

nan milli takım elemanlan ve namzet· 
leri bir Ağustostanberi benimle çalış· 

maktadırlar. Çalışanlar şunlardır: 

Sür'at koşuları için: Fikret, Haliık, 
Cihat, Neriman, Gören, Melih, Cema], 
Zare. 

üç adım: Yavru. 
Yarım mukavemet koşul:ırı için: 

~ecep. Kazım. 

ı ı O Manialı için: Vasfi, Faik. 
Yiiksek atlama: Pulat, Necdet. 
Disk, gülle 1 Arat. 
Cirid: Melih, Şerif, Necdet, Osman. 
Mukavemet koşuları, Artan ,Hüse. 

yin, lbrahim, Teo, Tezer. 

Atletlere her türlü teknik bilgi veril
mektedir. Bayrak takımınt teşkil ede
cekler §imdid~n beraber çatıımaktadtr
lar. 

Büyük noksanlarımız vardır. Bun. 
lann başta geleni sahasızlıktır. Sahala
rın iyi bir vaziyette bulundurulmaları 
için tahsisat yoktur. 

Bölgemizin resmi çalışma programı 
bir Ağustosta bitmişti. Milli takım ça
lıştuılması için ayrıca tahsisat aynlmıı 
tı. 

Esasen bu vazife de Bölgeye düt • 
mez. Şüphesiz bir milli takımın yetişti. 
rilmesi için bazı essalı ihtiyaçlar varsa 
da yılmak bilmiyen hevesli Türk atlet
leri kendilerini mevcut imkanlara uy
durarak forma ginniye gayret etmekte
dirler.,, Naili Moran 

Halterci Popov 
iki dUnya rekoru 

Orta sıklet Sovyet halterci.si Popov, 
Kievde yapılan müsabakalarda iki dün
ya rekoru kırmıştır. İki elle 106, 7 kilo, 
araşe etmif ve 10,2 kilo farkla Alman 
Valterin dünya rekorunu ge~i!J ve bun
dan başka Triatlde de Amerikalı Ter • 
lazzonun rekorunu 9 kilo farkla geçe • 
rek yeni bir 325 kilogramlık rekor tesis 
etmi§Ur. (Tas) 

Be~iktaş klübü müessis azalarından 
yirmi dokuzunun imzaladığı bir takrir 
lstanbul altıncı noterliğıi vasıtasile klüp 
idare heyetine tebliğ edilmiştir. 

ldare heyetinde vukubulan müteaddit 
istifalarla, bu heyet arasındaki anlaşa_ 

~ 

Klüpten kayftlen terkin edilen 
Şeref ve Hüınü 

maınazlık ve son günlerde kurulması i. 
çin çalışılan Şeref spor klübünün Beşik. 
taş klübünü baltalayacağı zikredilerek 
kongrenin derhal toplanmasını taleb e
den takrir şudur: 

lSTANBUL ALTINCI NOTERLlGlI\'E 
Aşağıda yazılı hususatın Beşiktaş, 

Jimnastik klübil idare heyetine usulü da· 
......... --~--

1 ..ı-

istinat ederek ister aksi takdirde kamı.. 
ni yollara tevessül edeceğimizi saygıları.. 
mızla bildiririz. 19.8.938 

1 - Adnan Mural inhisarlar eksper 
ve harmancısı, 2 - Mehmet Ali Tam. 
man birinci fut bol takrrnından, 3 -
Hüsnü Sarınan Milli futbol takımı kap 
tam, 4 - Hilmi Erku~ emekli albay, 
5 - Şükrü Erkuş maliye tahakkuk me
muru, 6 - Fehnt Erok Yünlü dokuma 
şirketinde, 7 - Fahri Kunter komiser, 
8 - Şevket Bilgin Elektrik §irketinde, 
9 - Eşref Bilgiç birinci futbol takımın· 
dan, 10 - Şevket Karacan komisyopcu, 
11 - Hayati Ozben birinci futbol takı
mından, 12 - Şaban Pınarçalı boks kap 
tanı, 13 - Faruk Bil~inoğlu birinci fut. 
bol takımından. 14 - lhsan Güsav tüc. 
car, 15 - Nuri Sangar birinci futbol 
takımından, 16 - Mazhar Güreş kapta· 
nr, 17 - Doktor Emin Şükrü Kont dahi 
liye mütehassısı, 18 - Abdülkadir Ziya 
Karamürsel Avukat, 19 - Saime Kara· 
mürsel. 20 - Abdullah Posan Deniz. 
bankta, 21 - Rıdvan Sensoy birinci fut 

iresinde tebliğini taleb ederiz: 
BEŞiKTAŞ JlMNAST1K IG..UBU 

lDARE HEYETİNE 
1 nununun lt3 inci maddesinin B fıkrasına 

bol takımından, 22 - Saim Süntekin 
' maliye memuru, 23 - Nuri Erku~ bay. 

1 - Son kongrede idare heyetine seçi· 1 

len arkadaşlar arasında insicam teessüs; 
edememesi dolayısile üçilnün istifası ve 
ikisinin de birkaç defa istifa ederek is. 
tifalarını geri almalarının hariçte ve da
hilde tevlit ettiği menfi vaziyet 

2 - Klilbü uzun seneler yaşatan, yük.

1 
selten ve bugünkü seviyesine çıkmasına 
en büyük amil olan kıymetli arkada~ı

mız merhum Şerefin klübe en son ve en 
bilyük hizmet olarak verilen ismini taşı. 
yan levhanın staddan indirilmesinin bü
tün memleket muhitlerinde ve efkanu· 
mumiyeye tercüman olan gazetelerde biz 
leri nankörlükle itham edecek bir infial 
ve heyecan uyandırması. 

tar, 24 - Feyzi Uman birinci futbol ta: 
kımımhn, 25 - Rüştü Erkuş gümrükler 
başmüdür muavini, 26 - Sadrettin U-
roğlu inhisarlar idaresinde, 27 - Ohat 
inhisarlarda, 28 - Nuri muhasip, 29 
- Nazım Oner birinci futbol takımın· 
dan. 
Yukarıya suretini ve klişesini koydU

ğuumz takrir klübün dün akşam fevkala 
de olarak toplanan idare heyetinde milza 
kere edilmiş ve imzaların okunamaması 
yi1zünden sahipleri hakkında tetkikat ya 
pılmasına kadar verilmiştir ki bu karar 
takrir sahiplerinin istediği kongre içtL 
mamm birkaç gün geri kalmasını in~ 
edecektir . 

Su topu 
lta:yanlar ımanlan 

yendi er 
Düseldorf, 22 (A.A.) - Burada 

bulunmakta olan İtalya sutopu takınu 
garbi Almanya muhtelitini 4/ 3 maglup 

3 - Bu vaziyetin devamı halinde te. 
şekkülünü gazetelerde okuduğumuz ve 
muhitte büyük bir sempati ile karşılan. 
dığını müşahede etmekte olduğumuz Be 
şiktaş Şeref spor klübü namındaki teşek. 
kül klübümüzün faaliyeti atiyesine en
gel olabilecek bir kudret iktisap eyleme-
si ihtimali karşısında a§3ğıda imzaları _e_tm_i_şn_· r_. ___________ _ 

yazılı asli azanın be§te birinden çok taz H ! r ta v z 1 t1 
lasmı teşkil eden bizler üç gün zarf mda Evvelki gUn Modada yapılan tatanbul 
28.8.938 pazar günü saat 15 de Akaret. 
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'Rados u cari1Jenin qarip ölümü 
gün erce dillere destan olmuştu. 

- Hayır, dedi, böyle sözler sana ya- dırttılar . .Mahmut, bostancının göğsUn • 
kışmaz Mahmud. den tutarak, herifin gözlerini korkudan 

Sellmln de artık sinirleri tükenml§ti. ~an uğratacak kadar vahşi bir kinle 
Turşu gibi bir kenara yığılm~tı; söyle- tenbih etmişti: 
niyordu: - Bu kahpenin leşini, Sultan Musta -

- Balık baştan kokar. Bu işlerde hUn- fanın kapısı önüne koyacaksın. GUftUgiı 
k!i.rm parmağı olduğunda cıUphemiz yok- olursa önce senin ba§ını vücudundan a
tur. Biliriz ki Rndoslu cariye Mustafa • yınnm. 
nın gözdesidir. lşir, ucu padişaha daya- Ne oldu, ne bitti? bu Uç insan ve pa
nmca tedbir ve teenni gerektir Mahmut. dişah Mustafadan başka kimse öğrene -
• Kar hllA dlnnıemla, daha §İddetle mcmiş, yalnız hançerle kafası delinerek 
yağmağa başlamI§tl. Pencereden ufka katledilen Radoslu cariyenin bu garib ö
kadar bembeyaz görUnen İstanbul derin lümU günlerce dillere destan olmuştu. 
uykudaydı. Kimbflirdi ki gecenin bu sa. Kaymakam sndrıali Tayyar paşa, ken
atinde sarayda saltanat kavgalariyle a- disinden bu bUdiseyl soranlara cevab 
rapsaçma dönen bin bir dert yanıp tutu- vermişti: 

euyordn. Ve birkaç dakika evvel şev - - Şehzade Mahmut saralıdır. Biçare 
ketlQ padişah sultan Mustafanm koy- kadın, bu malülün bir hUmınasma kur -
nundan sıyrılıp bir r:ıehı:adeyi kurban bıın olmuatur, A1Jahii41cm ! 
vermeye gelen bir cariye, işte harem o- İstanbul, haftalarca ayni sözle çnlkan. 
dalannm birinde can vermişti. mıeb: 

UçU de şafak sökUnceye kadar birer - Şehzade Mahmut saralıdır; Şehza-
tarafa yığılı, cansız gibi kaldılar. de Mahmut Radoslu bir cariyeyi kafa • 

Anber ağa, öğleye ynklaatığı halde ne sını parçalıyarak öldUrdU ! 
Selimin, ne Mahmudun odasında bir ha- O gUn öğleyi iki saat geçe refsülküt
reket işitmemiş ve bu derin uykuyu Cev- tabm kapısı hafif hafif wruldu. Refik 
rinin aşifteliğine verip geçmigti. Kim- efendi de bu cariyenin ölilmU meselesini 
bilir gece sabaha kadar Selimin kolların- bAlfı halletmiş değildi. Blliyordu ki 
dıı.n Mnhmudun kucağına, Mahmudun kol Mahmudun ne sarası vardı, ne de bll3-
Jarmdan Sellınn yatağına yuvarlanan ka bir derdi. Bir oturtl§ta bir kuzuyu 
kalfa, ne yorgundu ve ne yormuştu! gövdesine çökerten ısehzadenin boğa gU-

Padişah Mustafa o gUn belki on kere reşlcri yapacak kudrette olduğunu da 
haber göndermiş, echzade ile Scllmln ne biliyordu. Acnba neden bu cariyeyi aı. 
Alem.de olduklarım sordurmuştu. Mercan dilrmU§tü? herhalde işin içinde bir iş 
da, Anber de, hatta o gece geç vakte ka- vardı. 

dar Sultan Mustafanm yamnda orduyu Kapı tekrar wruldu. Refik efendi an. 
hümayun hakkındaki {§ler:l g6rUumek U- cak duyabilmlgU. Hemen toparlanıp ses. 
zere kalan eeyhllllslAm Ataullah efendi l~ndi: 

dahi pııdişahm bu alakasına hayret et- - Buyur! 
mi§lerdi. !çeriye kaim ça1'afa sarılmıf, uzun 
Şimdiye kadar Mustafanm aklı nerede boylu ve yUzUnde çifte peçe ta~ryan bir 

ldl! Neden bunları~ sormuştu? kadın girdi. Refik efendi. hayatında ka-
Ataullah, içinden pazarlıklı bir herif. ruımdan gayri tek kadın tanımam11 blrly

U. Bu işin içinde 13 olduğunu anlamıg, a- dL 
ma, hiç o taraflı bile olmamıgt.L Kadın, pUrtiz.sllz ve tatlı bir İstanbul 

Mustafanm, Radoslu cariyesinden bir eivcslyle konu§Uyordu. 
netice beklediğinden eUphe edllemczdL - Reis efendi, sizi rahatsız ediyo _ 
Maahazn zaten gUnlerdenberi bu kadı - ram. Fakat bir emri mUhlmmi istişareye 
nm suyunu çıkarıp posaeım bırakm11tı. geldim. 
Eğer bir h!di.se olup da bu meltuıete kur- Kadının konuşuş ve görUnU§Une na _ 
ban giderse ne çıkardı? Devleti aliyede zaran bUyUk bir konağa mensub oldu _ 
kadın mı yoktu? Padişahtı, elini sallasa ğunda §ilphe yoktu. Refik efendi göz!U
elllsl, başım sallasa tellisi hazırdı. Fakat ğUnU çıkarıp yer gösterdi: 
bir de muvaffak olmugsa, if;lte böylece, - Şöyle buyrunuz hnnım. Matlubunuz 
sessiz eadaeız ecdadının yedi&i haltı o nedir? Elimizden gelen diriğ olunmaz. 
da yemi§ ve vehzadeden kurtuımu" olur- Ama, bir dava işiyse bizle alAkası yok
da. Halk da bir kadm yUzUnden diye, tur. Koridora çıkınca sağa d6ncrslniz 
saralı Mahmudun ölllmUne vahlanmnzdı. ve .•• 

Ama, kazın ayağı böyle çıkmamış, ca- Kadm, peçesini kaldırdı ve reisin sa-
riye cehenneme yollanmL2, Mclımut da zilnn kesti: 
ortadan kaldtnlamamıştı. - Halvet isterim relı efendi. Matla-
Öğleye doğru Selim ve Mahmut bos- bım bir dava değil elzinle dertle§lllek

• tancıbaşıya haber gönderip cesedi kal • tir. 
. . . 

Refik efendi tekrar gözlğUnU takıp, ka 
dınm siyah peçesi altından lekesiz bir 
snt kaymağı gibi çıkan yUzUne ve iri 
kirpikli çekik siyah gözlerine, hak ta
rnfmdan boyanmış duran pembe ve mi
nimini ağzına, konuı,ıtukça içeri doğru bU 
külüp insanın takatini kesen gamzeleri -
ne dikkatle baktı, baktı ve başını salla
dı: 

- IAhavle, hatun çok mu gizli?. 
- Çok, reis efendi. Şevketlü Selim e-

fendimize alt. 
Reis yerinden fırladı ve hemen kapı. 

ya koşup haykırdı: 
- Yakup buradan ayrılma ve zinhar 

kemesne içeri girmesin! 
Bu sırada Cevri yUzüğU parmağınn 

takmış ve sedeften iı.ılenmte gibi pUrUz
sUz beyaz ve gilzel elini reisin masasına 
koymu§tu. Refik efendi yUztiğU glSrUn
cc: 

- Ha, dedi. ŞJmdi ıınladım. 
Ve eğilip yüztiğü öptU. ŞeytanatkAr 

bir tebessümle Cevriye baktı. Meğer ka
rmmdan başka bir kadını velev elinden 
öpmek ne lezzetli ve ne heyecanlı şey
miş! enfiycsinl bir turlil çekememişti. 
Titriyen elleriyle az daha hokka kalemi 
devirip gilzelim Şiraz halısmI berbad e. 
decekti. 
Kadın iki parmağıyla boğazında stkıv

tırdığı çaıı,afı da bıraktı. Refik efendi 
fenalık geçiriyordu. Her 6Cyi unutnıu!J

tu, yUzUğU, Selimi, daireyi, riyaseti, ka
rısını, terbiyeyi, tehlikeyi her ŞPyi 11 -

nutmuetu. Bu kadar tatlı ve lezzetli şey 
görmemfştf. Belki bayntnıda ilk defa 
harama oruç bozacaktı:. Xavae yava§ e
lini inı sedef lı1lemell gibi görünen elin 
llzerine sllrdil nmn, kadın çok clddt s8ze 
baı;lamı3tı. 

(Devamı Var) 

HİNDİSTAN SEYAHATİ 
- Ha.yır 1oooacığım, dul kadınların 

diri diri yak-ıldığı memlekete ben git. 
mc1~ istemem. Ne olur ne olmaz! 
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Madmazel şeytanın Benuaga aş 
olmadığını isbat edeceğim ııpa· 

. arabanın 
- Kan dökmekten bahseden kim Er- Berlinden buraya sızın dinl- öyle 

na? Bcnl o kadar budala mı sanıyorsu. tıp eşi blr "Bugatil" Ue gel ~ 
nuz? Açık konuşalım Erna. Benua biraz eş ki ikisinin ayırd edUınelerin;yetl ııL 
fazla hoşuna gidiyor değil mi? onu so- yoktur. Fakat benimkln~ ~usuJ3altll1 b1l 
viyorsun. Brosilofu öldUrnıek mesele de zin arabada mevcut değildır. 
ğil, fakat onu öldürmeğe kıyamıyorsun. hususiyeti nedir anlatayıın: it ıcadt" 
ltlraf et. Arabanın gizli bir yerinde b :ıtUoJXlet· 

- EvvelA §unu aklınıza iyi koyun ba- var. Farzedclim hareketten 50 eSiIJl ~ 
ron; Bcnuanrn hayatta olması veya ol- re sonra kazruım vukua gelın aıyof!U' 
maması bence hiçbir ehemmiyeti haiz diğinl.ze göre bu kadranı ayar e 

00
rar<tn 

değildir. Fakat onu öldUrmeğl reddedi • nuz. Tam ellinci kilometrede datİ ~ııP1 
yorum. Siz ne yaparsanız yapınız, bu ~ yanmda oturan adamm tarafn1 ı]t)'Or' 
kadm işi değil... birdenbire otomatik olarak aç rdll· 

- Tekrar ediyorum emir emirdir. Bu 
adam ölecektir. Bu işte bize ancak sen 
yardım edebllirslu. Binaenaleyh itaat e
deceksin. 

- Hayır! 

Ayağa kalkıp fon Strammerin kar§ısr. 
na dikildi. Baronu tepeden tırnağa IIa -
dar istihfafla sUzdU. Mücadeleye devam 
edecekti. Fakat birden dilşündU ki sev
diği adamı kurtarabilmesi için kabul et .. 
miş görünmesi ve böylece onların plAn
lnrmı öğrenmesi ltızmıdır. Omuz silkti. 

- Hiç ho~uma gf tmiyen bir işl bana 
teklif ediyorsunuz. Fakat öyle ısrar etti
niz vo benbn izzetinefsimle öyle oynadı. 
nrz ki Benuanm nazarımda hiçbir değeri 
olmadığını size ispat edebilmek için tek
lüinlzi kabul edeceğim. Matmazel Şeyta
nın Bcnuaya fi.şık olmadığını böylece si
ze ispat etmiş olacağnn. 

Fon Strammer sevinçle söylcndJ: 
- Ne gatib kadınsınız Erna! demin 

isyan ediyordunuz, şimdi birden değişi -
verdiniz. 

- Demin isyan etmemiştim, sadece 
adam öldürmekten iılUkrab etmietim. Ne 
ise, benim hislerim sizi al!kadnr etmez, 
işten bahsedelim. Ne yapmam lfıznnsa 
söyleyiniz. Sizi dlnliyonun. 

Fon Strammcr saatine baktı. 1 
- Vay canına! saat ikiyi çeyrek 

geçiyor. Fena halde karnım acıktJ. Ye • 
mek yerken konuşsak nasıl olur? 

- Benim karnım aç değil. 
- Şu halde sizden bir ricada buluna.. 

yım. Öğle yemeğinizi buraya getirmele
ri için aşağıya telefon eder misiniz? 

- Hayhay! 
On beş dakika sonra fon Strammer J 

ağzı dolu, bir yandan yemek yerken: 
bir yandan Ernaya izahat veriyordu: 

- Sizden istediğimiz güç bir iş değil. 
Kan dökülmiyecek. Sadece bir kaza .. SL 
zin rolünüz ise gayet basit. 

Şapır §Upur yutarak izahatına devam 
etti: 

vtntnfn otu 
Ayni zamanda şoför mua rırm'()J'· 

ğu yer dönerek ileriye doğrU dli~O· 
danı yola Bu sademe De oradaki a sU!'Jtlt 

yor. Yetmiş seksen kilometre şdııJ!lll1 
giden bir otomobilden dU§ecek dC :ıtaıB' 
öimcmosl lmkAnsızdır. Bu alelA arak ge 
yı müteakip otomobil otomatik 

01 
1 be· 

ne eski mnsum halini alıyor. Nası ' 
ğendiniz mi? 

eite' 
Ema plAnı deh~etle dinliyordU· ~~ 

tini belll etmemeğe muvaffıık 0 

cevab verdi: 

- HarikulAde bir buluıı ! SJ1!1ı .~· 
Yumruklarını sıkmış, tırnold c~ 

cunun içine batırıyor, blSyıece aııtıııe 
yakmak suretiyle bayıJınssınfll 
geçmek istiyordu. 
Gülilmsemeğc muvaffak oldU· . ~••ıl· 

- • 1 bftlfW'' 
Fon Strammer yemegtn 

Bir kadeh konyak içti: .~ı~ 
aJı!Ulil W"' 

- Fevka!A.de! 1921 m aft•~ 
Tavsiye ederim. Enıa. pek n 
içmez misiniz? 

- Hayhay! it yuduıı1· 
Kadeh vurueturdular. Erna b eııııişıJ, 

da .kadehi boşalttı. Alkol iyi gttL fO'D 

solgun yc.naklanna kan bUCU~ eproıt': 
Stramıner bir eğlence ruenıini11 d ~ e 
mmı hazırlarml§ gibi ne§cyl~ ç 
diyordu: 

11 
geıe· 

- Benua saat clokUzda but8> fof>' 
cek. Siz onu aşağıda bekle~ geıf.011 

tenblo ormanında otomobUle bit ~ 
teklif edersiniz. Kabul edecektit~ ~ 
sizi sevdiğini söylemiştiniz. $e\' .,raııı"' 
sevgilisinin kolay kolay ıuııırını. e ~ 

"Bugatti" ye atlar ve gezrııeg ~ 
sınız. Ben her eeyi hazırJadIXX1· 
kaza. nerede olacak? )ıJJl~ 

Fon Strammer cebinden bir er 
biye haritası çıkarıp açtı. "1'tı ~ 

- BaklllJZ, ouradald Jw1llızl ~ ,-. 
t • · .. .. fote o P"' • ...ıı re ını goruyorsunuz ya ... 'il ,-. 

zanm vukua geleceği yer. 1 dıı ~ 
Stıı e, et· 

30senin 47 inci kilometre yl1f '1 
- General Benuanın vücudunun or - ''Kurtlar boğazı,, ndan bir~ll~ 1 

tadan kaldınlmasma karar verdi. Hal- ro önce. •. İsim korkunç değil ~ 
bukl evvelce onu diri diri yakalamamı- Ernanın gözleri yaela doJdıl~~ 
zı istiyordu. Nedense fikrini birdenbire eğilmla, il§ıkmm katli planın' ıY"'' ~ 
deği§tirdi. Neden bilmem. Söylemedi, adamla başbaşa haritaya ba~ Ullıl' ~ 
tabii ben de soramadan. Yalnız hazırla- D'UZ1 zarb .i§areti gözlerinin öıı 
dığı plAnı ve emirlerini bildirmekle tk- U ölUm dansı yapıyordu· ...,, ' 
tifa etti. (OC\~~' 

·-•mr:ıı.11:w+'ımGJUUE'FJr.ınrl'.E~ 
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LI 
Kont.es dö J'F.storad'dan l\ladam Mart Ga8f~n·;855 . ,rt'' 

aılJ• --~ 
!Ve dlemdesin, kardeşçif::'im? iki yıldır hiç sesin çı1'~ ,o ,ı;,. 

Demek ki, Lulz, bir izdivaç hayatında sevip sevilerek en derln, 
tA gönlUnU yaralıyan ıstırablan çektikten sonra bir lldncl kocayla 
yalnızlık içinde ya!iiamak istiyorsun. Bir dancsinl 11alonlarda ya
§Jyarak J>ldilrdün, birini de bir köşeye çekilip kemirmek mi isti
yorsun? kendine ne büyük kederler hazırlıyorsun! •.• Fakat bUtUn 
yaptıklarından anla§ıldığma göre kararından dönmene imkAn yok. 
İkinci defa evlenmekten nefret ettiğini bilirdim; seni bu işe razı 
edebilen erkek biç şUphesiz melek ruhlu, ilAht kalpli bir adamdır; 
seni tadlı hulyalarına bırakmaktan bnrıka c;:ı.re yok; fakat sen er
keklerin gençliği hakkında söyledlklerinl, hepsinin de en pis )·er. 
lerden geçip safiyetlerini en çirkin dört yol ağızlarında kaybet
tiklerini unuttun mu? kim dcğiıJtl? sen mi, onlar mı? 

Çeviren ı INhuı ır u D O aı ltıı 
-94-

ATAÇ 

Rene'nin Luiz'i merak edip sormağa hakkı yok mu? bil 
6

4eb111' <' 
ettiklerine! bizimki gibi bir dostluğu bile yıkıp Dlah\1' toıı'ıl ", 
Gerçi ben de çocuklarmıa tapamn, hattl onları senin Gsll 6teP_~ 
diğinden de aekm severim ama itiraf et ki analık sevgi!~ tıfr ~-et· 
habbeUerln azalmamasına müsaade edecek kadar genfl• ~ ~e 
ana olmakla, samimi ve fedak!r bir dost olınaktan ~ ~~ 
Mektuplarına da, senin o tatlı, dilber yilı:Une de haııretilJl-t,tl' 
olduğundan haberim yok, bunun için sadece tahrnlıılerJe, ,pY 

Ne mutlu sana, saadete inanabiliyorsun: gerçi §efkat insiyakı 
senl bu izdivaçtan vazgeçirmemi söylUyor ama doğrusu, saadete 
inandığın için seni ayıplaynnuyorum. Evet, kardeşçiğim, yUz defa 
evet, Tabiatla Cemiyet, tam saadetlerin mevcudiyetini mahvetmek 
için anlnsıyorlnr; çUnkU o saadetler tabiata da, cemiyete de uygun 
değildir ve belki de felek kendi hnklannı kıskamyor. Hasılı nedir 
bllmiyorum; fakat, karde§Çlğ!m, bUyilk ve buduclsuz bir s:ıadet se
ni ezecek. Hadden a§km sevince tahammtil, en ağır eleme ta
hammilldcn zordur. 

Sana onun aleyhinde bir şey söylemiyorum: ıen onu seviyor. 
sun, ben do §Üpbesiz hiç görmemişimdir; fakat Umtd ederim ki 
işin olmadığı bir gUnde bana bir mektupla o güzel ve acib mahlQ
kuD nasıl bir şey olduğunu anlatll'Sın. 

G~rUyorsun ki hiç kimseyi, beni de görmemek kararma isyan 
etmiyor, •onu nC§eyle knrşılıyonım; çUnkü balayından sonra sizin 
de, beraberce, herkesler gibi yaı:ıamağa alı§UU§ olacalm.ızdan emi-

nim. Bir gün, m~elf$ bundan iki yıl sonra, gezerken yolumuz o ta
raflara dtifjcrse ııen bana: "Ben bu kö§kten hiç çtkmıyacağımı 

5Öylemlştim, buna samlmlyetıe inanmı§tım,, diyeceksin ve o gilzel 
dişlerini göstererek o IAtif gUimcnle gUleccltsin. 

HenUz Lui'ye bir eey o.çmo.dım, onu kendimize gilldilrmek iste
miyorum. Sııdeco evlendiğini vo niknhmm gizli kalmasını istediği

ni hab:lr vereceğim. Yazık ki gelin olduğun gece yanında. annen 
veya kız knrdcgin bulunmasına ihtiyacın yok. Şimdi ilkte§rin ay:nı-

day:ız; yani sen, cesaretli bir kadın olduğunu g5stcrerek, işe kııım 
bqlıyorsun. İşin içinde nikdh olmasa, boğayı boynuzlarından yaka-

lıyorsun derdim. Benim, senin için daima sırlarına hürmet eden, 
halden anlamağa çalıısan bir dost olarak .kalacağımdan emin olabL 

lirsin. Afrika'nın csrarenglı merkezi !}imdiye kadar çok seyyah
lann b111mı yedi; bana öyle geliyor ki senin his sahasında atıldı

ğın seyahat de, -zenciler arasına dilı;Up veya kumlar içinde kalıp 
kaybolunan keelf seyahatlerine benziyor. Fakat senin çölün, Paris
den kırk, elli dakika uzakta; o halde sana rıe§eml bozmadan: "gü
le gUle gtt, gUle gtile gel!,, diyebilirim. 

larla iktifaya mocbur oluyorum. ı;S 

Bize gelince, halimizi sana mfimkün olduğu kadar ~ ~· 
mağa salışacnğıın. •cl~ııi ~-

Geçen giln, bana son yolladığın mektuptan bir c~ ,asıet .p 
yordum; onda, siyasi vaziyetimiz hakkında, oldukça ıı.cJ ~l d~fe 
dum. Kontluk gibi Divanı Muhasebattaki daire retsli 0 \'P" 1" 
X uncu Şarl verdiği halde, onun sukutundan sonra yıııe ot~ , 
muhafaza etmiş olmıunızla alay ediyordun; iyi aına bCıı. ,aııt' J'. 
bir meşrutaya ait olan kırk bin frank gelirle .Atenai~ tı~ ~ 
çiik Renc"mi adam edip sıkıntıdan kurtarabilir ınlyd~ · eJX'I$ ~ 
ğımızla geçinip topraklarımızdan gelen parayı biriktirıt' pW" JO' 
değil miydi? yirmi senede altı yüz bin frank kadar ~e<flP' f. 
bu parayla kızıma bir drahoma, bahriyeye g1rınesinl 15 ıt'ıfi"~ (l 
çük oğluma bir servet temin edeceğiz. zavallı ,.d;. d' ~ 
da on bin frank geliri olacak; buna bizden katacal< P .;'/ 
edilince belki onun payı da kız kardeşininki kadar tutşrj,r ,ı 
lığa yükseldiği vakit zengin bir knla evlenip belki Jtibll~, 
de, bUyilk karde§inin mcvkllne mllsavl bir mevki ~~ fllı 

(De~ 
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Ktiisik nelJe de,-ler ? 
~•ik faıulye ;ıakisi - na~ıl olur?-Kİaıik gez":""~ 

menin zevki neresindedir? Klasik 
ev kadını kime derler? ~-------.. ____________________ ..... __________ ,_, - -
Y cız·uı : Osn1an Cemal KAYGILI 

Ceçellle . 
taı rde lıstanbulda çık;n bir ecne- f tikli. .. Yani tam bir klasik kalem efen-

eteaı · "Kı· ıı• · aslk neye derler? bunu disi! 
~· ta ·r latı d' rı edene şu kadar mlikiıfat Aileyle birlikte bir pazar g<'zmesinden 

ı:-~·· ıye b' 
"'laıı b ır mıisab:ıka açmışmış .. O şöyle bahsediliyordu: 

· ııun ı te matbaanın kalem odasın • Bir gtin önceden kuru köfteleri, patlı-
... nçler b - k 1 h 
•q de it unu bana da sormuşlar ve can dolmalarını, cigar·a borc ler ni, a -

t 1~1Jı endUertne "Klasik neye derler, zırladık. Ertesi sabah da erkenden yağı
~ ~.2:anası nedir?., diye yakında bir mızı, sirkf'mizi, tuzumuzu, biberimizi, 
~ rıın de>miştlm ki işte onu şim- domatesimizi, !uyarımızı, çay takımımı
~ 0rtun: zı aldıK. Daha güneş doğarken ver elini 

lğızı ı · 
Q he ugat manasını bilmiyen he _ Yuşa l<'pesi de~·ip dayandık ve o gün o. 

; tllebı:el\ Yok gibidir. Lugatler, ilim rada akşama kadar yedik içtik, yan gel
~ lıtıııı lat kitapları onu kendilerine gö- dik, yattık, uyuduk. Akşam da geç vakit 
~ Oıııtııu~u~ v~ adamakıllı tarif eder - mehtabı !5c~·rcdcrek geıiye döndük ki 
bııdiğ· çın bız şimdi burada 0 berke- bu, bizim için o giln tam klasik bir gez

t14~) ı Şeyı bir tarafa bırakalım da ıne oldu. 
~ hııgu11k~irneslnin bugünkü manaları- Ya buna ne elersiniz: 
"41ildıfın nuıı nerelerde ve nasıl kul. Diln gece, evde, yine bizim köroğlu fle 
~ a gelelim: öyle klasik bir ağız kavgası ettik ki, bü-

' ' b\lnd 'anı an beş, altı yıl kadar önce, tün komşular bize parmak ısırdılar! 
~teye ar akşamlan çıkan gündelik bir Bu da bir başka türlüsü: 
'ıı'l~'PldŞehir röportajları yaparken Kaç yıl var ki, şöyle bol şimşekli, bol 
'llıd ' rnerhum Feyziatl il.sesinin gök gürültülü, bardaklardan boşanırcası-

a Ya ·ı bo 
1 ter lçtn g ı ~ehllvan güreşleri yapı- na 1 selli, klasik bir yaz yağmuru gör-

a lif de bır yau yazmak Uzere o- düğıimüz yok! 
( a14k~nııştını. Fakat, beni burada en Alın bir dahn: 
~ tler 0~ eden şey, ne oratiakl yağlı Yok hastaydım, yok mühim 

1 ~, •e . Uştu, ne başka numaralar, vardı, ·yok bilmem neydi, yoksa ben sizi 
1 tltrıı YtrcUer. Beni, daha içeriye gf- unutur muydum? filan gibi birtakım 
~endi:~ kapının dibindeki davul. zur- klasik ara nağmelerinden sonra benl 
ıaııııda e Çekmişti. İki bacağı diz ka- bir atlatış atlattı ki olur şey değil! 
!Ql>trıakn ke.slk zurnacı Ue kısa boylu Bunu da yeni duydum: 
~,llda ~avulcu amma da tuhaf, ay- Klasik ayran içmek istiyorean Beya • 
llıeııılt b ıvrak, oynak, hoı, enfes ,.0 zıttaki Ali ağaya! 

dt. lr Pehlivan havası çalıyor • Bu da yenilerden: 
~'1ılı>r Bırak şimdi o klflsik mavalları da biraz 
~'o~ ~tir tatlı bir hayli dinledik. da aııri tarafından masala başla! 
''o~ ısa boylu, tostoparlak davul- Bu dahi bu günlerde bir hayli revaçta 

~'il lıttıun: olanlardan: 
ıı 11 

ile bi 1 Kadınların o yalandan, yapmacık ağla-
~hı '11lıdty ç n:ı pehlivan havası böyle? malan, o klasik gözyaşları kadar beni 
~-.-1\ı'ıı ı. e kadar İ!!tanbulda bu çeşit 
~ '- ql\' sinirlendiren bir şey yoktur! 
~ '881, böyle davul çalıa, tok - Kli.aiğe en son miaal: 

'nıtı ')'a~k kullanıı hiç görmedim. - Ben ömrilmde bu kadar klblk hö-
"elltıı. r davulcu da bana ııu kar- dük görmedim! 

.. ;:-- Sı ...... u: t ,.'( "illki! şte (klasik) kelimesinin son zaman -
' 1'tı ~bfker çalar hep klasik, biz ise larda nerelerde ve nasıl kullanıldığına 
'' ~l'trııı · O aebebden benzemez bi- birçok örnekler! 

4.I de ııe: onla11nkine., Yoksa onla- Müsabakayı açan gazete şimdi iyice 
~ Ilı ltt livan havasıdır, bizimki de. öğrenmiştir artık, klasiğin ne demek ol-

Ye e size ki.. . . 
~ C l>~enı b iiSlk kelınwılnın bugtln- dugunu ! 
tı, 'rtbı- ir tarifi! Aşık Keremin A-
~Ut IQ, A. • 
~ -.lctı Şık Ferhadın aşklan birer 

bı.~' )',~· BugUnUn aşklarıys:ı ekstra 1stanbu1 R 
~"ttlıı \it Ultra klibiktlr. 8 d y 0 SU 
' 'l>a:~l'~aaı, dilğUn kızartması, pilav 2t Ai.l'STOS - l!l:l8 <;AHŞ.\~IBA 
\ı_tll'fetı' ~~Yntak bugUnkU dUğün der 18,30 plı'iklu ıl:ıııs musikisi, 19,15 kon. 
~" erıııe .. fcrans, Fntih lınlkt•\' i nnıııırıa \'ildıın Aşir, S ~erııe1c gore tam birer klasik <Sporlar, ~l'n~· ~·oı·uklıırı nıml yetiştire. 
~eıı til !eridir. lirıı), 19,:i.l Borsa lınhrrleri, :!O saat aya-
~ lf. 1ıot· bir Yerde, önUmUze bol do. rı, Graııviç nısaılıanrsindeıı ıınkll'rı, Fa ide 

bel'lf bollıaydanozlu, bol ııarmsaklı \'e ıırkaılıışları hırıırıııdaıı Tiirk musiki. 
~~· pı1 ,' l Ya ·1 ' si \'C halk şarkıları, :W,4U ha\·a rııporu, 20, 
ıı.''t!t "'thıt g ı ve az sıcak bir fa- ~3 nnıer Hıza Doğrul larafıııılaıı arııpça 
'~'r~lld getirilmişti ki, bizim mu- sfıyJe,· , 21 Saat ayarı, Hr.İlrin Tiiıün ~an 

\'111~11 8§ bundan bir lokma alır al- stiidyo orkeslrn" rerııknlile, 21.:ıu \'cdia 
\.~ 1 ı11ar 111 

Sözleri yaprı,ıtırdı: Rıza "e ıırk:ıılıı~lıırı ııırıırınd:ııı Tiirk nıu~ı. 
I(~, 011 Var ki böylesi pilaki yeme • kisi \'<' halk şar-kılıırı, 22,JO ıniizik ,.c ,·ar· ,,le altş~nı tam manasiyle klasik yete: Tepelıaşı lıeleıliye lıalı~·esinden nak. 

~- tliıı1 .. !dUakfsl yiyeceğiz! len, 22,50 Son lıııherler ve ertesi günün 
~.~ "• e prol{rarııı, 23 sanı ııyıırı, son. 
~llt beı1tı <I<ıasik ev kadını) eözil- /JCKUl-:S: 

'-~'~ toluğ duynıuşııu:ırnzdur: Evine, t!l,l:ı r:ıılyo orke,ıra~ı. 20.~0 llııııırn şar -°'' l, l'e Una, Çocuğuna düşkUn, ev kıl:ırı, 20,55 \'i)oloıısel konseri, 21,30 kıı_ 
~-· Utıı ~ek Pişinnesini, diki" dik • hıırc, 22.l.l lrnfc komer. 
;~ 11 

,,a "' fJf ' IMl'B:jTH: 
' 'l't ı.,. Prnasını bilen kadınlar f-

~ voyı 20, rnılro orkcstrıı~ı. 22,15 siJ(an orkeıı· 
"') 'ı ediyorlar: klasik ev ka. trıı~ı. 2:1.15 şarkıl:ır, 2.ı,10 razlıaııt, 
~ı hıtıediıı lll:'li 1.1.\': 

~":'°tlar: Yeni damadı için de eöy- 19, lıando, 21,10 operet müziği, 22,30 
~~~ı.. •e8812 rıl:\k, 23,30 hafif müzik, ve cazhant, ı sere. 

""lgl.ı l!ed nallar, 
Qı k011U§nıa:sıı, nıuti, terbiyeli, r.wsn \'A: 

tll'er· ' şapkasını gayet . 20 \'iyolonsel J.:oıneri, 20.:rn salon orkes 
' Yaz, kış ceketinin önü i- ıra ı, 23 plıiklıı Frıın~ız müziği, 

~lerim 

Oııman Cemal KA \ 'GILI 
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Ilicrt: 1357 - Cenıaziyelı\hır: 27 ......... . .,_ .............. 
t azuu . Hahmı t A UJZ 

KaırakoD ~eze1n1 ~us destırcyeırDeırD 
YavuzlYI ve MD(d)DODftyd <SJ@ırcemedJDUeır 5,19 18,55 

Güııeşin Siinbül burcuna ı;irme5İ 
..... otıo ···- ....... •••• - - 62 -
5,19 12,Hi tli,02 18,55 20,35 3,28 

Lüzumlu Tele/onlar 
Yangı:ı: 

ı~ıaııhııl için: 2.t222, Beyoğlu için: 
Hü 1$, K:ıılıki'ıy ıı.;iıı : 60020, ('sküdar i-
çin: üOü25. ' 

\'eşilköy, ll;ıkırl..öy, lldM.'k, Tarabya, 
Biil·iikılcre, Fencrbnhı.:e. Kandilli, Eren· 
köy, Kurt:ıl, Biiyiik:ııla, Hcylıeli, Oıır.,:aı, 
Kınalı, i~iıı: Telefon nıuhalıere meıııu
runıı yanı.:ın dcıııck kafidir. 

Haıııi iıf:tiyeı.i: 22iıt 
Denir. itfaiyesi 31i .. 20 
Bey:ızıt kulesi: 21996. Galata yangın 

kulesi: 4001ill 
Sıhht irııılat: 449911. Miiddeiumumilik: 

22290. Enınh'ct müılürlii;tü: 243112. 
Elektrik şfrkcl i: neyof(lu: 4.f 801 • htan 

bul: 243i8. 
Sular lılıırc~i: Beyo~hı: H783. Beşik

t:ış: 4U9:J8. Cilıali: 211222. !'iıırosnıaniye: 
21i08. r~kiiıl:ır - l\:ırfıkö\': fi0i7:J. 

Hıırnırazi: ht:ınhul: 24 3i8. Kadıköy: 
60i90. BcyoAlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek 
için 

Hcyo;:thı ciheti: 49084. Rehttk 
36 - 101. l\aclıkiiy ciheti 60447. 

Deniz yolları 

cihell: 

hıanhul acenteliiti: 227~0. Karaküy: 
42:1(l2. 

Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 
20 ll:ınıl ırııı:ı. 

Salı Tııph:ıneclen 9,30 lzmil, 16,30 ~:ıı· 
dıın\a. 19 Karahi~A. 20 Bandırma, C.ulıı
tııd~n 12 Kıırııdcniz. Sirkecideft 10 Mer
sin. 

ı.::ırşıııııha Toplıanrden Hl,30 Mucfany:ı, 
211 Bıındırnı:ıı Sirkeciden 15 Ayvalık, 1$ 
Hartın . 

Per~eııılır Toph:ınrılen !UlO lzmlt, 16,:rn 
MuıtıınHı, 20 llıınılırına, G:ılatadan 12 
l\araılrn iı. 

Cıınııırlr<;i Tnohııneılen 14 Mudanya, 20 
n:ııııfıııııa. Sirkı·rıılrn 15 Ay\'alık, 18 
ll:ı 1'11 il 

1''17.'l f'('"l ruııt ·~ırı .. d•·n !ltrııroz, 9,:rn lz
nıit. ı::ıLı · ı.t 111 11 . :ııı \lıııl:ınya, 10,30 İzmir 
Sııı . t '.! f\<ı • ı ılt·ıı i1. 22,30 Mudnnya. 

ft1üz.eler 
A\'ll<iofrn. noııııı • fliııın~. Yunan eser

leri \'e (,,:inili J\iişk, Askeri Müze \'e sarnıç 
lu·. Ticaret ve .Sana)'İ Müzesi, Sıhhi müze. 

( Ru miiz~lcr hergün saat 10 dan 16 ya 
kaılıır açıkı ır.) 

Tiirk ve hl:iın eserleri nıliz<'~i: Pıır.:ır· 
tesiılcn h:ı~k:ı herııiin sa:ıt 10 dan 16 ya 
k:ıd:ır ,.e Cuma ı:ıiinlcri 16 dan 17 ye ka
dar a~·ıktır. 

Top kapı ~liizesi: Hcrgün saat 13 len lG 
ya kadar açıktır. 

r•'?mleket Drşı Deniz 
Sel erler! 

Ronıan\'a vapurları: Cumartesi şıünleri 
13 ıle l\ö.stenccye: Salı günleri 18 de Pi
r<'. Brvruı. hkeııderiye. 

tıah:ıııı rnpurlRrı: Cuma günleri s:ıat 10 
da Pire. llrr.ııılizi, \'encrlik, Triye~te, 

Sirkeci lsın,yon Müdürlü~ü Telefon 
230i9. 

/\ vrupa Hattı 
Scmplon ek~nre~I herJ(ün Sirkeciden 

saat 22 de kalkıır ,.e AHupadan ııeleni 
s:ı:ıt i,25 le Sirkeciye munsaı.t eder. 

Kon\'ansiyonel 20,30 da kalkar, 10,20 
de J(elir. 

Edirne po~ııı~ı: llergiin saat 8,50 de 
hnreket eder, 19.33 de gelir. 

Anadolu hattı 
JlerJ(iin hareket trlen şimendircrler: 
Snat S ıle Konya. 9 ıla Anl;nrn, 15,15 de 

Dhıırh:ıkır ve Sıım .. un. l~ı.311 da Eskişe· 
hir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de A· 
d;ınazarı, 

Bu tren lerılrn saat 9 rl:ı hareket edrn 
Ankara mııhteliti pıızıırlrsi, çıırşanıhn 
Ye ruıııa ırünlrri ll:ılch Ye Musula kııtlar 
5ercr etmektedir. 

MONAKASALAR: 

Amiral Kolçak bundan ötesini düşün
mek istemez bir tavırla yüzünü buruŞ

turdu. Sustu ... 
Şekanof tekrar sordu: 
- Pek"'İ, ne tarafa rotayı tebdil edelim? 
- Şimali garbir; .. En yakın liman ü. 

desadır. Oraya kapağı atmak mecburiye. 
tindeyim ... 
Tanı yolla Sıvastopola ilerliyen Kagol , 

9 kerte bir dönüşle şimali garbi istika
metini aldı. Bir kaç saat seyirden sonra 
Odesaya geldi. Llmana girdi. Demir ma· 
halline funda etti. 

Odesa ,·ali ve kumandanı ile liman re. 
isi ve şehir erkfım amirali karşılamak 

üzere gemiye geldiler. Kolça~ın bu mu. 
azzam ( !) mu\'aftakiyeti üdesada bir 
şenlik havası meydana getirdi. Şehlr baŞ
tan başa bayraklarla donandı. Türk esir· 
leri başta esir alay komutam yarbay Sa
im onu takiben kaptanlar, subaylar ve en 
geride eratla mürettebat bulunan bir ka. 
file halinde karaya çıkarıldılar. Derhal 
hazırlanan bir tren esirleri (Orlofa) gö. 
türdü. Oradan Moskovaya gelen kafile 
alay yapılmasına sebeb oldu. Çar esirle. 
ri bizzat gözden geçtirdi. Bu ihtiyatsız 

hareketten hakkile istifade eden Kara
deniz Rus donanması kumandanına ni
şan, rütbe ve takdirname gönderildi. 
Kolçak Odesa limanım yeniden mayin 
hatlarile tahkim ettirdi. İçeriye çekileli. 
Bir hafta buradan bir yere kıpırdamadı. 

Amiral Şosona gelince: 
.Mütehassıs Alman denizcisi kumanda 

köprüsünde heykelleşen bir duruşla boy 
gösteriyor, gözleri enginde, Karadenizin 
geniş ve mavi ufkunda çakılı, fikrinde 
canlanan Kolçağın hayaline içerliye içer. 
liye kumanda rne\'kiini muhafaza ediyor, 
Türk gemilerini peşine takıp kimbilir 
hangi tarafa savuşan Rus amiralini kıs. 
tırmak, ondan hesap sormak, cüretinin in 
tikamını almak için kendi kendini yiyor. 
du. 

Saatlerce yol alan Yavuz, her istikame
te seyretti, görünürde mütearrız Rus do· 
nanmasma ait ne bir ize tesadüf etti, ne 
de bir esere rastladı. Ak~am, siyah gölge
li kanadını Karadenizin ucsuz enginine 
indirirken Yavuz Sıvastopol yolunda iler 
ledi. Ve sabahın ilk 151klarile daha şafak 
sökerken, limanın yakınlarına kadar so. 
kuldu. 

Uzakta, liman ağzında iki Rus destro. 
yeri dolaşıyor, karakol yapıyordu. 
Sıvastopol, Karadenizdeki Rus·donan

masının sığındığı en mahfuz limandı. Ha 
fif kruvazörlerile destroyer filotilla.tarın
dan mürekkep Rus donanması burada 
duruyor, içerden ve dışardan muhtelif 
mayin hatlarile kapatılan Sıvastopol ye
ni bir taarruzdan mac;un bulundurulma. 
ğa çahşıh~·ordu. 

Karakol yapan destroyerlerin dürbin. 
!eri, ışıksrz ilerl~yen Türk gemilerine. Ya
\.'Uzla Midilliye tesadüf etmemi~ti. Gece, 
o da ancak birkaç saat kamarac;ına çeki
len, biraz gözlerini yuman amiral Şoson 
Sıvastopola yaklaşınca kendisini uyan
dıran Akkermana ilk olarak şunu sordu: 

- Limanda bir fevkaladelik var mı? 
Akkerman: 
- Bilmem, dedi, ne fazla bir ışık §en. 

liıti. ne de göze çarpacak bir hal göreme. 
dim. Maamafih bir defa daha bakalım. 

f nhio;ıırlar iılare!li için, fütc!linıte cin" • - Siz stoper emrini \'erin .. Ben deşim 
,.~ miktarları yazılı ınuhteıır renk li15 di yukan, kumanda kulesine geliyorum, 
kilo matbaa ıııiirekkehi ıııırınaıne ,.e nü. Akkerman amıiralin emrini yerine ge· 
muneleri nıul'ihinı·e a~· ık ek~iltıne mulile tirdi. Ya\'UZ yol kesti. Stoper etti. Şoson 
!lalın nlırııır:ıktır. Hepsinin muhammen be-
clt.li 1318.10 lir-ıı ,.e nıunıkkal teminatı da çarçabuk zırh kuleye çıktı. Dürbün· 
ı:lli.35 liraılır. Eksiltme ,25.IL9311 tarihine le bir defa Sı,·astopolu gözden geçirdi. 
rıı~llayan ııerşeınhe ıtiinii ~nııt 10 ıla Kaba- Koca şehir. derin bir sükUt içinde bulu. 
taşta ıe,·;ızını ve nıüh:ıyırnt şuhe~intleki a. nuyor, sabah mahmurluğu ile ağır ağır 
lım komi-;yonuntla yapılacaktır. uyanan nazlı bir gelin ı.tibi henüz gözleri. 

GEÇEN SENE BVGUN NE OLDU? 
Manenııl:ırıla hazır huhınmıı~ ol:ın mi. 

!larir heyetler nıeınleklerine döndiller. 

ni açıyordu. Şoson 1\1~dilliye işaret kal. 
dırdr. Sancağına aldı Pmldakla şu e.ınri 
yazdırdı: 

"Şehrin cenup istikametine açıl. ateş 

menziline girince toplarım limana kon

ce var hızlarile lunana doğruldular, ka 
mağa başladılar. Bu esnada Midillini 
top sesleri gürledL Lahzada kaçan dos 
royerler etraflarında yükselen su sütun 
!arının arasında kayboldular. Yavuzd 
toplarım §Chre, şehrin üzerine doğru mağ 
rur bir kuruluş yaslanan büyük kışlay 
doğrulttu. "Hazır., haberini alan Şoson, 
di~rini sıka sıka, mermileı'ini Kolçağı 

kalbine gömecekmiş gibi hakim bir diki 
!işle ateş zaviyelerini tanzim eden iri ej 
derlere, 28 lik toplarına: 

- Ateş, emrini verdi. 
Müthiş bır patlama, kulakları sağır e· 

den, kalplere korku, dehşet, ve .. bilinm!i. 
yen korkunç hisler ifadesini dolduran 
ürkünç bir taraka yeri, göğü denizi sars. 
tı. 

Topların ağzından fırlayan, pamuk 
kümelerine benzer beyaz dumanları, şeh 
rin üstünde meydana gelen bir toz, ve si. 
rah duman bulutu takip etti. 

Şehir kuleleri Türk rnermileıile yıkı
lan, göklere savrulan kışlası, limanı kap 
layan karabulut ile korkunç bir heybet 
büründü. 

Yer yerinden sarsıldı. Limanda demir 
üstünde duran Rus destroyerleri, ateşten 
kurtulmak için ölü zaviyelere (1) kaçış
mağa başladılar. Daracık saha bir hercü
merç içinde kaldı. Biribirfoe çarpan gemi 
ler, Yavuzun cehennemden selam getiren 
28 lik!eri altında inliyen şehir bir mah. 
şer nümunesi gösteriyordu. 
Şoson bu acıklı sahneyi hoşnut gözler -

ve mağrur bir tavırla süzüyor, biribirini 
takip eden sah·oiar Srvastopolu kuruldu
ğu gündenberi kaı]ılaşmadığı bir deh~et 
içinde bırakıyor, yakıyor, yıkıyor, tozu 
dumana katıyordu. 
Bombardıman 15 dakika sürdü .• ve ... 

Bu 15 dakika, Sıvastopolu, Karadeniz
de.1-i bu müstahkem Rus sahil şehrini 
harabeye döndilrmeğe kafi geldi. 
Rombardımanm 12 inci dakikasında 

ancak kendine gelebilen Rus sahil topçu. 
su birkaç mermi sa\'Urdu. Fakat düello 
şeklini almaktan çok uzak acemice bir 
mukabele olan bu ateşle cevap vermiş, 

mukabele olan bu ateşle cevap vermiş. 
!arma dü~ek suretile bir tesir yapmak, 
üzerlerinden ve çok yüksekten aşmak ta .• 
uzaklarda, suya dü~ekten başka bir e
ser meyöana getirmedi. 

15 inci dakikada Şoson ateş kes emrini 
verdi. Midilliye kaldırılan işaretle bu 
kumanda ona da tebliğ edıildi. 

lki gemi de ateşi kestiler. Yavuz ön· 
de Midilli arkasında limanın önünden bir 

defa dolaştılar, sonunda İstanbul yolunu 
tuttular ..•. 

Yavuz Sıvastopolu döğerken Mi
dilltt de toplarım limanın içindeki 
ticaret ve harp gemilerine çevirmiş, sula. 
rı biri birine katan salvolarının bütün deh 
şeti;ıi destroyerlerin üzerine teksif etmiş. 
ti. 

Üç Türk gemisine karşı yapılan taar
ruzun intikamını biraz olsun alan, Rus
lar::ı deh~t \'e korku veren bir saldırışla 
toplarının ateş kudret ve kabiliyetini Sı
vastopolda ikinci defa deneyen muzaffer 
Türk amiral gemisi, kahraman Yavuz, 
dönüşte Odesamn da hatırını sormağı ih. 
mal etmedi. 

llk bombardımandaki harabiyetini he. 
nüz telfıfi etmemiş olan Odesa bir defa 
daha Yavuzun toplarile korku sar'alan 
geçirdi. 

Kolçak bu akibeti evvelden kestirmiş 

Kagolu limanın emin bir tarafına çektir
miş, kendisi de karaya çıkmıştı. Odesa 
Tö.rk mermilerile tekrar sarsılırken Kol· 
çak karada bulunuyor, gemisini de mih
maemken ateş hattının dışında tutuyor. 
du. 

~Q 
ı, Diş 

iKi FiLM ~ ' 
~\ttaı ·· Jı, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. Gönül dedikoduları 

' Nezle, G1ıp, Romatızma ı' Alemdar Sinema11 

le b d d 3 k ı b"l" -- Dilediğim gibi yaşarım a ın a gün e aşea ına ı ır. j ··-ıiıııım ________ _. 

şanze et.,, 
l\fidilli bu hareketi yaparken Yavuz da 

tekrar yürüyüşe Reçti. Limanın tam ö. 
nüne ilerledi. Karakol yapan iki dostro. 
yer birdenbire ufukta peyda olan Ya\'U
za. alaca karanlıkta Üzerlerine gelen göl 
geye do~ru ilerlediler .• Birdenbire bunun 
Osmanlı amiral gemisi olduğunu görün-

Bu son deniz taarruzunun Ruslara 
verdiği zarar, taarruzdan sonra yapılan 
blançoda şöyle bir hasar miktan göster. 
di: Gafil avlanarak l 5 dakikada bütün 
binaları yıkılan Sı\'astopol şehri, ağır ya
ra alarak harb sonuna kadar saf harici 
kalan ·1 destroyer, 2300 ölü, bir o kadar 
da yaralı .. 

(Dc,·amı l'ar) 

( 1) oıiı zat'iye di~ ateş altında bulu
nan mınlakanın arizi ve arzı sebeblcrle 

ateşten dtşarda kalan kısımlarına denir. 
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Tekniğinin en son harikası 10 sene garantili 

M E N D E Radyolarıdır 
İzmir Enternasyonal Fuarında 182 nu maralr paviyonda ziyaret ediniz. 

r;,...------=:--~~s-· ~-ı-Ôoı 

Pudra renklerinde 
İstanbul, Beyoğlu, Galata, Kadı köy, Pendik mıntakalarile 

inkilap yaptı 

•-.._AD E 
ve 

• Bu yeni ve 

o Bi aihramiz 

renkleri 

• ı ableller. . .er eczanede ı:rayımz. • Posla Kutusu t .?53 tformobln ı -·, 

•
.. • ... .ı:a:--••••••-• ... •••••••t••••••••••••••••••••••••••••w~ L'"" k 1 F • t • ..ııııııııııııı-:::::11:•••---•2!'!,!9....... •=••••-=m&.-:KJ:. e---==ı:1=:-.:::::::::.:::-.::::::::::···::::::::::::........ ,., s ey z ı a ı ............ :a:::: .. ····-..:.-····ı.-·· .. ···='!-··· .. ::a::::cm: 

tecrübe ediniz • 

ı -;~~~·~-.. 8·~-:···:·· z~ çi Lis~ı=;;'t-~:;~;,~ t~ı 
ifü Ana aınıfı ile ilk kısım en yeni ve modern tesisat ile Bebekte eski Fransız Sen Jozef mektebi binaımda, orta vem~ 

lifl tile ııruflan Amavutköyünde tramvay caddesinde Çifte Saraylarda kız ve erkek fer için ayn dairelerde. Her gün ifü 
.Hl ıaat 10 «Lln 17 ye kadar yeni bılebe knydı için Çifte Saraylarda mektep idareain e mürar.aat edilebilir. isteyenlere :fü .... . ... 

•• :::::::::::::::••::::.:ı. :::::::::K::: tarı name goIK1Cn ır. . O e e on. :::::::::::::::::::::··:ilS:::!xli::::I::::: m" ...................... , .. E'!I.............. ·r .. _ _. ·ı· 36 21 T 1 f ......................... ••• •• ••••• ..... . 
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ü~tn 
Dire tör üğünden • • 

1 - tik, orta ve lise kmmlanna yablı ve yatıaız, ıkız ve erkek talebe kaydına ba§lanını§tır. ._ 

2 - Bu yıl yeniden az talebe ıılmacağından mektebe ginnek iıtiycnler lbir an evvel mürecaat ebnelidirler. 

3 - Eski talebe eylülün onunaı gününe kadar gerek mektupla1 gerek mektcl>e hat vurarak kay.dını yenilemelidir. 
Eıki talebenin eylülün onundan ı onra yapacaklan müracaat kabul edil mi yecektir. 

4 - Sekizinci ve on birinci ımıflnnn bütünleme ve engel ıınavlan eylülün birinde diğeır sınıflarm eylülün yedi
sinde ba§lryacaktır. 

S - isteyenlere mektebin kayıt prtlarıru bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Poli~ karakolu arkası .Telefon: 22534 

KURTUL ., 
1 Doktorlar, Bankacılar, KAtiplcr, Mcktebliler velhasıl bütün 

mürekkepli kalemle yan yazanlar, mürekkebin 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
b0%Ulmasmdan kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahi ta Jik olunduğu gibi 
Almanyanın bu icadı mürckkcbli 
klllemle yazı yumak mec
buriyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet-
ten kutarmıştır. 
TIKU ucu a§ID· 
mu, bolmll
rekkcb alır, 
kuvvetlJ 
basılırsa 

Açık bırakıl· 

dığı halde her ne 
şekilde durursa du~ 

ıun milrekkeb akmaz ve 
kurumaz. TIKU en sağlam 
ve en kullanışlı milrekkcbli 

kalemdir. 
Siyahtan maada yeşil, mavi ve kırmızı 
renkleri de ayni fiatta atılmaktadır. 

Her yerde a:-ayınız:. Fiatı 3 liradır. 
Deposu: Havuzlu han No. 1. htanbul. 

1
3.4 kop-
ya çıka· 
rılabilir. 

taklitlerinden sakınınız, TIKU markaya Dikkat ediniz. 
Taıraya posta ile gönderilir. 

, ........ l ................. IElllllllD'IBll .... ml ...... . 

Askerliğe davet 
Eminönü Yabancı Askerlik Şubesinden: 
1 - I.ise ve ınundili okullardan meıun 

olupta d:ıha yüksek bir okula dcl"am et
miyecck olnn tn~ro şubelerine mensup ve 
şubemizde mııamelc-;i 1nmamJ:ınmış hu. 
lun:ın kısa hizmete tabi \"e lam ehliyeti 
hniz olnnl:ırın Yedek Subay okulu hazır. 
Jık kıtnsına 1 ey!Ul 938 de sevkleri l"npıl3-
caktır. 

2 - 29 A~ustos 938 pazartesi günü elle. 
rindeki -s:ıhadetnııme, ta!':diknnmc, Ye tıım 
ehliyeti Ye nüfuslıtrile şubeye mürncnat 
etmeleri. 

3 - 'fııyin edilen günlerde gelmiyen 
mükellefler a~kerlik kanununun mad.tel 
mahsus:ısı mucibince ceza görecekleri i. 
lan olunur. 

OPERA TOR 

Dr. H. Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesi ikinci Cerrahı 

Klinili Doçenti 

On kadın da dokuzu tenferine uy- 1 fazla ilı· 
mıyan bir renkte pudra kullanırlar ve Artık sizi yaşınızdan - -nozde 
yüzleri suni "makyaj görmüs .. bir ~ tiyarlamış gösteren ve yuzu " adi 
kil aldıkları gibi ya~lanndan fazla "PJakalaT., hal:ndtı >'0.pış~zellik 
ihtiyarlamıs görünürler. Yeni icat e-- pudraları bırakımı ve bır .c. ok"' 

mütehassısının dediklerını 
dilen şayanı hayret .. Chromoscope,, 
makinesi, pudra renklerinde bir inkı- yunuz: _.-;" 
Uip yaptığı gibi sihirli bir göz, mev- fll1liZ rerıl' 
cudiyetinden bile şilphe edeceğiniz den Tokalan pudrasını si~~ aziiJI · 
nisbette pudra renkleri arasındaki a- !erini tecrübe ediniz. ,;uz:afıtı3 
bengi ifşa etmistir, ki, bu, Tokalon tarafımı bir renk ve dıger {iZ ,,e cı1 
müessesesi kimyagerleri:ıe bir çok ta- başka renk bir pudra süri1° etdi~İr. 
bit renkleri esaslı bir tarzda mezcet- dinize hangisi daha U} gun kUİ~ıı~ 
mek imkanını vermiştir. Artık yüzü- görünüz. Bu yeni pudra}''I b .• bir f' 

ta ıı 
nüzde plakalar halinde yapışan adi cazip, sehhar ve adeta 
pudralara nihayet veriniz ve hugün. Zf'llik temin ediniz . 

9tııdlllll ınıınııııııııımıııımnııımıınıınnıııımıııı:ıııııınınııımı:ıııımuım;ınnmııuıııınııınıııuııaııııııır.ı ıı ~4 

BAYANLARIN 

--
nazarı dikl{atine: 

Satın aldığınız T okalon kremi -:azolarının 
büyük bir kıymeti vardır.Onları bayiini]; ,,,. 
iade ettiğinizde beheri için 5 kuruş alaca ' 
ayni zamanda kıymettar mükaf:atları bu· 

= lunan T okalon müsaba 1tasına iştirak hak· 1 J •·•nı veren bir bilet tA kdim edecektir. J 
,rftlllllllıııfttllllmllıııı ıııınmııııımınıınıınnııuuımıııııumııınuuıııı nııııuıııuıııınııı.1111ııınınııı~ııu1ıımııı ımnııunn~ 

inhisarlar Umum MildilrlUğiindell: 
• 

• 
e 

teni 
en--•• u 

or 
f• ,1 

e<filı11e" İdaremiz l\Iüskirat Fabrikalar şubesi tesisat kısmında istihd.arn ~Qlıerı01 
da 225 lira ücret verilmek üzere evsafı aşağıda yazılı bir makıne 

ihtiyaç vardır. . . an bir 
1 - İstanbul Yüksek mühendis mektebinden veya muadılı buıuıı 

Üniversite veya yüksek mektebinden mezun hulunmak. ~ıc 
2 - l\fakine mühendisliğinde ihtisas yapmış ve laakal il sene çalh 

1 

3 - Ya~ı otuz beşten yukarı olmamak 
4 - Askerl~ini yapmış olmak. 
5 - İstihdamına mani sıhhi bir hali bulunmamak. 

1 
u~ı 

Bu evsaf ve ~raiti haiz olan taliplerin evrakı müsbitelerile \'e Ç3 .~ş e f11Ur3 
selerden verilmiş bonservislerile birlikte memurin §ubesi müdürJuguıı 
ları (5734). lstiktal Caddesi Elbarnra Apar., 

tırnanı Na. 15ı19 Telefon: 35..99 

•lm!ii:~~~==~~===:::==========~~~~~=-=========~~!!E!====~~~~~~:=!!!!!!~~=======;:=======:=!~-==~==~~~ ,.~ bil),\ll: 
sin adı daha çok evvel en }1erl<ese 

- 36-
Cotton ve Buster, getirdikleri manke· 

nl ô'"küıün boynuna sardılar. Bu gayet 
gUzel bir mankendi. Alfabe ile idare mil 
dUrü mankeni Nevyorkta bir moda 
mağazasından satın almışlardı. 

Güzel kadın elbiseleri bu mankene 
giydirilip camekan'da ahaliye teşhir e
dilirmi~. Beyaz öküz, mankene fazla 
bir itirazda bulunmadı. Çünkü onu, bu 
tıc alıştırmıştım. Fakat beni o acayip 
elbisemle görünce i§e başladı. Hem de 
neler yapmadı 1. 
Herşey hazırdı. BüyUk sahne sevrili

yordu. Arenanın ortasında, öküz yürü
yordu; bir saniye durarak ayaklarını 

toprağa vurdu. Ben auyip elbiselerim-
le meydana çıkıp ta yürürken hUkUm-

1 

dar locasında oturan ihtiyar Neron ile 
bütün Roma bana bakıyordu. 

Takriben elli metre yaklaşınca ko
ca öklir. acı acı böğürerek var hıziyle 

bana doğru gelmeğe başladı. Aramız: -
dııki eski hukukun hepsi bitmi~ti. Oküz 
hunu sarahaten anlatıyordu. Yanlışh-

gın nereden çıktığını derhal anladım. 
Bu acayip elbiselerle öküz beni kırmı
zı derili bir Hindli zannetmişti. Okla. 
homada büyümüş bütün öküzler bilir
ler ki; dikkatli davranmadıkları tak
dirde karanlık gecelerden birinde Hind
lilerden birinin oku omuzlarının aarsı
na saplanır; ve ertesi gUnU Hindli ça
~ırlnrından buram buram külbastı ko
kusu etrafa yayılır. Oklahoma sığır-

tarı tıpkı kedilerin köpekleri gözetle • 
dikleri gibi ,Hindlileri gözlerler. lşte 

görliyc.rsunuz ya.. Bu öküz fimdire 
kadar beni kovboy elbiselerimle gönnti~ 
ve öyle tanımıştı. Şimdi kim olduğumu 
bilmiyordu. Beni bir Hindli zannedi -
yordu. 

Onu omuılarmdan yakala'dım ve gü
reş başladı. Bu iş hiç te fena gitmiyor· 
du. Ahali, Alfabenin emrettiği kelime
hri bağrıyordu. Tam bu esnada kırmı
zı örtülerimle be;ıi gören, kara öküz, 
içind: bulunduğu kafesin parma'klık-

laıını bir kafa vuruşile yıktıktan son
ra, bana doğru koşmağa başladı. Arka. 
sından kırmızı ve beyaz beneklisi de 
geliyordu. İkisi ide hem soluyor, hem 
de kötü kötü bögrüyordu. 

Neron Garoner, hi\kümdarlık loca • 
jsmdan ayağa kalkarak bağırdı. 
1 - Tom, kara öküz geliyor. Hemen 

kıç!. . 
Tehlikeyi g~ren Cotton derhal Are

naya atladı. Mister Alfabe de işe bur
nunu soktu: 

- Çekil oradan, def ol! Sahneyi bo
zuyorsun ... Fakat Cotton benim arka • 
da§ıMdı. Kara b1<Uzc kemendi attı. U-

kin tutturamadı. Ben bu esnada be· 
yaz öküze diz: çöktürmüıtüm. Bir da
d:ı kika sr.ınra her iş bitmi~ olacaktı. 

Cotton haykırdı ben de i"i bı.rakarak 
parmaklığa doğru fırladım. Bir adım 
geriden ide beyaz öküz takip ediyordu. 

Chuok Hartman siyah öküze bağır

mak ve ıapkasını sall•mak suretiyle, 
genç ya~mın en büyük hatasını işledi. 
Ve Oklahomalı öküz iki sıçrayıgta 

Chuckun sinema ma1dnesi yanında idi. 
Bir boynuz vuruşiyle makineyi, seh
payr, film kutusunu ve diğer tefcrriia • 
tı aktarmasız, do~ru posta, cehenneme 
gönderdi. Makineler ha· ... ada bir müd
det uçuştuktan sonra, katı toprağa 

ldiişünce, ortahğm aldığı manzara milt
hi~ti. Madeni kısımlarla cam parçaları 
bütün yeri kaplamıştı. Parçalann ba
zılnnı hiç bulamadık. Fotoğraf craki
nesi param parça olmuştu . Roma cam
bazhanesinin arenası ile Kanada nehri 
arasında, kilometrelerce ~ıunluğunda 
film şeritleri uçuşuyordu. 

Ve bu hadise de "Quo Vadis?,, fil. 
minin aonunu tc§kil ediyordu!. 
Eğer bu film Umid edildiği ve tasar

lanmı~ oldufu tibi bitseydi Tom Mik-

delerde elektrik iUln!ariylef. ttaJ'ıı, 
. . . b ere ı ıc," dırılccektı. Fakat u ş tçle~e. 

icin daha uzun miiddet be .,.1 tı< 
J ~ rt11'" l 
mın kara yazısıymış. l~ •ıtlı't · ..ı. 

ı .. st e· ,,eı· 
maıl bütün işlerimi a ~ıı hala se >" 
kat ben kırmızı rcngı t111ı:ı lı° 
Malik olduğum her ~ey tı:ır ·~ 
dır. '/ ~etıflıı: 

pe"e ıı ı 
Kumpanyamız, ben t11cıı111 

~- Toıtl a bete çavuşluk yaparKen, jil<İ 1 
at kumpanyasının uğ:adığıAll1'" r1 f' 
ziyen bir şekilde dagıld1• ıdil<ıe 

11
• 

iflas etmiş, aktörleri de ~:ıtlaııtl~ e 
lere dönmek için para bLl ~tibi>'ıe t 

Küçük Eva belediye 1'~11sıfl01'11~ 
h. ı ... wırı 1 

lenmi§, Topsy :şe ır ~ aJlll'I ı:' 

hizmet bulmuş, kurrıpıı.~~p\iğl11~111y 
müpviri Marks otel }<atıaııı'' 
lanmış ve z:cncl olan Tofl'l tStı· r' 
otelin kapıcılığına yazılıtl ;ıırı > g 
Kumpanyanın iş bııla~~ı·ı!1' .;a ~ o ı.ı:. ((: adamı Siman Legree 4 ? git 'P'~ 

seyahat şartiyle uzaklcı§I cirıs 1'lİ 
muavinim de tiyatronıırı 

vurmuıtu. 
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Fr-ansıZ Başvekili 
fikrinden 
... ~. ~ - Basvekil DaHictiyenin 40/ 
Old~ ı~ ~(tasını kaldırarak eskiden 
~ &\bı 48 saatlik iş haftası usulünü 
a..ı etın~k tasavvurlarım bir nut~lda 
~ tbııesı sol cenahı kabine aleyhınde 
~te sevketmiştir. Çünkü bu suretle 
~ ~hesi,,nin baslıca ıslahat ve icra 
lif 11 biri ortadan kaldırılmış olacak. 

vazge~li 
lantıya çağrılmasını teklif eylemiştir. 

Bu teklif kabul edilmiştir. 
Radikal sosyalist fırkası icra komite

sinin bürosu, vaziyeti tetkik etmek üze
re bugün öğleden sonra bir toplantı ya. 
pacaktır. 

Popüler gazetesinde eski Başvekil 

Blum diyor ki: 
"Daladiyenin bizzat kendisinin hazır. 

~Genel iş federasyonu (C. c. T. ) ladığı güçlükleri Daladiye aleyhine istis· 
liti ebir heyeti ittifakla kabul et- mar etmek arzusunda değiliz. Vaziyet 
diytııi karar suretinde, ba~ekil Dala. bunu bize yaptırmayacak kadar vahim
ıı...:-.. rı evvelki akşam radyoda yaptığı dir. Fakat eğer şimdiye kadar bilmiyor. 

~~~-şiddetle protesto etmektedir. sa Daladiyeye şunu ihtar etmemiz rn.zım 
ili ha -.cyeti, kırk saatlik hafta meselesi. dır ki sosyal kanunlarda gerilemek veya. 
ttıı. ... ~ı cephe milli komitesine te\'di hut işçi sınıfına karşı başka bir politika 
ı...~ı Ve ·1 • takip etmek hahsnide, sosyalist partisine "11.t bir mı lı komitenin bu i~i en ça· 
~ ...... - SUrette müzakere eylemesini ka- güvenmemelidir.,, 

~§tır. Oaladye teıebbilsten vazgeçti 
de b~ ~raftan, idare heyeti, taleplerin PariB, 24 - Son dakikada öğrenildi-
'1';'ft;;;~Yle haklı olan Marsilya limanı ğine göre bapekil Da!adye 48 saatlik il 
~ . ıle tesanQdünü bildirmekte ve iL haftası usulllnll tekrar lhdasa tetebbil•
~f ''1erinde askerlerin kullanılması ten vazgeçmeğe mecbur olmU§tur. Çlln-
~etini şiddetle protesto etmektedir. kil bu takdirde mebusan meclisinde sos
~· fını olduğu üzere Marsilya dok a. yaliııt ve komünistlerin reylerini kaybe
~~ grev yapmış bulunmaktadır. Hü. derek kabinesini tutamıyacağmı anla
~ri bu. grev üzerine Marsilyada as- m11tır. Fakat bu açıkça ttlraf edilmlye. 
~ ı... bu ışte çalıştmnağa başalmıştır. rek kaçamaklı bir lisan kullanılmakta
~~~et ise amelenin grev vasıtasile dır. Dnladyenin mensup bulunduğu Ra
~~ ı>atronlarcı kabul ettinnelerine dlkal 898yalist partilinin nlfiz azaamm 

"'rtıakt <tr fikri, hllknmetin niyetlerinin Yanlıe an-
lJiier a r. Jaşılmış ve tahrif edilmiş olduğu merke-

"lıirer taraftan sol cenah teeşkkillleri zindedir. Kırk saatlik hafta prensipin -
llıaıara 

1 
görüsmek üzere birer birer içti- den rtlcu kat'iyyen mevzubaha değildir. 

Sn... ~ğnlnıaktadır. 
~Yal Yalnız, istihsali azalan endUstrilerin vl. 

to tl'\ı ist (S.F.l.0.) partisi parllmen.. zu kanunun ıallhlyet verdiği inhiraf -
laııtıy Pu, 26 ağustosta saat 14 de top.. larla normal ahenk içinde c;ahşmasmı 
&ıu a çağrılmıştır. mUmkUn kılmak bıtemekledir. Haftada 

~e~·. ~I cenah partileri temsil heyeti 
~ttillirı rı ıle temasa ginniş ve temsil he. 
~ağustosta saat 17 de top-

kırk saatten az çalışan endtlstrl ve tica
ret gubelerindeyııe bu inhiraf dahi mev
zubahs deflldlr. 

C?.llılıuriye t Halk Partisi Halkavi sahneleri için 
etişkin muharrirler arasında 

."tlq Piyes müsabakası açıyor 
l'iht 11.rı, 23 (Hususi) - Cümhu- kafat verilecektir. Birinciye 500, ikin. 
lltlttı ~le Partisi halkevlerinin .sah· ciye 400, diğerlerine 300, 200 ve 100 
:aallıdt bi Yetişkin muharrirlerimi% a. liradır. 
'~tt b·· r Piyes musabakası ve mem. Büyük memleket hikayeleri, mem· 
~ 'Yiilc hikayeleri ve halkevleri- leketimizin tabiat, insanı tarih, i§, ah. 
de llıtıııılap &enç muharrirler arauoda 
~ eket küçük hikiyeleri müısa· lak; ideal; alicenapldc; aile, muhabbe· 

"' ~tı .. ı_ ~ğa karar venniıtir. ti, yurtseverlik, eev'.da hisleri ve ev· 
"'•lc~~rı tartları hazırlanmıştır. Pi. lenır.e tarzlan hulasa kahramanlık, 
~ 11 lcc\rleri sahnelerinin §artla- ve anane, karakter ve hususiytlrini 
~ ~d~~rt Olabilmek için az tahıllı aksettirecektir. Hikayelerde aranacak 
~rlcr q ve basit dekorlu olacaktır. esas realite ve sanattir. Hikayeler dak. 

~~ iftdc~ %iyade halkımızın ıdilinin tilo makinesi sahifesile en çok 20 say· 
~~~ llirı gUzelliğiniı edebi zevkini fa olacaktır. Bu hikayeler için Hasan 
~'"l111&fıaıı ılrafctini, nçkinliğini ve ol· Ali Yikel, Falih Rıfkı Atay, Vedat Fı. 
~tt~ artıracak tarzda yeni Türk ratlı, Hilseyin Rahmi Gürpınar, Kutsi 

~lı~tlllal'ttı lılocJern, kliltürel ve milli Tecer, Nihat özönden mürekkep bir 
l'iti, ~·' tatmin edebilecek, yctiı. jüri teşkil edilecek onuncuya kadar 

ı. ı..llll.._ ~Yette bulunacaktır. · ~ ah"b. o "'l'ı ... _ --crtr muvaffak on hıkc&ye s ı ıne 15 ıer 
Str ~ırı v 'b.u eaaalar •e millt dava· lira milk!fat verilecektir. Hik!yeler 
,~\oeai i e. tnkılap prensiplerimizin Ulus ve 'Olküçle tefrika edilecek bila-

b.'tçııı,~:de kalb mak prtile mev • bara partice kitap halinck baıtırılacak· 
d • .,>'t•l ser est bırakılmııtır. 
"et .. er 1 tır. 

'tc11,ı ıubat 1939 tarihine 'ka. Hilıciyelerin hiçbir yerde neşredil. 
~ ~ır. ~ •ckrcterliğe gönderilmi• o- mif olmaması gerektir. 

~~ ~ilfi ~ eıerler partice teıkil edi· Yine muharrirler arasında açılan 
41~ tc~rı ~ tuf kansu, Reşat Nuri, memleket küçük hikayeleri müsablkı-
•lııd ti, \1',d d~rettin Tuncel, Süha Be. ıırida esas mahalli tartlara ve realite-

Fııı~Ctt lıJiir ~ Nedim, Ertuğrul Mub- lere uygunluktur. Bu müsabakada da 

'~:1~ki~ :~~e~~k jü:u~:;:~ ~~: on iki hikaye sahibine yüzer lira mil. 
"re de kifat verilecektir. Hikayeler de bir rece ııruile beş mil • 

ıubata kadar genel sekreterliğe gön-
derilmiş olacaktır. 

8jr Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

_.. Baıtora/s l incide 
Blanez istasyonunu bombardıman et. 
miıtir. 

Sabahleyin üç motörlü dört tayyare 
ltatalonyarun ıimal sahilinde Rozasi 
bombardıman etmiştir. 

Tayyare bataryaları, sahile iki mil 
mesafede Alman Yunker markalı bir 
tayyareyi düşürmeğe muvaffak olmuş
lardır. Uç Alman tayyareciainden mil· 
1'1:kkep olan mürettebatı kurtanhp a. 
lınmııtır. 

Cephelerde vaziyet 
Baraelon, 23 (A.A.) - Radyo Bar· 

selonun neşrettiği bir tebliğe göre, Vil· 
lalba ide Los Arkoa'un cenubu pr'ki. 
sinde dütmanın yaptığı bütün hücum-
1.ar püıkürtülmil§tür. 

Ostramadure cephesinde, Fuente del 
Arzobiıto mıntakasında düşmanı Kam· 
pillo civarında Rikomalides'e kadar i. 
lerlemittir. Halen burada şiddetli bir 
muharebe olmaktadır. 

Teruel ve Kaıtellon ey~letleri hudu
dunda Viver'in cenubu garbi mmtaka· 
eında düşman Viver'e 19 kilometrede 
Arleasdearriba'ya ansızın bir taarru 
za kalkmıştır. Bu taarruz püskürtülmüt 
tür. 

Frankocu1ara göre 
Saragos, 23 (A.A.) - Frankistler, 

Pento del Arzobispo mıntaka.sında ileri 
hareketlerine devam etmişler, cenuba 
doğru cephelerini geniıletmişler, Puer· 
to San Vikente'ye hakim tepeleri işgal 
etmiılerdir. Rcsmt maH'imata göre, 
Frankistler, Cümhuriyetçilerin altı tay
yaresini düşürmüşlerdir. 

Frankonun cevabı mese1esi 
Londra, 23 (A.A.) - İspanya ile İJ 

ci:Sren tnriliz amatörleri komitesi, dün 
akşam neırettifi bir tebliğde, Frankist. 
]ere tam muharip hukuku tanınmasınm 
aleyhinde bulunduğunu bildirmekte ve 
Burgos hükCtmetinin jki emniyet lima· 
nı tesisi hakkındaki teklifinin de fili· 
yatta tatbik imk&aı ojmryan bir teklif 
o14ufwıu Jıcaydeylemektedlr. 

Cinayetler 
çoğahyor 

_.. Başlara/• 1 incide 
ten sonra yerlerine dönmekte olan 
Mennan ve Nuri sokak ortasında kavga
ya tutU§muşlar ve bıçaklarını çekerek 
blriblrlerinin Uzerine atılmJilar ve yine 
ikisi de kanlar içinde yere yuvarlanm11-
lardır. GnrUttUye yetişenler tklslni de 
tedavi altına alml§lar ve bilhassa me
mesi altındaki yaraaı çok tehlikeli olan 
Nuri Guraba hastanesine kaldırılmıştır. 

Zehir satan 
karpuzcu 

_. Baştarafı 1 incide 
ler ve peşine takılmışlardır. Tahsin bir 
müddet gitmiş ve o civarda bir arsaya 
girerek etrafına bakındıktan sonra duvar 
dibine çökmüş ve cebinden çıkardığı pa· 
ketleri çimenler arasına yerlŞirmiştir. 
Memurlar bu vaziyet karşısında kendile. 
rini hiç belli etmeı?W§ler ve düWna dö-

1\ 

Macaristan ve 
Kü~ük Ililôf 
~ Baştarafl l 'ncide 

muahedelerinin kendilerine bahşettiği 

en büyük nimetlerden birt sayan Yugos. 
Iavya. Romanya ve Çekoslovakyayı böy 
le bir karar almak için h~bir fevkalade. 
kuvvet zorlamış değildir. Bledde alınan 

kararlar, faraza, geçen yıl Tatareskonun 
Macar • Rumen hududundaki Romanya 
müstahkem hattrnı teftiş ederken söyle
diği nutkun havası dışında da değildir. 
SiHlhlanma hakkı tanınan Macaristana 
tecavüz edilme!i, hiç şüphesiz şu iki söy. 
lenmiyen §3rta tabidir: 

1 - Macaristanm tecavüze kalkma. 
ması. 

2 - Macaristanm teravüz emelini 
güdecek kuvvetlere müzahereti kabul et. 
memesi. 

Amiral Hortinin Almanya !leyahati 
Macaristanm bu iki ~rta devamlı bir su 
rette rbyet edip etmiyecelinin tamamile 
tavazzuh etmiş bulundufunu kabule mQ· 
sait değildir. Bunun içindir ki Bled kon 
seyinin kararlan derhal tatbikat mevki
ine konulmıyor. setAnik anlaşmasına pek 
benzer bir ikin<t anlaşmanın ,Peşteii or • 
ta A vrupadaki sulhçu ve medeni camia
lara y3k1a,amıası maalesef biraz gecik. 
rniştir. 

Almanyanm bilyQk manevraları muh· 
telif tefsirlere meydan verirken Macar 
ordusuna Alman sillh fabrikalarmda 
çok geniı krediler açılması elbette basit 
bir ticart hareket suretinde kabul edile
rneı. Bled kon!leyinde rey sahibi olan 
devletlerle bu devletlerin çok siki ve or. 
ta avrupa sulhunde pek hassas olan dost 
lan, Macaristan ihracatmm yQzde br
kınm Alman alş Olduğunu bilirler. Fa. 
kat Tuna havzasında stratejik esaslanrı 
herhangi bi raiı, verişte mübadele vası· 
tası olarak kullanılmasını umumi siya-

neşredilmesi hususunda mutabık kalmış. 
lardır. 

Küçük itilaf daimi konseyi, yakında 
tam bir itilaf hasıl olacağını ümit etmek 
tedir. 

Milletler Cemiyetine gelince, üç devlet, 
misakın bu.cemiyete tayin ve tahmil et· 
miş olduğu vezaife tekabül edememekte 
olduğunu müşahede ve tebyin ederler. 
Flkat Cenevre müessesesi ile teşriki me
saiye devam etmek ve halen mevcut im.. 
kanların hududu dairesinde ona yardım. 
da bulunmak arzusunda müttefiktirler. 

Konsey, uç hükthnetin teknik eksperle· 
dnin daimi konseyin bütün alakadar 
devletlerle teşriki mesaide devama me. 
dar olabilecek hal suretlerini bilittifak 
bulmak hususundaki arzusundan rnül. 
hem olarak Tuna meselesini etraflıca mü 
zakere etmek maksadiJe, yakında Bel. 
gratta toplanmalanna karar venniştir. 
Tebliğ, ,onunda, iiç hükfunetin üç dev· 

det arasındaki ticad mübadeleleri arttır. 
mak maksadile yapılacak her türlü tekli. 
fe azami derecede müzaherete karar ver. 
miş Olduğunu il!ve ve daimi konseyin 
5nümnzdeki jçtimamm Milletler cemiye. 
tinin 19 uncu asamblesi münasebetile ey_ 
lfilde Cene\Tede aktedileceğini beyan et. 
mektedir. 

Amiral Hortl Alman yada 
geziyor 

Berlin, 23 (A.A.)~ - Amiral Horti ile 
Hitler, öğleden sonra Heligoland adası. 
na geldikleri zaman son derece alkışlan· 
mı~lardır. Ada. fevkalMe tezyin edilmiş 
ve bayraklarla süslenmişti. lki devlet re.. 
isi, limam \'e limandaki müdafaa terti. 
batını ziyaret etmişler ve şehrin defte. 
rine imzalarını at.mrslardır. 

sadaki telıkkilerine uygun bulmazlar. ------------ --
Bled konseyi akaljnde, açık gönillle 

verilmiş olan kararlardan derhal istifade 
edilememt!i Tuna havzasında Macaris. 
tanın henüz sabit bir siyast zemin üze. 
rinde bulunmadığının sezilmesinden ileri 
gelmektedir. Acaba naib Hortt ile Hitler 
arasındaki Y8kmhk • .Ahnen devi« eef~ 
nin Macar krallık tahtım bir kraldan e
bediyyen mahrum bırakmak istemesin· 
den mi doğmaktadır? HABER 

Anlaşma geçikti 

Bled, 23 (A.A.)' - Stoyadinoviç, Ro
manya ve Ç-ekoslovakya hariciye nam. 
lan şerefine verdiği ziyafette söylediği 

bir nutukta, güçlüklerle dolu zamanlarda 
orta Avrupada sulhu idameye muvaffak 
olan Küçük antantın faaliyetini övmüş. 
Bulgaristanla Balkan antantı arasında 

31 eylQl anlaşmasının ehemmiyetini kay 
detmiş ve kilçük antant ile Balkan an. 
tantı arasındaki bağlan tebarüz etti~ 
miştfr. 

Romanya hariciye nazın Komnen, ver 
diği cevapta ayni fikirleri tekrar etmiş 
ve bilahare Macaristan ile yapılmakta O

lan görüpelere temas eyliyerek demi§
tir ki: 

'
1-0rta Avrupa sulhuna yeni bir yar. 

dım yapıldı~ı daha bu akşam ilan et. 
mek isterdik. Fakat evvelce nazarı dik.. 
kate alınamamış bazı şerait, bize bu hu. 
susta müsaade etmemiştir.,, 

Komnen, sözlerini, küçük antantın bu 
'sulh eserinin çok yakında başarılacağı 
ümidini izhar ederek bitirmi~tir • 

Doğu 
manevraları 

Bqvelıcil Celil Bayar, Hariciye Ve

kili Tevfik Rilftü Araa ile Pk'i~ 
alqam Ankara .ekspresine bağlanan hu
euat vagonla Ankaraya gitmiştir. 

Celil Bayar, hareketinden evvel, 
Dolmabahçe sarayına gickrek, Büyük 
Onder Atatürke tasimlerini arzetmif. 
tir. 

Ba§vekil ve Hariciye Vekilimiz 
Haydarpap iataıyonunda, Cümhur 
Başkanlığı umumi katibi Hasan Rıza 
Seryaver Celil, Vali, ıehrimizde bulu· 
nan Vekiller, mebuslar ve iktıtacli 

mahafil erkim uğurlaımıtır. 
Celal Bayar, bugün Ankaradan Ell

zığa doğru yoluna ldevam edecektir. 
Hariciye Vekili Ankarada blacalrtır. 
Baıvekil ayın 29 unda ıehrimize gel. 
mi! bulunacaktır. 

Manevralar 
Ellzığ1 24 - VçUncü ordunun bOyük 

mannralan bu abalı plakla beraber 
'baıladı. GeMl Kurmay Başkanı Ma· 
rep1 Fevzi Çakmak De Vçüncü Ordu 
MUfettiti Orgeneral Kizrm ve diğer 
kumandanlar bir haftadan beri mınev. 
ra hazırlıklarını takip etmekte idiler. 
Manevraya motörlil kıt'alanmız ve ha· 
va filolanmrz da ittirak etmektedir. 

Başvekil Eı&uğ yolunda 
nen Tahsini kontrol altında bulundurur. Ankara, 24 (A.A.) - EJ.azığa cit. 
larken diğer taraftan da arsayı gözleme- Konseyin tebliği mekte olan Bqvekil Celil Bayar refa-
ğe ba§lamışlardır. Aradan bir müddet katinde Hariciye Vekili Tevfik Rüttü 
geçmi§ ve Samatyada pamukçu sokağın.. Konse}in tebliğinde ezcümle şöyle de. Araa olduğu Mide bu sabah Anadolu 
da 2 numarada oturan Suat olduğu anla. niliyor: ekspresiyle ,.ıırimize ıelmifler ve is· 
şılan birisinin etrafına bakınarak arsaya "Macaristan ile küçük itilU devletleri tnyonda kısa bir tevakkuftan sonra 
geldiği görülmüştür. arasındaki iyi komşuluk münasebetleri· seyahatlerine devam etmişlerdir. 

Suat doğruca, Tahsinin paketleri sak. nin inlcipfma medar olacak surette ze. Bqvekil iltaıyonda Büyilk Millet 
ladığı dıvann dibine gitmiş ve çimenle. mini temizlemek maksadile yapılmakta Meclisi Reiıi AbdUlhallk Renda ile 
rin arasından birkaç paket alarak geri olan müzakerelerin mevzuunu teşkilteden Vekiller, ismet InlSnU, mebuslar, milli 
dönmil§tür. Fakat memurlar bu sırada diğer bazı meseleler, henüz halledilme. Müdafaa ve Bilyilk Erklru Harbiye ve 
harekete geçmi§ler ve gerek Suadi gerek miş olduğundan itilafların neşri mümkün diğer Vek!letler llerigelenleri, Ankara 
se Arap Tahsini yakalamışlardır. Yapı- olamamıştır. Valisi ve Emniyet Direktörü tarafın. 
lan araştırmalarda duvar dibinde on pa- Maamafih üç devlet ile Macaristan.mev dan karşılanmıı ve uğurlanmıttır. 
ket eroin ile bir çok eroinli kağıtlar zuubahs müzakerelerin ıimdiki vaziyeti· Dahiliye Vekili Parti Genel Sekre

bulunmuştur. ni tebyin eden müttehidülmal bir teb. teri" Şükrü Kaya da Başvekile refakat 
Arap Tahsinin eroinleri Kocamusta. ağin ayni zamanda Bled ve Budapeftede eylemektedir. 

fapapda Burhaniye mahallesinde oturan --=----------------------------
67 ya,ında Osman ile sabıkalı hırsızlar k S 1 MU f f f 1 11 ~I d 
dan Aliden aldığı anlaşılmış bunlar da lstanbul Mınta ası anay e ş ~ n e n 
yakalanmıştır. Bu şebekenin eroinleri Tqvild eanayt kanunundaki tadlllt ile umum ıa~ayl iflerl hakkında sana~:ı 
böyle arsalara sakladıktan sonra yaka. Umum MtldürlUğU ile görU,Ulmek üzere Umum aanayıcUcrin 2~8.938 perşembe gu. 

lanmamak için milşterilerine yukandaki nU ıaat 15 de ticaret ve eanayi odası salonunda toplanmaları llln olunur. (5781) 
usulle sattıklan anlaşılmıştır. 



12 _ HABER - Akşam posias1 24 AôUSTOS - ~ 
===-=~~~~~========u 

~N M KOLONYA 
CDğeırDeırı zayıf ve sıırıı D ırDıer ı bo:ıı::u il:( o Dan Daıroırıı l!<al !§>in~ feıra.~lol!< vernr ve Gf»nlil~: 
açar. ADA Çamllaıraln)on uaıtu'lf ve solhıhô k<Q>kunaırı VEN"IJS Çam n<cOcnyasın 
mevc1.U1ittur 

Dep_9._SU: NUREDDiN EVL VAZADE lls'ltanlb>ul 

Bir Oı iu n a •m ı dmı .-vvel 

Istırabın \'e ağnnm en ~id
detlisini en kolay. en ı;abuk ve 

en ucuz g~innenin çaresi bir 
kaşe GRJPlN almaktır. Mideyi 

bozmaz, böbrekleri ve kalbi yor-
maz. Aldıktan beş dakfika sonra 

'Ucuz - Tesirli - Zararsız 

' Pi 
İcabında ı?ünde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat 

Taklitlerinden sakınınız. 

EV. DOllTOJ2U 
Aylık EV DOKTORU bUtUn hazırlıklarını tamamladı. Bu nefis aile 
mecmuasİ şimdiye kadar görülmemiş bir nefasette çıkacak ve mü. 
kcmmel fotoğrafları ile suslll faydalı yazıları bütün okuyucularını 
tcsh!r edecektir. 

EV DOKTORU'nun 
Ilk sayısını elinize aldığınız zaman sıhhi mevzuların bu derece ca
zip şekilde takdim edilmiş. olmasına siz de hayret edecek ve bu 
mecmuaya tamamen bağlanacaksınız. EV DOKTORU bütün güzel
liğine, bol ve cazip fotoğrananna rağmen yalnız (10) kunışa sa-

tılacaktır. 

EV DOKTORİJ( Vedi
gün) neşrlyalıudaodır 
Baylloize şimdiden 

sipariş ediniz 

; 

\ 

INHiSARLARDA 
Yeni bir tenzllit daba 
.... --- - - - - - _ ...... ----------------------------"' .. . 

AVCOILA a 
a 

..,. .. 

Av saçması liatı ladlrlllJOf 
1 Eylül 938 tarihinden itibarefl 
938 - 939 av mevsimi için a" 

saçnıa ve kurşununun 
kilosunun fiatı 

O KURUSA . DiRiLMiSTiR· 
~ ~ - ,_, _, ~-.-. ,_ ...... ~LL:a& ~ ba ~ 

Bu fiyat üzerinden muayyen iskonto ile bayilere verilecek saçma ve kur§~~ır:: 
depolardan mahallerine kadar nakliye masralları da idarece temin edilecegıtı 
bayiler, memleketin her tarafında av saçma ve kur§ununurı 

Bir kiloluk 
Kutusunu 

ve yarım 
kiloluk 

kutusunu O kuruşa sa
tacaklardır 

Fazla fiyat istenilmesi halinde inhisar 
memurlarına haber verilmesi gerektir. "'" 

939-940 av mevsiminde sert saçma satılması mukarrer olduğundan bu cins ·~tıat 
kullanmak istiyen avcıların ve avcı birliklerinin dileklerini ve takriben ne ~'be,;,, 
sarf edeceklerini birer posta kartı ile. "inhisarlar Umum Müdürlüğü Barut ':lıı 
adresine bildirmeleri rica olunur. 

, ............................. ~ 
r ~ı 

Dudaklarınızın 
Güzelliğini ve cazibesini arttırmak 
için JOLI F Alvl rujlarını kullanımı 

:ılUJLAR.1 
SMT DAYAtilR 

Son moda renklttı var. • Sıhhidir ve 

Dudakları bozmaz 

... ~PR~~ 1~ / 

K O L O N Y Av"· I . ,ı1· 

1 FREDO limon çiçeği kolonyası hasta olanlarl• ::~ 
lıktail kallcanlara hayat, şifa ''e:-ir. Derecesi >:iik•:-tP~ 
FREDO kolonynsı masaj için birincidir. Sinıre, Jitif 
tıya baygınlık ve sinir hallerinde ruhu okşayan _.o" 
kokusu vardır. ~f' 

' Bilumum ıtriyat ve tuhafiyemağazalarında "eııı ı•!:r, 
ler?e s8:tı~ır. Taklitlere dikkatFREDO marka•• it~:~. 
la ısteyınız. ltf!df 
FREDO losyonu. FREDO kremi. FREDO JııJll f~ 
F'REDO tuvalet pudrası. FREDO çocuk pudrası· e' 
DO briyantini vesaire. 


