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ıteşhur casus L8v- ı 
tensin lngiltereye 
kazandırdığı silah 
!ngmz donanması için yeni 
sıs em hücum botla rı yapıldı 

'4vrtns saytslnde yaf>ıTan mo t8r tecrübe edilirken _.. Yazı.!ı 4 i1ncüdl:: 

JapOn k8rargôhı 
~ankine nakledildi 
Buna sebep Çin çetelerinin 

~~~~lı·-~~~~~~m~~k~~T~rı~ 
~1ldir~d!ğine göre, Hongkong. hadisenin enternasyonal neticeler do. 
~ ı.._ 8ervısınJ yapan ve yolcu nak ğurabileceğin1 ilave eylemektedir. Bun 
llll ta.._ "V' lnilli Çin nakliyat kumpanya · ·· 
~~&rest bu sabah ~anton deltası dan da anlaşıldığına g~r~, tayyarede 
~~ u.- k d"" nr··ı .. yabancılar bulunmakta ıdi. • l( ,,.ar en yere uş umuş • 

lllrıpanya yolcuların sağ ve sa· (Devamı 11 incide) 

Ebrzurum Abidesini 
._ ir Alman yapacak 

" 1nın beğendiği 1.,llrk ese rleri Erzurumun 
&lıtıt mUcadeledeki rolDnD tebarUz 
~ ettiremediği ileri sUrUJdll 
~ il 8ene, Erzurumda yapılmasma kik edilmiş ve bunların, sanat noktal na. 
~ ~erilen 100.000 lira kıymetindeki zarından kıymetli olmakla beraber Er
\. "'4.a in Türk heykeltrqlan arasmda zurumun ınillt mUcadele ve fnktllp yılla
~baaa açılmıı ve güzel sanatlar rmda oynadığı rolU tebarüz ettiremedik. 
"~ inde teşkil olunan jUrl heyeti leri ileri sUrUlerek Abldenin inşa8ı için 
,,H...~eUer arasında akademi :nual· ecnebi bir heyketraş aranmıştı. Son gün 
~"11..qe lerde Abide daha bilyilk eb'adda olarak, 
... ·"'1t-_1l Hadi'ninklni birinci, mUzeler Almanyadan getirtilmiş bulunan akade-

-~"11ZUhtUnUn maketini de ikinci 
mi profesörlerinden beyketraş Belling'e 

....... tt·. b 

.~~ 200.000 liraya verilmiştir. Belling unu 
~tıer tlzertne El'%Urum& g5nderilen 1ı gelecek sene Cürnhuriyet bayramına ka. 

' llnıuınt mllfettlşlikçe de tet- dar hazırlamağa çalışacaktır. 

~' ._ \ it-.. ~-~ ehsfr tıemk1emn ele U§1anm" hr. Türbenin bahçesinde bu· 
~ -uhafw meşhur (Yedi - aekb Hasan Paşa) nm mezarı açılımı ' "r e,~ ~larak bqka bir kabre tqmnuıtır. 
'- ~Yapılacak olan Barbaroll lh tlfalfııln proirammı tesblt ecleook komis. 

Vaıı ve Belediye Reisi 1'1 tündai'm başkanlıimda toplanmqtır. 
Resmimi• ba ~tlmu gösterJ7or,. • • 

Fransada iş haftası meselası 

Fransa da işçiler 
Yalnız milli müdafaa işlerinde 

Fazla çalışacaklar 
Beqnelmilel vaziqet dolaqısile 
Fransa HükOıneti buna kat'i 

surette ihtiyaç görüyor 
Paris, 25 (A.A.) - Radikal sosyalist 

partisi bürosu önünde izahat veren ba~ 
vekil Daladiye, hattı hareketinan bilhas
sa milli müdafaa ihtiyaçlarına dayandı· 

ğını bildirmiş ve Almanyadaki askeri 
hazırlıklar hakkında mufassal mallımat 
ita eyledikten sonra demiştir ki: 

"- Bu sebebten dolayı, memleketin 
potansielini fazlalaştırmak mübrem tAr 
ihtiyaç halinde bulunmaktadır. Kırk saat 
lik hafta prensipinin ve diğer sosyal ka. 
nunlar prensiplerinin değiştirilmesi kati
yen mevzuubahs değ'ildir. Fakat, bilhassa 
milli müdafaa için işliyen bütün endüst· 
rilerde, daha fazla istihsal elde etmeğe 
başlamak mecburiyeti vardır. Sulhun i. 
damesi, Fransamn daha fazla kuvvetli 
olmasını icap ettirmektedir. Bunun için 
de kırk saatlik hafta kanununda ufak 
bazı tadıirnt yapmaktan başka çare mev
cut değildir. Fransa, Avnıpada kırk saat· 
lik haftayı tatbik eclea tilC .......... ir. 

(Dc . amı 11 incide) 

Doğu 
manevraları 

Dün sabahtaoberl 
devam ediyor 

Ellzığ, 25 - Ellzığ. Palu ha valisinde 
dün .sabahtanberi büyük doğu manevra· 
lan baglaml§ bulunuyor. Harekata hava 
kuvvetlerimiz de iştirak etmektedir. 

Genel Kurmay Bqkanı Maregal Fevzi 
Çakmak ve Milli MUdafaa Vekili General 
Klzmı Özalp, manevra sahasında hazır 

bulunmaktadırlar. 

- - - .. 
BUGCN 

Resim 
illlvemizi 
isteqiniz ) 

.. ------ - - - _) 

~eyrüseler sıkıntısı 
Vaktlle tstanbulda, nakil nsrtalan 

yalnız lliks olarak otomobile, harcıilem 

tnoı\·aya lnh18ar ettiği sırada nakil 
vuıtalarmm noksanlığından bahsetmek 
doğru olurdu. Fakat t imdi f Tram\'ayla
nn yan yttkllnll omuzlanna yüklenen 
otobüsler çalışmıya başladıktan sonra 
bundan §lklyet biraz abes gibi görünü. 

yor. 
Gerçi nakil ,·uıtası sıkıntısı yok. Fa. 

kat nakli \'&Aıt.alarnm muayen eleri dolayı 
sile günde bir Mmlt otobüslerlndeen bir 
kaç tanesinin ekslllvennesl, otobtlsc a
bpnlan mllşktll nzlyete soktuğuna gö
rilyonız. 

ll&rcılhmı nakli ''ıntalanmn muaye
neleri bir yahut birkaç geceye toplana
rak yapılamaz mıf Ba temin edllll'SC · 
~k ~olacak ••• / 

Fransız kabinesinin 'yetii iş ve na]ia na ztrlan Pamare ve aö Manii 7:rtsmin OT· 

tasında) ve istifa eden iş ve naf ia nazırları ... • 

Bir kadın kocasını 
.başına kaynar su 
dökerek haşladı ! 

Dün geceransına doğru Sirkecide De
mirkapı caddesinde 26 numaralı evde ce.. 

reyan eden bir karı koca kavgası netice-

sinde; bir adam başına dökülen ka~ 
su ile haşlarunıştır. 

(Devamı 11 incide) 

Macar Nazileri şefi 
üç yıl hapiste yatacak 

Bled konferansında Macar 
akalliyetleri meselesi 

halledUemem:ş 

:Ami:raı Hortl 
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:Jl.adiseeec,~iAictce 
iVles..tl Hatay 

Hataylıların yegft.ne mUmesslli olan 
mebusan meclisi seçiminin neticelenme!!l 
Uzerine, Hatay devlet mekanizmasının 

kuruluşunda ehemmiyetli bir adım dalın 
atılmış oluyor. Hatay devlet mekanizma. 
sı, malfundur ki, Milletler Cemiyeti ta
rafından verilen karardan sonra Ccnev. 
rcı.Je mUtehassıslar komisyonu tarafın
dan tesbit edilmişti. Bu istatU hazırlanır 
hnzırlanmaz derhal tntbikına geçildi. nk 1 
adım olarak, devlet mekanizmasmm en 
ehemmiyetli organını teşkil edecek olan 
mebusan mecllsinde muhtelif milletlerin 
temsil nlsbetlnl tayin etmek icap ediyor. 
du. Bunun içinde bir nevi nUfus saynnı 
mahiyetinde olan kayıt muamelesinin 
yapılmam l!zmıdı. Gerek Türkiye ve ge
rek Fransa, bu kaydın bir milletler ce. 
ıniyetl komisyonunun murakabesi altında 
yapılmasını terviç ederken, muamelenin 
bttarafane yapılması ve hiçbir sarsıntıya 
mahal verilmemesi gibi i:,-1 hl.slerden 
mUlhem olmuıılardı. Ne yazık ki Millet
ler Cemiyeti komisyonunun mesaisi ge. 
rek Tilrklye, ~erek Fransa ve hJc; ıUp
hesiz ı:ıuurlu Hatay halkı tçln, bir hayal 
sukutu ı:ıekllnde tecelll etm{§tir. Komia. 
yonun bu l§le me§gul bulunduğu gUnlerl 
bugün TUrkler de, Franım:lar da, Hatay
lılar da korkunç bir rllya gibi hatırla. 
maktadırlar. Bulanık suda balık avlamak 
lııtlyen bir takım unsurlar faaliyete geç
tJ. Memleket anarei içine atıldı ve Hata· 
ya müreffeh ve mesut yaşama lmklm 
bah§edecek olan bir idare sistemi, kuru. 
lu§U için atılan adımda, Hatay balkı 1çth 

bir azap ve l§kence vesilesi olmak lsUda
dmı gösterdi. Hatay muhtarlyetine aleyh 
tar olanlar, bu anarşiyi, yUr Unmekte olan 
yolun hatalı olduğuna delil olar.ık gös
termek istediler. Fakat bu ıantaj ve aa. 
botaj yUrUmedi. Hatayı mesut ve mU
re!feh kılmak hıtiyenler mUdahale ettiler. 
O gllndenberi Hataym manzarası deği§
mf3tir. 

Fransız ve Türk delegelerinin mura. 
kabesi altında yapılan nUfus kaydı sUkfuı 
içinde neticelendi. Kaydın neticesi esa-
8en atedenberi maltım olan hakikati bir 
defa daha llAm etmiş oluyordu: Hatay 
nUfusunun mutlak ekseriyeti TUrk oldu· 
ğu anlaşıldı. Bu neticeye göre 40 me. 
bustan terekkUp edecek olan Hatay me
btuıan meclisinin 22 mebusu TUrk, 9 me
busu alevt lS mebusu ermeni, 2 mebusu 
rum ve 2 si de arap olacaktı. Bu netice
nin taayyün ebnesl üzerine Hatay dev
let mekanizmasını kurma ameliyesinde 
en ehemmiyetli adını atılmış bulunuyor
du. 

Bundan sonra ikinci mUtehlpler seçildi. 
Ve nihayet evvelki gün de mebuslar ıe. 
çilmlştlr. Mebus seçiminde dıkknte layık 
bir nokta, her cemaatin meclisteki me· 
bu.s miktan kadar namzet göstermesidir. 
Fazla namzet bulunmadığı için gilrilltU. 
lU seçim mücadelesi yapılmasına tuzum 
da kalmadı. Cemaatlerin ileri aUrdUkleri 
namzeUer seçilmiş sayıldı. 

Bataym yalnız Türk halkı değil, blltlln 
diğer cemaaUerl tarafmdan 1(5ylenebl
lecek yegAne söz: 

- Mesut Hatay. 
Demekten ibarettir. Hataylılar bu "1· 

urlu disiplinle Uk adımda ılyas! olgun_ 
luklarmı dllnyaya lsbat etmtı oluyorlar. 
Hatay Halk Partisi mensupları, mebus 
aeçlml üzerine neşrettikleri beyanname 
Ue Hataym tarihinde bu hAdlsenln aUmul 
ve ehemmlyetlnl vecls ifade ile tebarüz 
ettirmişlerdir: 

•'Hatay çUell gllnlerlni bltlrmlt mesut 
ve mllreffeh bir istikbal yoluna girmiş 
bulunmaktadır.,, 

Beyannamede Tllrldyenln rolllnden 
ollkranla bahsedilmesi de Hataylılara 

yakl§ır blr kadlrşinaalık eseridir ki Ha. 
tayın mukadderatı bakkmda aynı alAkayı 
gllstermekte devam edecek olan Tllrk 
halkmm kalbinde samlmt bir maket bu
Jacağma aUphe yoktur. 

A. Ştlkr1l ESMEB 

HAHER - Aksam pos~ 

• iktisat vekili Şakir Kcscbir ve Adliye vekili Şükrü Saracollu 'dan 1zm1r oaJ>ı,:
rile /zmirden şelı rimizı gelmişlerdir. l k tisat vekili, gazetecilere lzmirdeld tet
kiklerinden bal:sederken, fıuımı geçen se nelere nazaran daha mütckdmil oldulu. 
nu, bu seneki mahsııliın çok iyi ve bere kelli, n.ıişahedelerinin memnuniyet ve
rici b11lunduğunu söylemiştir. 

2~A0USTOS~ 

"O' 
1ı ·miıde " 

Mezuniyetini Gölctıkte geçlrm 'Adliye vekili Şükrü Saracollu, şe rı ktır. flf.-
lacağı birkaç gün zarfında adliye işleri ü~erindc ~tkiklerde bulıınara 
sim. her iki ı•ekili lzmir vapurunun gii ver/esinde göstermektedir. ·mite gel
• ltalyanın yeni Ankara elçisi Ottaııio de Peppo dün sabah memlekel~an k/11' 
miş, Galata rıhtımında ltalyan elçilili vı konsoloslulu erk4nı tarafı 
~mıştır. -----
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Limanlarımızın 
ıslah ve tanz:m: 
Liman ağızları batmış 

gem ilerden 
tem izlenecek 

Hükumet, bir taraf tan bUtçeden ay. 
nlan tahsisatla ve tngiltereden alınan 
kredi ile büyük limanlarımızın inşası 

üzerinde meşgul olurken diğer taraf
tan ikinci v~ ilçUncü dere<:edeki li. 
manlarımızın tanzimi işini de esaslı 

bir ıekilde elo alml§ bulunmaktadır. 

Bilhassa sahlllerimizde ıuı.kllyat ~le. 

rinde mühim bir mevkii olan yelkenli 
ve motörlil gemilerin eığınabilecek • 
leri küçük limanların tanzimi işi ön 
p11nda göz önünde bulundurulmakta.. 
dır. Bu gibi limanların evvel emirde 
temizlenmesi tçln lktısat Vek.lletl bUt
çesinc bu sene tahsis:ıt konulmaktadır. 

Küçilk limanlarımızın ekserisinin ağ 
zında batmı2 bir takım merakip vardır. 
Ekserisi umumi harp yıllarında bat. 
mıJ olan veya sonradan kazaya uğra
yan bu merakibin çikarılması daha ge
çen sene tekarrUr etmiş ve bunlar de
niz ticaret müdilrlUğü tarafınlan tes
bit edilerek sahipleri bulunanlara çıka. 
rılması için tebliğat yapılmı§, sahibi 
bulunmıyanlara da ilanen tebliğat ya
pılarak mühlet verilmişti. Bunlardan 
bir ktsmı 2819 numaralı liman kanunu 
mucibince devlete intikal etmiı em • 
valdcn bulunmaktadır . 

Bu müddetlerin bir kısmı bitmiş • 
tir. Bu suretle sahipleri çıkmıyan ge· 
miler devlet tarafından parçalanarak 
çıkarılacaktır. Bundan ıonra bu kU. 
çlik limanlann tanzimine başlanacak 

ve icap edenlere mendirekler yapıla· 

caktır. 

Diğer limanlardan bir lmmı ise 
Denizban ve mahalli belediyelerin yar-

dımiyle tanzim edilecek, yolculann ve 
eşyanın kolaylıkla nakli için iskeleler 
yapılacaktır. · 

--<>-

"Mehmet 
Çelikel,, lisesi 
Zonguldak lisesine 

bu isim verlldl 
Zonculdak, 24 (A.A.) - Mehmet 

Çelikelin altınq bin lira aanıle Zon • 
gıuldakta yaptırdığı liseye,, Melund 
Çelikel., liıeai adının verilmesi kültür 
bakanlığınca uygun görülmil§tür. 
Bina bitmek üzeredir talebe kaydına 

ba":anmıttır.. Li&Cye kavuşan zongul· 
daklılar ıevinç içindedir. 

Nikel kuruşluklar 1 Çiftçiyi ten"!~ı 
. . Bu maksatla reıı ,,0t 

25 lıklerden farklı olmadığı. tahloJar h.ozırl.~~~ı~; 
l l 

Ziraat Veldleunce yeıu ka ]lılil1 an aş l ın ca n olan ve ıonradan bir tıan /l1'~ol 
konulması mukarrer buluna~eıcettt 

Yeni.den basılıyor te!kil!tı .. ilk j~ olarak ~;ede'~ 
mustahsili her cihetçe te~ . eğe ~ 

• geniı bir propagandaya gırı§lll 
Yenı kuruşluklar aybaşından rar vermi?t~r. .. ratikleıc11~ 

Bunun ıçın koy1Uye en P ber ııe 

itibaren tedavüle çıkarılacak hita~ .edec~k .ve on~ zirai !)ster~'~ 
bilgıyı basıt bır ıekilde g~ ,ııııJf 

Eski nikel paralar n Cumhuriyet ) de farklıdır.: Paranın bir tarafında ge. tablolar hazırlanması tekarril! 1~ 
hlikumeti tarafından ihraç edilecek u.. ne ay yıldı% ve Türkiye Cumhuriyeti tir. Bu tabloların esasla.n ııaıır 
faklık paralarla tebdili hakkındaki iba.rcai diğer tarafında l kurut ve tır. 
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2257 numaralı kanun mucibince geçen 1937 ibaresiyle zeytin dalları buluna. Renkli olarak basılacak ota 1' ~ 
sene tedavül mevkiine çıkanlmıı olan caktır. Yalnız timdi kenarları düz o- lolardan ı::o 000 adet ba5ıl3'' ıstilS' 

il • ··ıUtt 
bir kurugluklar, 25 'kurugluklardan lan paranın yerine yenilerinin layılan Türkiyenin her tarafında, bu .. ıer• ~ 
kıtaca pekaz farklı olduğundan halk tırtıllı olacaktır. Bu suretle bir kuruı- aaı nuntakalannda en ufak 1'0 >' 
ve esnaf tarafından sıksık kanttınldığı luklar, 25 kurugluklardan kolaylık.la 

ve bilhassa geceleri halkın ekseriya bu ayırd edilebilecektir. 
gekilde aldanarak 25 kurut yerine 1 Yeni bir kurutluklar eylWUn blrln-
kıJruı aldığı göz önünde tutularak bir den itibaren piyasaya çıkarılacaktır. 
kuruşlukların tadili tekarrür etmiştir. Şimdi mevkii tedavillde bulunan bir 
Darphane gimdi yeni tekildo ku. kuruşluklarda Merkez Bankası tara • 
ruşluklar hazırlamaktadır. f ından yavaı yavaı toplanarak tadil e-

TUrk parasının vahidi kıyasisi olan dilmek Uzere Darphaneye sevkcdile • 
kuru~un yeni tekli eakisinden ıu tekil- cektir. 

Maktu fiat usulü 
hazırhklar ı 

~Maktu fiyat kanununun gıda mad· ı 
deleri üzerinde tatbik edileceğini yaz. 
mıgtık. Kanunun tatbikatına ait tali. 
matnamenin bugünlerde Ankaradan 
bildirileceği anlaşılmaktadır. 

Haber aldığımıza göre, İstanbul be· 
lediyesi maktu fiyat kanununun ayak. 
kabı, zUccaciye, tuhafiye, mahrukat 
fiyatlarında da tatbik edilmesini ve. 
kaletten istem.iştir. 

Sebze ve meyva ve sair yiyecek gibi 
bir günde bir kaç defa fiyat temevvU
cilne maruz kalan maddeler bakkmda 
maktu fiyat tatbik edildikten sonra 
büyük sermayeye dayanan toptan fL 
yatları ancak mevsimden mevsime de. 
ğişen zUccaciye,. tuhafiye eeyaları ile 
mahrukat ve ayakkabılar bakkmd& 
kanun daha kolaylıkla tatbik olun& • 
bilir. 

Burulan başka gıda maddelerindeki 
temevvüçleri halk, hemen ve günU gU. 
nUne takip edebildiklerinden bunlarda 
aldanmaları mUşküldUr. Fakat tuhL 
fiye, zUccaciye gibi eşyanın fiyatını 
bilmediğinden mağaza ve dUkkD.na. se-

Tonton amca 
paıraşlUtçQ 

nede bir veya iki defa uğrayışında bir 
kadmm veya bir erkeğin aldanması 

daha kolaydır. Nitekim bir çok tuba. 
fiye mazalarmdan içeri giren bir mile 
teriye malın fiyatı 2-1 misli fazla o. 
larak söylenilmektedir. Hele kadın· 
larm çekişe çekişe pazarlık ettiklerini 
bilen esnaf metresi iki liraya olan bir 
kumaşa on lira istemekte, beş qağı, 
on yukarı pazarlık hayli mUddet eür. 
mektedir. Neticede mağuacı tuttura. 
bildiğine malını satmaktadır. 

Bu hal ayakkabı, zUccaciye, tuhafi
ye ve elbise levazımatı mahrukat fL 
yatlarında ~ öyledir. Belt"diye bu 
maddeler hakkında da ka.nı.:nun der. 
bal tatbik edilmesini W'arla Jstemi§· 
tir. 

\ 
Doğum 

tntemational Business Machlnes Cor
poration'un Türkiye mümessili Arkada
omıız Afü Esenle eşi Nevzadm bir kız 
çocukları dünyaya gelmiştir. Yavruya 
Belkıs Nilsen adı verilmiştir. Bu genç 
ve mesut aileyi tebrik eder ve yavruya 
uzun ömürler dileriz. 

dar tevzi edilecektir ı f 
--o-- stl ı 

Tarım krdl Koopr srtJ' 
lerlnln damJ!'& re251As'; 

Ankara, 24 (Husust) ~eri ıı~; 
yılı tarım kredi koopera. etlJle ı1' 
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nunun damga resmi ~uaf~cSi 11uJ>JJl~ 
allik bulunan 21 incl nıa.d 'k t(lı~ı.,· 
niln başka suretlerde uıtbı den ııvet' 
te olduğu yapılan muhabef~ı.ıtifİ 

1
., 

§ılmıştır. Tarım kredi ltOO vertfte ı.~ 
birliklerinin ödünç aıına. ~~ bi)ttııl r' 
lerile para yatırma ve dıg ıı. , ı;ıııl 61 
lerinde yapılacak senet.~ dıl~ 
velename ve kAğıtıarla . dsJXlgs ~ 
re verecekleri dilekçeıerın~ ptlll1. ( 
m.lnden muaf olduğu 2S~ det~~ 
kanunun 21 inci maddesill biJ'J.il'ıe °' 
dilmit bulunduğundan bU eti f~ef 
kendi te§ekkWlerinln ınahiY u..ı:ıı~~ 
!arak yaptıkları bilcumle ~ell e~ 
dolayuıile tanzimi IA~ gevfiksJl ~ 
21 inci madde hükmüne te ttıı ,.ı ttt~ 1 

ga resm.lnden muaf oıduo;uıııı~· 
dairelere tam.Imen tebliğ 
dir. 

~ 'fıP 
Yedinci nılllf 

ı ·~ it u r u 1 ta Y f e&i ı 
Ankara. 24 (Hususi). ~ s~ 

mlll1 Tıp Kurultayı h~lCJJl~ 
VekAlett alakadarlara ~~· tef' 
tamimde ıöyle demelt:uı~~.,tf 

Yedinci Millt Tıp g eıı Y IP&
lanması için intihap edil 'JIJ bif ,-e~ 
halkevi içtima aalonun~ıırl ,._· 
teşrin 1938 ten itibaren #tJl',ıetl" 
15 inci yWdönllinU mUn ~ f_,ıı 

1 
,e•· 

pılacak kuUama hazırlık l'· geıı:~ 
rine taluıls edileceği C. Jt JaD lf ~ 
reterliğinden bu kete yaP~~~ııİI 
anlaşılmıı olmakla TıP 938 tsf 

17-19 blrincite§rln 1 ıaııştı!· 
toplanması kararlaŞtl%1 ,. __ ır -r- vıı .,,~ 

TESEKK us•aııt 'rl I' 
Sevgili yavrumuz s.e~e;rıd•" ııcc1'• r 

tom neticesi ebedi ıı~a iıe ffclf11ıııııP ~ 
umulmaz acımızıı; evııtı f ~e ıncıırıtı' 11 
resinde bulunmak, teısr; ede" 9 

1sd' ~ 
dermek suretiyle fştfro 1t1li ,11ı~•"'ıı1

1 
r ' 

aile dostlarımıza şu ele 111111' llfl~ıcılP 
ayn ısOkranl:ırımızı sun. 111 dtl 
lamadı~ımızdnn gaıcterıı:t 

_. ederiz. JlaJıit tl~ 
Jleldlıal Uf. 
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? 
1( ÜLTOR Bakanlığı, 1stanbul'un 
~ Yerinde daha okuma odaları 
' ~. Memlekette kitabın yayıl· 
'~daşlarda okuma itiyadınm 
~ ası için yapılan her şey • 
~a~sızca A- alkış ve minnettarlıkla 
~ Ocla ğa layıktır. Bunun için yeni 
~ ıne;ııa~ğı haberi karşısında: "a· 
l'nr? ı»b~t odalara kaç kic::i devam edi· 

.. ı:ı.1 l b' )/ 
ti.de ır §ey sorrnıyacağız .. Oralara 

Ceki Kuganın niçin aşk 
rnacera.ıarı yt:>krı ı Uş ? 

'sı~:nıasa bile gene yeni odaların 
~~t ındır, doğrudur. 

~ llıernı ba~ka bir şey aklıma geldi: Ba. 
~ \etil~eUerde kitap yazanlara müka
b .. ~atı}·or; acaba bizde de okuyanlara 
,,,""GI v ., 
~. bö 

1 
en se nasıl olur? Şaka etmiyo-

~Oclaıy e bir şey pekala kabildir. Oku. .. • 
~eri ~rı. en sık gelip kitap istiyenlerin · 
~ bir~' alır. ~·e sene sonunda, içlerin-
!Qt1~ç ~ışıye mükafat verjlir. Şim· 
l , Ç a uç türlü mükafat geliyor: 
2...... ok okuma mükafatı, 
a .... ~:bukw okuma mükafatı, 

, Cııe v Udugunu iyi anlama mükafatı. 
~~·d e Çabuk okumavı tesbit etmek 

it· b' J 

) laat '. . ıttabi aldıkları kitapları bir 
~eti, bTnde geri getirenlerin, birçok. 
~--~İt· ;~k sayfaları atlamış olmaları ı 
'llttr0ı ' ~kat bu da münasip usullerle 
~tan edı!ebilir. "lyi anlamıyacak ol. 

Ocld Kugan ve Betti Grcbl 

Holivud, bu mesut 
izdivacı qadırqayor- ! 

)!lası :nr~. çok çabuk okumanın ne 
~ Oktı abı!ır?,, demeyiniz. Anlaşılma· 
~~~ki1u~ kitaptan da gene az çok 
~~a ~ rr; hem kafa alışır, nihayet an
~.~ltıl aslar. Açıkçasım söyliyeyim: 
~l!t:ee ~ete, kitapları yutmak istiyen, 
!la. k~~di. devirmiş olmakla iftihar e. 

~ tıer rn erın d: lüzu:.nu ':a:dır. Kitap Celk n l!<aı ıro s n o e lb> n ırO a k 'te lb> n ır 1FI om 
k~ Ok etağ gıbi, muşterı ıster; anla· O 
~~et .uYanlann, evlerinde yüzlerce, Ç e Vft r <e<Cek ffl ft '? 

İ'tsi Cılt bulundu ki ··w ·· 1 · 
~ llde l?luh . ~a. a ogu~en erın Ceki Kugan ile karısı Betti Grebl bUt Un Holivudun ve Amerikanın dedikodu 
tk ~ aı arrır geçınır, anla) ışlı ka- t k'l tmekted' 
~aııı. 1llacak kitap bulur. Anlamadan mevzuunu eş 1 e ır:. . 
~-·-"<t?'Jn al hi d 

1 
Buna birçok sebep vardır. Bunların başında Cekı Kugan'ın bundan evvel hiçbir 

h r~re ey n e bu unmak mu. i . 1 ilk d'w· k ı ı "dl .. ~tüıı düşnıez nankörlük olur ' aşk mac:rası geç rmemış. oması ve se ". ıgı ız a ev enmesı r. . 
,~,.,, C(l rtıüke:.c ' • w • • • Artıstlcr arasında nışanlanmalara, dedikodulu maceralara, evlenıp boşanmala. 
k~:-·ıa d ata yanı okudugunu ıyı . . . "lL ?lıiikAf t ' 

1
. • . ra alışmış olan Holıvut Cckı Kugan'ın bu "mes'ut izdıvncım,, yadırgamış, onun da 

ı. ·~ d a ma ge ınce bunun ıçın . . . 
"1\ı et tesk'I k 

1 
.. dillerde dolaşan aşk maccralanna kahraman olmasınr istemıştır. 

ta qılh,, ı etme lzımdrr. O muka- F k . l k d 1 b"tU k d l f bi k 1 k dik ~~isr, 1 h k dukl k' a at yınn sene a ar evve u n a ın arına acan r çocu o ara l!!ev -
bı• ı) en er, er 0 u arı ı- ı - c ki bil ··d''k ı b. t k k d ı ı ı r t ... : da b" .k. f k b' .. erı e , yu u ten sonra ya nız ır e a ınr aevm § ve dcrha onunla ev en -
liJ,. ~İd ır ı ı say ah ır hulasa m'"tir 
(~ }'aza ı b' ·c h. · ~ · ~il-- tabi t r ar, sonra ır ş~ a. 1 ım. Altt yaşında meşhur bir artist, on yaş mda milyoner olan Cekl, bugün yalnız 
"1 ~'illılatda utulmalan da. kabıldır. Bu Betti Grebl'i'n kocasıdır ve Holivut civarındaki köşklerinde onunla mes'ut bir hayat 
lıı-. 't~i k ~ sonra, he):etın e~ çok tak- geçirmektedir. 
ı, ~~"" arı veya karıler mükafatı a- . . · · 
"'11'1 ~ ·•ılikar tl . . b' b' Amerıkan halkını Cekı Kugan'la meşgul eden şeylerden bırl de eskı çocuk ar. 
~. ı:.il.. a ar ıçın ıtta ı yaş kayıt. . w w 
:'il(, v~ttl'ıek d k b.ld' Çabuk _ tistln, annesJ aleyhıne nçtıgı son davadır. Muhakeme hala devam ediyor ve aldıgı 
Ca b~ Olcııcıuğun e . ~- 1 

;r. ak oku şekle göre, Ccki'nin kazanması daha kuvvetle ihtimal dahiline giriyor. 
'lt(t~la ~ t~} 1 .anb~m d huslubesun- Bundan başka, Ceki Kugan'la Betti G rcbl'in beraber bir filim çevirecekleri de 
1 ı.ıa ) e ışmış ır a am e tte .. ı . c k"' . . k . k 'hti l' h k k rtl tl d lt:ıı"' ıtıaz. b . . k .

1 
soy enıyor. c ı nın sınemaya te rnr gırmc ı mn ı meş ur er e a s er en 

~ Oara a''"- ulnbu~I ıçı,:ı. ~rbı. er hmuht~- bazılarım kıskandırmakta ve bu da, aleyhi ndcki dedikodulara diğer bir sebep teşkil 
h... td J n a ı ecegı gıı ı eyetın t kt d' 
.'1~, , eceğj l e mc e ır. 
~~·k numaraara, ya~~re ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
>tt.ıbıı tib0'rna~-~a kabildir. Hiç şüphe-

rne ke·· ı~Jerı.ılımden aldıkları salahi-
"lt 1P at ~~el acak pedagoglar vardır. 
~Oğru an ... ~a?di bir menfaat bekle. 
ıçıeti ~egıldir. biz gençlere sırf zevk 

~ a~k~ı zenginleştirmek için kitap o· 
~ııı1~ dnı ... ~ılamalıyız ... Bu düşünce

~ UJ~ egıI. Fakat bugün biz, böyle 
tt~~Uiz .e~lik gösterecek bir zaman. 
; 

1arıJa~ ı addi menfaat endişesi ile 
~\İ:ıtin b?~ hoş görmeliyiz; onlann 
~ İçi ırı~~e hidayete ermesi, y~ni 
ııı, ~kın ?egıl, gösteriş için değil, ~a-

~ erı · · 
~lj,~: anı •çın, ne olduğunu kendile-

~11~'lllt.lar1 ~~arnıyacakları. bir ihtiyaç 
t~ n Sev . 1~1n okumaları mümkündür. 

t b &ısıni " k . . h. b' aş"u J ayma - ıçın ıç ır ça. 
l'tnaktan kaçınmıyalım. 

Nurullah ATAÇ 

~b~ lngiltere 
!-b~~Yllk bir sllilh 
~i ı:ı ası yapıyor 
1 lıı&İlte craıd., gazetesinin yazdığına 
~?aı:ırrıa~~çok büyük bir silah fahri
; l~i g" dır. Korli şehri civarında, 

iı. bir araun~e dolaşılabilrcck kadar 
'\ Rn... zı .. 

rı.. "VIJ bi Uzerinde yapılan bu fab-
.. ı b· nadan ""U _,_k . . c.: 1 •n işç· ... rl.:I\ ·eptır ve ın~aat. 
~~lenin 1 çalışmaktadır. 
~ ~on b· llluhabiri anlatıyor: 
~ ın am 1 . 
~o civ e enın kanları \'e çocuk 

:ıt; dar b~ra gelmiş, bu suretle 40 bin 
\ tlınıar 1~ kalabalık toplanmıştır. 
< ~iz d C>calanna : 
\~}·orıae ~elip ne yaptığınızı gör
\.-~ı r. 

·ilrı d 
rıe lltıraı a şu cevabı veriyorlar: 

\..~ıı~ti ~tı .tarla halinden çıktığı 
'"tt IÇerı h' b" ır. ıç ır kadın a ' ·ak bas-,, J 

Bir kız bacaklarını 
kir8ya veriyor! 

Dünyanın en güzel bacaklarından sinemada 
nası l istifade ediliyormuş ? 

Kimin bacağı en güzel? 
Bunu sormak ve tayin etmek belki 

yirminci asra kadar kimsenin aklına 

gelmezdi. Fakat yirminci asrın sinema 
dünyası ortaya bir çok tuhaflıklar ve 
yenilikler attığı gibi bu modayı da çı. 

kardı 

''Dünyanın en güzel bacakları,, ün. 
vanı Fransız Müzik Hol artistlerinden 
Mistingetin bacaklarına verilmişti. On 
!dan sonra bu ünvanı Con Kl'avford al-
dı. Esasen artiste sinema yolunu açan 
da. bu muvaffakryeti ( ?) olmuştur : 

Tanınmamış bir sima iken, Amcri. 
katla bulunduğu şehirdeki bir güzel 
bacak müsabakasına girip birincil:ği 

kazanan Con Kravford bu şöhreti ile 
sinema dünyasının kapısından içeri gir. 
miş ve orada da ayrıca meşhur olmuş

tur. 

Fakat Con Kravford, sinemada di. 
ğer muvaffakıyetleriyle daha faf)a şöh 
ret kazanmış olacak ki, bir müddet 
bacaklarının şampiyonluğu unutulmuş 

ve dünyanın en güzel bacakları, Mar. 
len Ditrihin bacakları olarak ilan edil· 
miştir. 

Fakat, az sonra Marlen Ditrihi de 
gölgede bırakacak derecede güzel ba. 
caklı bir artist, ortaya çıkmış ve bn 
ünvan ondan alınarak yeni yıldıza ve
rilmiştir. 

L akin, bu en güzel bacaklı yıldızın 
§İmdiye kadar yüzünü görmek h iç bir 

sinema seyircisine nasip olmamıştır. 

Çilnkü Mis Verdin Stapleton isuinde
ki bu artist filmlerde bacaklarım meş. 

bur artistlere kiraya vermektedir. 
Bu garip şey de c sinema hileleri ile 

mümkün olan mucizelerden biridir. 
Mesela bir artistin, çevirdiği filmde 
dansetmesi, çok güzel bedii rakslar 

yapması lazımdır. Artist belki bu ka· 
biliyettedir, fakat bacakları güzel de. 
ğildir. Yahut ta bacakları çok güzeldir 
de iyi raksetmesini bilmez. 

işte o zaman Verdiu Stapletonun ba
caklarına müracaat edilir. Mesela, A . 
lis Bradinin çevirdiği bir filmde böyle 
yapılmıştır : 

Filmi Alis Bradi istediği gibi çevi
riyor. Raks sahnesini de kendi bacak-

' lan ile, becerebildiği kadar yapıyor. Bu 
sahnede yüzünün ifadeleri, kollarının 

hareketleri gayet güzeldir. Fakat ba • 
cakları iyi dansetmesini bilmiyor. 

Kolayı var: Ayni raks sahnesini gü. 
zel bacaklı Verdin Stapleton'a tekrar 
etiriyorlar ve sahnenin bu ikinci filmi 
aluıdıktan sonra birinin üst kısmı öte
kinin alt kısmına ekleniyor ve Alis 
Bradi'nin çehresi, göğsü ve kollarının 
altında Verdin Stapletonun bacakları 

raksediyor. 
Ba~kasın:n bacakları ile dansetme!ı; 

artis tleri her halde yormaz amma, 
kendi bacaklarını başkasına kiraya ver 
mckten Stapleton artık bıkmıştır ve 

• 

Meş'rım 
kadın 

Yeniden cinay~tlere 
sebep olu yor 

Pariste Korsikalıların kan güdme l-
detleri yüzünden dört sene e<ırvel işlenen 
bir cinayeti, kahramanlarından birinin 
daha öldürülmesi üzerine anahmıştık. 1 
Köş isminde bir adamın beş yaşındaki 

çocuğunun öldürülmesi yüzünden evvela 
Stefani ,kardeşlerden intika.rn alınmış, · 
sonra çocuğun annesi Madlen Köşün dos 
tu Antuan Foota rakibini öldürmeye te· 
şebbüs etmiştir. Faota bugün yedi sene 
ağır hapse mahk11m olarak hapishanede. 
dir. 

Uzun müddettenberi Madlen Köşden 
bahsedilmemişti. Bugün ise Madlen yeni 
bir cinayetteki rolü ile meşum kadın o. 
larak ortaya çıkmaktadır. 

1 ağustos günü Marsilya sokakların· 
dan birinde tabanca kurşunu ile öldürül
müş bir adam cesedi bulunuyor. Tabki. 

kat neticesinde bunun Alfred Smila is· 
minde bir adam olduğu anlaşılıyor. Fa-

kat n5çin öldürüldüğü uzun müddet meç
hul kalıyor. 

Hadisenin esrarı nihayet bugün çözül· 
müş ve altından Madlen Köşün meşum 
kadın çehresi çıkmıştır: 

Dört sene evvel, çocuğur.un öldüğü 

hastanede: 
- Korkuyorum! Korkuyorum! Ben

den de intikam alacaklar! diy.e ağlayan 
kadın o zaman Parisin emniyetli bir ye.. 
rine çekilip Monmartr'deki Korsik.alı 
haydutlardan kaçmağa niyet etmişti. 

Fakat, kadının Pariste oturmasına 
Korsikahlar müsaade etmemişler ve ken
disini mütemadi bir tehdit altında bulun 
durmuşlardır. 

Bunun üzerine Madlen Köş Paristen 
kalkıyor, l\Jarsilyaya gidiyor. 

Fakat, Marsilyada kadın gene kendisi
ni emniyette hissetmiyor ve orada kendi. 
sine bir hami buluyor. 

Bıı Alfrcd Smila isminde bir adamdır. 
Fakat, Alf rcd Smilamn Madlen üzerin
deki bu hfuniliği Piyer Uze ismindeki 
arkadaşı kıskanıyor ve Madleni kendi 
himayesine alacağım, onu bırakmasını 

Alfredc söylüyor. 
Alfrcd bunu kabul et..ıniyor ve bunun 

Doktorun öptiiğii kız 

Meşhur doktor 
hizmetçisine 

aşık ı 
ı Kızcağız, zorla öpüldüğü 

için dava açtı 
l ngilterede bir kasabanın meşhur dok

toru, hizmetçıisini öpmek cürmü ile mah.. 
kemeye verilmiş ve 30 lira para cezasına 
mahkOm edilmiştir •. 

Doktor Bernard Kelli evvela suçunu 
inkar etmiş, sonra itirafta bulunmuştur. 

Kendisini dava eden hizmetçi kız, Me· 
ri Fayngan mahkemede Mdiseya şöyle 
anlatıyor: 

- Mutfakta yemek pişiriyordum. Dok 
tor içeri geldi: ''Bakayım tırnakların kir
li mi?., diye ellerimi tuttu ve boynuma 
sarıldı. lşi anladım, derhal kendisini iL 
tfirn. Fakat o zaman daha büyük bir kuv· 
vetle boynuma atıldı ve beni zorla öptü .. 

Hizmetçi kız, bundan sonra, evden çı
kıp gidiyor ve sokakta polis komiserinin 
karısına rastgeliyor. Komi~erin oğlu ile 
meri nişanlı gibidirler .. Vaziyeti müstak 
bel kaynanasından başka kime daha iyi 
anlatabilir? Doktorun kendisine yaptığı 
münasebetsiz hareketi söylüyor ve kadı
nın tavsiyesi ile mister Bemard Kelliy:i. 
dava edİ)'or. 

Meri bundan ronra artık doktorun ya· 
nında çalışmıyacağmı söylemektedir. Ka
sabada da doktorun §erefi ve itibarı sı
fıra inmiştir .• 

üzerine. Madlenin sebeb oldu&ıu yeni bir ====:::::;:================= 
intikam mücadelesi başlıyor. Neticede in' 
tikamını alan Pi~'erdir. 

Bir gece, kaynanasının ve karısının 

yardımı ile Alfredi. evinde bir tuzağa dü. 
şürüyor ve orada beynine bir tabanca sı· 
karak öldürüyor .. 

Marsilyada yeni bir cinayete sebeb 

ı olan bu cinayetin de intikamı alrnmak 
ihtimali olduğu için uzayacak yeni bir 
kanlı hadiseler serisinde tekrar kahra
man rolüne başlayan Madlen Köş me
şum kadın çehresi ile l'\larsilya sokakla· 
rında dolaşmakta ve belki de kendisine 
yeni bir hami aramaktadır. 

)---------------------------------. Jüıstµte 
-

Erkekler de yaşlarını saklarlar mı? 

D ÜN bizim Nurullah Ataç fıkrasında yıldönümünü kaleme almıştı. Ya· 
zısında hangi ayın kaçında doğduğunu söylıiyen münckkid, hangi yıl-

da doğduğunu söylemekten çekiniyordu. Dün idarehaneye geldiği zaman ya. 

zısmdaki bu ehemmiyetli noktayı kendisine işaret ederek sebebini soran bir 

arkadaşa o önce cevap vermedi. Başka mevzular üzerinde dolaştı. Israrı üze

rine: 

- Söylemem, dedi. Çünkü yüzüme bakıp bana bir yaş biçenleri sukutu 

hayale uğratırım. Genç, yaşlı görünürüm. Yaşımı yazıp, )'ahut söyleyip de 

kimseyi hayrete düşürmek istemiyorum. 

Nurullah Ataçm bu sözlerinden ben ne şu ve ne de bu manayı çıkardım. 

Sarahaten demek istiyor ki ben de Suat Dervişle bir fikirdeyim. 

bütün vücudu ve çehresi ile film ~e. 
virmek istemektedir. 

Amerikan stüdyolarında böyle bir 
vazife bulamıyan mis Stapleton Lon • 

R 

draya gelmiş ve İngiliz sinemalarında 
iş aramağa başlamıştır. Hatta, stüdyo. 
Iarm açtığı güzel bacak müsabakala· 
nndan birine bile girmek niyetindedir. 



lÇE .. !.DE: 

• Trııhom h:ısıalıklı çocukların ıı3T1 bir 
mckleple okululm:ıların:ı knrnr Yerilmiş

tir. Bunun için Fatih kaz:ısı dshilindc bir 
ilkmcl..1cp nçılııcaktır. 

• Ortıı tcdri :ıt muduninün h:ızırladıi:ıı 
~ h .. d . k ı rapora sure şe rım ız c ycnı orta o ·ull:ır 

Yenikapı, Unk panı, Zeyrek, şişli Ye Pcn_ 
dikte acılacaklır. 

• Mekteplerde talebe tarafından cıknrı
lan mecmmılar lıakkında r:.ı rif vekfıle. 
lince bir talimnlname h:ızırl:ınmı~br. l\lec 
mııa meklcp dahilinde çıktını tnkc.lirdc l>ii
tün yar.ıl:trd:ın mektep müdurü mcsul ofa. 
caklır. 

• Lehistanlı lalebc dün h:ıJkcvini ve üni 
'"ersileyi sezmiştir. ,fisafirlcr Gnlatasarny 
lisesinde ayrıl:ın husust bir cl:ıirede olu 
m:ıkt:ıdırlnr. 

• Sanat mekteplerine nlın:ıcnk Jcyll mec_ 
can! talclıcnin imtili:ını dun bitmiştir. bı
tihanl!ttn 210 tnlebe girmiŞtil" • 

• S:ınny,i umum mliclürii Reş::ıdln baş
kanlığında; bugün saat <l de tıcaret odasın 
da bir toplantı :rapıJac:ık yeni ticaret ka_ 
nunu ile, d~ıştirilcn m:ıdddcr üzerinde 
görüşfilec.cktir. 

• ltfoiyc te~kll:Hının 16 ıncr yıldönümü 
bugün saat l5,3li d:ı Fatihteki merkez bi· 
nasında kutlul.ınac:ık ve vali hu münase
betle bir nntuk so3li1 ecektir. 1Hııi3 e mek. 
tehi mezunl:ınna da diplom:ıl:ın verile
cektir. 

• Selılr meclisi sccim!crin~ es:ıs olac:ı ... 
ae.fterlcrln tanzimi ilerlemiştir. Adalar, 
Beyoğlu, Sarı ·er, Bcc;iktaş, Bakırköy. E
minönü knzalanndaki defterlerin k:ıyıtl:ı_ 
rı bir Jkl güne kııdıır bitecektir. Diğer 
kazalarda d:ı defterler bir aya k:ıdar tn
mıınılanacnklır. 

• Temmuz nyındn htnnlıulda 43 ev 12 
aparllmııa yapılmış, 225 blnıı tamir e'dıı_ 
miştir. 

• ll:ırn hücııml:ırıntı karşı şehirde ya· 
pıl:ıcak sı~hnaldnr için belediye tarafın
dan bir proje hazırlanmıştır. Falih mınla. 
Jfası için Yemhıılıcc tnr:ıfüırındu bir sıE?ı
nak yapdm:ısı; mu,·:ıfill gürültnu~lür. 

'" ~lilll m:ıs::ıll:ınn yc.nidcn yazdırılarak 
Jıa<;ıJma .. ı işlcrine de' :ım cdılmekledir. 
Btml:ır, cumhuriyet b:ı3Tamına kadar, llü
liln liüylerc gönderilecek, ve köyliılcre 
meccanen dağılıl:ıc:ıktır. 

ıro~~@cdlaı 

iki tayyare 
çar ıştı 

Çıkan yungm dotaytsile 
14 Kişi öldü, 200 kişi 

y.aralandı 
• Tokyo, 24 (A.A.) - !ki. tayyarenin 

biribirlerile müsademe etmeieıi ve fabri
kalar üzerine düşerek yangın ~ıkaonala
rı neticesinde Toltyonun endüstriyel va
roşlarından birinde on dort ki~i ölmü.' ve 
200 kişi yaralanmıştır. 

Dört bina yanmıştır. Tayyarelerde 
bulunanlardan üçü derhal ölmüş, beşi a
ğır surette yaralanrruş ve pilotrardan biri 
d paraşütü açılmadığından dolayı yere 
düşerek ezilmiştir. 

Havada çarpışan tayyareler, sivil ant. 
renman tayyareleri idi. Çök kalın sis, 
görüş kabiliyetini azaltın~ bulunuyordu. 
Çarpışma bu sebebtPn v,ukua gelmiŞtir. 

Tayyarelerden bfr tanesi eslö bir fabri
kanın büyfik birhalk kütlesi ile dolu av-

"lmsnmtıp -eunsnt 

• Hapishane binası hııkkındn beledi) e 
komisyonu taraündnn yıl:ılmnsına tnrih 
Irnrumu tarafından da yılhlmammasına 
dair verilen kararlar adliye vekllletine gön T 
derilmiştir. Şehrimizde bulunn Adlıyc ve- rene atlarken dilştU 

Benzin deposu iştial etmiş ve ateş der
hal civardaki iki eve de sirayet eylemiş.. 
tir.. Burada; dokuz kişi ölmüş iki yüz ki§i 
yaralanmıştır. Yaralıların ekserisinin va
ziyetleri ağırdır.. Di~ tayyare de civar 
da bir evin üstüne düşmüştür. Pilot ile 
bir yolcu ölmüştün. EYde oturanlara: bir 
§CY olmnmıft,rr_ 

kilinin lınşkanlı~ında olarak belediye ko- Dün akşam saat 19 da Edirneden !s-
nıisy;onunun y:ıımcn#ı yeni bir' toplantıda tanbula gelmekte olan 7 numaralı posta 
k::ıll karar verilecektir • tre · KuınK Ü 

• Donanmamız yakındaı Akdeniz liman- nı apı stasyonundan hareR:et 
Iannı ziyarete çıkacaktır. ederken, Uzunköprülü D\.ırmuş oğlu Ali-

• Ayaklı:alhcılar cemiyetinde bugün bir met, trene atlamak istemiş ve muvazene.. 
toplantı yapılacak ve pazarlıksız s:ıtış sini kaybederek yere dü~üc:tür. 
a~ıJüno göre a_y:ıkk:ılııların fi:ı~ı;Unrını tcs- Başından ağırca yarala~ Ahmet 
bıt ede.ccklerdJr. C rrah h · 

• ZongııJdnkta esnaf cemiyetleri parti e paşa astanesıne kaldmlinışµr. 
salonunda fcvkalüdc konı;rc hnlinde birle 
'ik umumt bir toplantı yap:ırak ferden oL 
duilu gitii cemiyetlerinin hiikml ş:ıbsiycl· 
Ier.liıin cumlinriyet halk p:ırtlsine liıığlan
masına ve niznrunnmclcıdne cemi~tin fn. 
aliye.t. sahOSJnda Kcmıılizm v.c parti prcn· 
siplcrini tahakkuk ettirmcği asil saye ad. 
deden Liir maddenin il5,·esinc ittifakla 
~e alkışlarla karnr vermişlerdir. 

DlŞARDA:: 

• General Vilcmin Fransız linrlciye n~. 
zırı Boneye Alnınnyada yapmış olduiju 
sej·abat h:ıkkındn mal:Lmnt ver:miş ve kcn 
"cfisinc Alinan nazırları ile askert crkfuıı 
tlu:almdan gösterilmiş olan Jillsnil kabul
'den bahsetmiştir. İyi maınmııt almakta o
JaıL mahnfü sene.role hiçbi" hav.:ı projesi 
teldiF edilmemiş olduğtınu tc3ı;it. etmekte.. 
dlrlcr:. 

• Bomada!ıi Japon sefiri Musoliniye Ja
ponyanın en lifiyük nişanını tevdi etmiş
tir. 

• İngiliz bnŞYekili Çemberlnyn Londr:ı_ 
ya yfiz kilometre mesafede bulunan Sals
buri yakınında küin Dornfordn silmiştir. 
Mumaileyh, orada posta ,telgraf ve tek.fon 
nazın Tironun mlsnfiri olarak pazartesi 
günllne kadar kalncıık!ır. 

• Amcrikadn tayyare imal şirketi ikinci 
rei!ıi, saliık liava sürat rckorcusu tayyare .. 
el Franlı:b:ıvks, dün bir tayyarenin tecrü
be uçuşu. csnasmdn yere düşerek. aldığı 
yaraların tesiriyle Bulfalo lı:ıstnncsinde 

ölinfiştür. 
• İsl"içmde Dnl gosyalist fırkası Ilhl top 

r:ıklnrında ecnclıJ nasyonal - sosyalist tcş 
ldliilının yasak edilmesi i~in J,i teklif 
ileri sürmüştür. Bu tckliC kin 15.000 i a 
toplanmış olup yakında Cırüyı umumiyeyc 
arzedilecektir • 

• DanimarRadn Jcr:ıı sarayda İngiliz hah 
riye nazırı Kı IJl'l° ile başbnşa uzun 
müddet J:örüşmüşıür. 

• 17 nğustos tarihli bir kanun, Alman. 
yanm Hkinkingdeki ticru:cl mümessilliğini 
lig n l\fancukonun merkezinde bir: Al· 
man elcHiğl födus etmektedir • 

ZAYi - 6 ıncı şube direktörlüğünden 
aldılim bir adet bisiklet • ehliyctnnmesini 
bybattim. YenMni cıkar:ıcnğımdnn eski
sinin hü.Imıü yoktur. 

B~llfflanda, Asmalımesdt aolt. Pa. 

Ahırbapıda "deniz 
canavarı"! 

Dün akşam üzeri Ah:rrkapı sahillerinde 
denize giren.Sirkecide Yıldmm terzihane 
sinde kalfa Şevket, denizden çıktıktan 
sonra karakola müracaat ederek yüzer
ken manda büyüklüğünde bir deniz ca
ItaYarınm hücwnuna uğradığım, fak.at 
kurtulduğunu bildirmiştir. 

Yağlı f?Üaeşf er 
Y edikulede Ispitalya bahçesinde bu 

haf ta da yağn xüreş müsabakaları yapı
lacaktır. Büyük ikramiyeler vaadedilen 
bu kar§ılaşmalara Karacabeyli Hayati, 
Sındırgılı Şerif ve Pehlivanköylü Musta
fa gibi tanınmış yağlı.güreş pehlivan.lan 
i:ıtirak edecektir. 

---O-

Gazete ve mecmua 
sahlplertnto 
toplantısı 

İktisat vekili Şaki~ Kesehirin başkan_ 
lı~ı altındaki toplantıda tesisine knr:ır 
verilmiş olan Basın istihlılk kooperatifinin 
teşkilini temin etmek ilzere bugün s:ıal 14 
de Beyoğlund:ı Basın Kurumu binasında 
yeni bir ttmlıtntı y:ıpılncnJ..-tır. TonlanUya 
gazele ve mecmua s:ıbiplcrL davet oliın· 
muşlardır. 

Bu lopl:ıntıdn iktis:ıt Tckiılctini Samet 
A~no!lhı, dahiliye vekaletini da l\Inlbuat 
umum müdiırlüğü müşavirlerinden Sadri 
Ertem temsil edeceklerdir. 

~ 

Basın Kurumunun 
fevkalade kongresi 
Dasın Kunımu Başk:ınlılrındıııı: 
Kurum umumi 1 yc'inin fcyJ:alade ol:ı

ı:nk. toıılanm:ısın:ı lüzum. gprülmü~tür~ 7 
eylül 1938 c;,ıırşamJJa günü saat 13 de nsll 
nz:ımızın Kurum merkezine &clmclerini 
rica ederiz. 

Ruznnmc: mcri;re:te girmiş olan Basın 
hiı:Uği 1 :ınunıı hükmünce ilk topL111.acak 

MDKO 
l(A?TA1'11M ~u 
A"' LA !)tG-1,..\l'?. 
s~rı,.,A BA· 
U(;.ı ,..ı.qSIL. 

~f:"fOiR.? 

Meşhur casus Lav .. 
rensio logilte eye 

2 Eylül 
H ayın ıntllf 
bayramı oıuyor ,di· 

_ gata1 ;!2..MJI 

azandırdığı si ah 
lngili~ donanması iç·n yeni 

sistem hücum botları yapıldı 

Antakya, 24 (A.A.) .... öp--
sidn 2 eylül 1938 cuına giill~llf • 
sonra saat 14.30 da açılın&9J ~t· 
m11 ve bu karar restnen ilin ~ eıeı: f 
tik içtima için hU&usi davetıY 
karılmaktadır • daD fi 

Kabine, meclisin açıtına"'2 ııont' tıe· 
devlet reisinin scçµınesindc:ı Inc.'l1flizlerin meş!ıur casusu L!vrens 1 

bun:..m iki, üç sene evvel bir motosiklett 
kazasında öldüğiı zaman evinde yamn 
kalımş, bin mektup bulmuşlcın:h. L.!v:rens 
bu mektubunu bir mühendise göndere
cekti ve şunlan yazmıştı: 

"Maketiniz mükemmel. Planlarınızı 

iade ediyorttm ilk modeli yapmağa baş 
li)·abilirsiniz .Bankadan namımza ıoa 

it giliz lirası gönderiyomm t•e yahndrr 
daha fazl-z par.a ynlbyacağım. Çünkü or
taya. hükQm tin. dikkatini celfJe!iec.sk bit 

makine koyacağımıza eminim . ., 
Uvrensin bahsetti&ri bu makine, bir 

harp gemisinin yirmi, otuz metre kadar 
yanına yaklaşarak toI11il atan, son dere.. 
ce süratli mini mini bır torpidoöur. 

Lavrensin mektubu bulummca İngiliz 
Bahriye nezareti derhal o mühendisle te.. 
masa geçmi~ ve ille makinenin tecrübesi 
ceçen gfin yapılmıştır. Tecrübeden o ka
dar iyi netice alınmıştır ki İngiliz dona'l 
ması için bu torpido motörlerden bir 
çok sipari~ edilmiştir. 

Macar Nazileri şefi 

§Ckkül edecekti.r. ııonıiı'1d' 
Her vekalet için hUkCiınet 

bir oda tahsis edilmi~tir. i11, fW''f* 
Meclisin a~ılacağı 2 Eyl te~ ~ 

milli bayram sayılacak ve bet 

lanac:aktır. ab'ti 
Suriye Başveltilinin . -~ 

Parla, 24 (A.A.) - Surıye tr"" 
yarın Parlse gelecek ve bi~ gM' • 
ırz Hariciye Nazın Bon: il~ fl
ccktir. Bu iki zat, :sozıenııı t ~ 
yahatlhden evvel, ballt~ ffifıt', 
Fransa Suriye meselelertıı 
tavzilıleri tetkik ~eeelderd~t- pıl' 

üç yıl ha ·sıe yatacak 
Bonenin. Ankara seyahatin1111JiJ ,t!' 

henüz tcsbit edilmiş değildir. t~ 
hat ya eylül nihayetinde -reJI 
evvel bidayetiıide yapııacaıcut'· 

Bled konfe ansında Macar 
akalliyetleri meselesi 

halledilememiş 
FabrıkadS 
iş başında 

doğuran ka~ Budapeşte, 24 (A.A.) - Küçük an- Hamburg, 24 (A.A.) -Amiral Hor 
tant ile Macaristan arasında iptidai ti ile refikası ve Bitler, hu.su.si trenle 
anlaşmaların aktedilcfiği hakkındaki Berline avdet etmişlerdir. Defterda.rda bir fabrika.da; . % 

olan Şerife isminde ytrıni ~ li ~ 
da bir kadın geçen gilıı f _,-ızaıt,.,,.... 
&ınd& iken birder.bire sancı-
sonra da orada doğurnıUIJtuı'• b~~; 

tebllğ burada iyi karşılanmıştır. Fa. 
kat Macaıistanın silahlanma bahsin.. 
de hukuk mfuıavatmın tanınması, yal
mz manevi bir tesir icra eylemiŞtir. 
Zira Macaristan, beş yıllık bir püuıla 
silahlanmak hakkındaki azmini daha 
evvel bildirmi~ti-

Kuvvete müracaatten vazgeçmek 
hakkındaki taalıhütlere gelince, Bu. 
dapeşte mahfilleri, bunu, Macarista • 
nm sulh azmi hakkında blı: bürhan er 
larak telakki etmektedir. Bu suretle, 
Amiral Hortinin Almanya seyahati 
hakkında enternasyonal matbuatta 
mevzuucahis edilen .kombinc3'.C>n ha • 
berleri de yalanlanmıf} olmaktadır. 

Macar ekalliyet1eri mesclCsi ise da. 
ha halledilmemiş bir halde ka.Jmakta
clır. Bu meselenin adilane bir suretle 
Iiallcdilinesi, Macar ta.leblcrinin hhlft 
en esaslısı olarak bulunmaktadır. 

Btırada doktor Stoyadinoviçin oto. 
ritesi ile bu meselenin ~ayanı mem • 
nuniyet bir hal suretine raptedileceği
Umidi mevcuttur. 

Iyi haber alan mahfiller, elde edL 
len iptidat aniaşmala:r11 bilahare realL 
ze olunacPJC anlaşmaya naza.nın bir 
nevi contlemen agreman teıllkki eyle. 
mektedfr. 

Romada intiba 
Roma:, 2~ (A.A..) - Politik mahfiL 

ler, Bled anlaşmasını sempatik bir su. 
rette telakki etmekte ve bu anlaşma
nın Selanik anlaıımasmı mesut bir su. 
rette ikmal eylediğini bildirmektedir. 
Roma mahfilleri, s Ih muahedelerin • 
den birinin daha M:illetler cemiyeti 
lıaricind'! değfştirilmiş olduğunu te - J 
barüz ettirmekte ve kuvvete müraca. 
atten vazgeçmek' siyasetini Macaris • 
tan ile komşulan arasında ekalliyetler 
meselesi ile alakad.:ı.r olarak inkişaf e. 
decek münasebetlerde mfumit bir ~ 
sur t~kil eylediği fikrinde bulunmak
tadlr. 

Amiral Horti Berlinde 
Hamburg, 24 (A.A.) -Amiral Hor 

ti ve B. Bitler. refakatindeki zevat ile 
birlikte bu sabah Heligoland'dan bu. 
raya gelmişler ve yatla Bamburg li. 
manım geçmişlerdir. Bunu mntealdp 
resmen beledi e aire~ini zi arct et -

Macaristamn siyaseti nereye 
yakJ aşıyor? 
Budapeşte, H (A.A.) - HUkflmet, 

Macaristandaki nasyonal sosyalist 
hareketini ortadan kaldırmak fik -
rinde ise de, bazı nnsyonal sosya _ 
list ve ırkçı müesseseleri :Macaris
tan ın dahilt vaziyetine intibak ettir_ 
mek niyetindedir. 

Btt cUmlnden olmak. üzere, pro _ 
paganda müsteşarı Antal, bir 
propaganda ofisi tesisinden evvel 

Kozasından yeni ayrılıP fJ. oı.ıı JI"'". 
melelikle çalı§lDaya b&§Jaılllf ut 1a 'f"'. 
için hemen bir karyola ~ atıt'1~ 
rusile birlikte bu ıaryoıaya Y ~ il"'. 
Yeni doğan çocuğun taıni :fab ~ 
tarafmdan (Dildm) tonulJilUI' ,#"~ 
lohu.salık. müddetince btltJlJı ~ f 
fabrika tarafmdan deruht8 ~ 
çocuğun da biiyUyimce fab~• ~ 
dan tahsil ve terbiye ettfrflJll

8 .4 
verilmiştir. "-

Lohusa. kadın bir hafta~ 
kada yaf.mıe, sonra. evine gen 

Almanya ve ltalyada bir tetkik se
yahati ıcra etmek üzere bulunuyor. 
Mncaristn.nm siyaseti, bu takdirde 
Alman ve !talyan myasetfne yakla. 
~ııcaktın. !"'nkat :Macar hUkflmetı, 

bu siyasetlere intibak. hususunda in· Ter.zf ka)faSJ 
tlhap edeceği tedbl.r:leri ve kabul e. 
deceği ahengi intihap scrbcs.tlslnl aranı yor tefff • 
milhafaza etıncktedlr. Subay ve sivil eıt~ede 1:: 
Cezalandırılan nasyooal Adres: Osküdar iskel~ ""11' 
soıyahsller Osman Nuri Biçen ter.Oh• 
Budapeşte, 24 (A.A.)' - 19 ağustos caat. 

tarihinde otobüs şoförleıinin sembolik 
grev yapmaları için tahdditda bulun --------
muş olm:ılila itham edilen dört nazi tev:- /!'' ________ ...... fJ 

kif ediliniştir. Otobüs §irkctinin greve Alemdar 5jneıtııL 
iştirak etmiş olan 32 i:şçfisine yol veril· ı ı K t .f' 1 ı. JI 
miştir. 

Temyiz mahkemesi, istinaf mahkeme· RT a_.rz •• an kaçıyot ~ 
sinin 6 temmuzda l\faC2 .. na..cvonal sos.. ovu ~ 
yalist şefi kumandan Szalassi hakkında ~-.;;~~---,,--
verdiği üç sene kürek cezasını tasdik et
mi§tıir. 

,·~··'t -'.· ... 
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~ Al'nJsTos - 1938 

~mızda qaşayanlar 

37-JiŞında 
bir muhallebici 

Dünyanın 
Bitlerin 

istikbali 
elinde ! 

liavoaz lkardeşnna ınaıt rçnn 

1 ıbbiqede okuqor ! 
Çe~osoovakyanoın Dşgaan, blYıylYılk bDır dOnya 

harbinin pa\tDcamaso <dlemek'tDır 

İstanbul tıp fakültesi talebelerinin pek iyi 

Alman ordusunun mane\'ralan Av- il Y 1 bulmak için tavassut vazifesi ile Prağa 
rupanm s0n siyasi \"Ul)"Ctinde mtl. C::l z a il gönderdi. Kendisini tanıyanlar §Undan 
hlm bir hidbc tctkll etmektedir. J;, • [ ç •• emindirler kl, Lord Runciman hakikati 

1nglllz aiyulal Vlnston Çörçll I' l R S 0 R , 0 r Ç l l olduğu gibi tcsblt etmeyi ve he r iki mem-11.
11 

tanıdığı bu vatandaş neler anlatıyor ? · 
~ bt:- inaantann batına bir çok lan erkek kardeıim mübadeleye tlbi 

Bu manevralar münasebetiyle yaz- - leketin hakkını vermeyi kendisine bir 
dikleri haber verildiği zaman bazı buyük 

~tli leler gelmesi mümkündür. olarak Yunanistana gittiler. Karde1im 
\ ~t ~~~.Cumhurreisliğine, gaze- orada liseyi bitirmiı, bana mühendis 

dıp ve ''Dttnyanm latlkball M. Hlt
lerln elindedir., bqlığı llo çıkan ma

lngUiz gazeteleri bunun, garp hudutla
rmdaki fena dUııUncell demokrasilerin 

şeref meselesi bilecektir. 
Lordun vazüeslnin tabii seyrini takip 

edeceğini kabul edersek Südet Alınanla. 
rına, en geniş şerait içinde teşekkill et· 
miş bir Çekoslovakya Cilmhuriyeti da
hilinde müsavi bir hak verilmesi gibi bir 
hal ıı ekline varılacağını düşünebiliriz. 

Bu şekilde bir plln dilnya sulbü davası. 

~ ez~gınden muhteriliğe, serse- olmak istediğini yudı. Burada ditim-

~ ı.ıllyoMrliğe yükselenler bu. den tırnağım'dan arttırarak, ıeceleri 
kalesinde vaziyeti töyle gözden ge. 

hUcumundan korkması Uzerine Almanya 
çlnnekt.edlr: 

tarafından alman tedbir olduğunu yaz. 

'- lib! ti hepimiz biliyoruz. Fakat, keman dersi vererek kendisine para 
~danııann hepsi de, diğer işleri gönderdim. Daha ilk ıene ıımfta kal.-

Son Alman manevralan yalnız askeri 
dılar. 

talim midir, yeni bir makinenin tecrU· 
Bu gazeteler illve ediyorlar: 

S 1 • beraber muvaffak olduktan nuı, bana, mühendis olamıyacağını S: ti çocukluklarındanberi tıbbiyeye girmeğe karar verdiiini bil-

besi mldlr, yokaa Almanya başka blr ga
ye mi güdüyor? Bu suallere verllen ce. 

"Böyle bir tehlikeye kat1ı, bütUn hu
dutlarda hararetle devam olunan büyük 
mikyasta bir takviye ıiyaseti, tUphesi.ı 

yapılan işlerdeki teferruatın gizli tutul
masını zaruri kılar. Bunun için de mem. 
leketln bazı yerlerini ıeyahlara, bilhas
sa askeri rUtbeyi haiz kimselere göster-

~ r, çalıımalannın semeresını dirdi. Bunu da kabul ederek ayni te-
• dır. 

vaplar muhteliftir. 
• Almanyanm ay sonunda seferber edil
mif bir milyon 500 bin askeri olacağı, 
askeri hizmetini yapan bütün efradı gay
ri mahdut bir müddet için ıillh altında 
bulundurduğu ve blr, iki, hattl Uç thtl. 
yat ımifı aıkere çağırdığı teıblt edili· 
yorsa da, buna mukabil, diğer devletle
rin de ara sıra ayni aekllde manevralar 

nı müdafaa eden bütiln bllyük devletle· 
rin ittifakla kabul edecekleri bir şey o
lacaktır. ~t bı kilde kerrdiıine yardıma devam ettim. 

lanlar bazın da hiç dütUnme. Fakat aunu söyllyelim ki, dllnyanın 

yakın istikbali M. Bitlerin ellerindedir. ~ "'- Bu, dört sene silrdü, geçen sene öğ. 
,._ uclki de istemedikleri mes. 

.._ qYI rendim ki, kardetim gönderdiğim pa • 
~ ~ tın carip cilveleri yüzün - Bu anda, dağdaki sayfiyesinde Sir J an 

HamHton onun misafiri bulunuyor. lngi· 
li.ı generalinin söylediğine göre, etrafın
da bütUn işittikleri k\11 seaelerinden ve 
hUsnUniyet yeminlerinden ibarettir. Böy. 
le bir dekor içinde, generale göre, bir 
harp fikrini aklımıza bile getirmek mA-

~. 8'ıt k mecburiyetinde kalıyor
' '1lq burada anlatacağım iki hldi
~ Ya değer bulacağınızı ümit 

-ı-

""''~ •, \f ar'kadışım anlattı: 
~\Pi tlctiyle hukuka devam ediyor
~ IJlınıa ekseriya, sakallarına kır 
,,_, ~ca bir arkadat otururdu. 

' r11111zda bir çok yatlı talebe
~~-· en geçkini bcni:n 11-

~ ~ olduğu için, bu yaıtan 
~ , llk tahsilinden ne gibi bir 
~..._cağını mtrak eder, fakat 
\ lorznağa çe)rinirdim. 

~ ~ıranu~ald rcşmiyete rağ-
• ~ ' • Olllmekle kızmak ara -
~ "" bir tereddüt geçirdikten 

k ttı: 
k tahsilinden beklediğim 
lcbaı yok. Esasen, öyle o

~ lttı.ı da değilim. Saç sakal 
~ l<>n:-a bu sıralarda dirsek 
tı..... ~--sebebini garip bulacak
. ' ~ ne yaparsınız ki mecbu-

~ tam on bir acne evvel bir 

~· ~elesinden dolayı mahire -
--..."ttice dü§tü. Bugüne kadar hiç 
tıı...""" cı_ alınıı değilim. Daha uzun 

~ ~ neticeleneceğine ümidim 
\...~tıı Dıliddet zarfmda avukat
,, tlın para küçük bir servete 

' ~ Geçen yaz bir heiap yap
~ :;ı ki elimde kalan para be. 
~lene daha idare edebilir. 

~ ~-~Jındım, bunu da avu
~ -·&Qtm, hem ben açıkta ka-

,~ ~ de mahkemedeki iıim 
t.. ' cak. En iyi çareyi, oku. 
~ ~ t olmakta buldum. Bu su-

"''~ birinde hem aç kalmaktan 
~tla.ı.:. hem ije davayı netice. 

~ f~ •rltadapm hakikaten Oç se

'it 't tcy1 ikmal edip avukat ol-
'~v~ını halledip edemedi-

._ oğrenemedim . 

.... ~bir -2-
~ 3) l!ıahalJebici ve p1stacıdır. 
,, ll§ında bulunuyor ve ayni 

....._ ~-:ktor olmak azmiyle tıbbi
~ılc tdiyor. 
~ ~Uıtın la doktorluk arasındaki 
\: ~ Un 1• ~u zatın bu yaıtan 
\ ~ :_•ılıne baılaması, birinci 
~~~bııızn garip sebepler yüzün. 

\t-.c-' uı. 
~ do~lan bu vatanda§ gerçi ço-

bıaıı. .°rlufa meraklı imit. ama 
'etıe c lllk&n vermediği için yir
't l'\tc}" 

, 11" ınc kadar devam eden 
-....-,. ti tcrketınek mecburiyetine 

~~ 
~ ••t=~d resminin neırini istemL 
oqı~ h •t bu Y•ttan sor.ra dok· 

' M)lc cvc:::inin nereden doğdu. 
,.. anlattı· 
"et i . 

~~esi ÇOCuklu~umda doktor ol-
~ ın vardı. Fakat tam fü;eyi 

itile bab ... - ··1dü be t ib ...... o ve 1 
ta...~>ttin tiyar anneme bakmak 
\:TII. ~"de kaldım. Aradan ıene

rıenıle benim lrilçUIUm o. 

ralarla ilme değil, sefahat alemlerine 
dalmı§. Tıbbiyeye fiUn gittiği yok • 
muı. Bu vaziyete tabir 'kızdım, doğru 

Atinaya gidip ken:disini buldum. Fakat 
o, söylediklerimin hiç birisini ~nle • 
medi. 

yaptıklan ileri sürUIUyor. 

memek tabiidir.,, 
Eğer, birisi çıkıp: "Bahçesinin bir kö. 

ıeıinde bir cinayet işlemiye karar ver
mif bir kimse evveli bahçe kapısını ka
par!,, diyecek olursa ona derler ki Nazi 
hilkillnetinln bqmda bulunanlann bes. 
ledlfi aamimt ıılyetler, muahedelere ve 
mtlletlerarası haklara karoı gösterdikleri 
saygr, kan dökmemek husuaundaltl dik· 
katlerl, nihayet büyük Britanya ile dost
luk teala etmek emelleri bu tarzda bir 

Yaprun ilerlediğini, bundan sonra 
okunamryacağıru sebep olarak Ueri 
ıürüyordu. Ben, yapn okumak için 
mini teıkil etmiyeceğini iıbata çalıı

tım, kabul etmedi. Ben de: 

"- Sana, bunu isbat edeceğim, de
dim. İltanbula gidince tıp tahsiline 
ba~layım da görürıiln !.,, 

Blr taraftan, büttln çiftçilerin atlan. 
nm ve ite yanyabllecek bütUn kamyon
Jarm ııs afustostan itibaren, orduda top 
çekmek ve nakliyat için kullanılmak ü
zere muaadere edildlği, izinli bulunan 
bütun memurlarm ayni tarihten ltlbaren 
vazifeleri bqma çağrrıldıklan; 60 yaaı. 
na kadar olanların memleketten dılan ıeyi m~kUn glSrmemlze imkln bırak. 

maz. 
çıkmalarmm menedildiği söyleniyor; di· 

YUkanda yazdıklarımla, her ıeyt re· 
ğer taraftan da bunun Almanlann ma

O, yapamazsın; benı yapanm dedim. 
nlt yürekle gl'.Srenlerln vaziyeti nasıl izah 

nevraya tam manasilyle harp esnasında tmi A,_._,_1 •·t ek istedim e ye ÇGUgUA armı gua erm " 
imişler gibi bir hava vermek makaadiyle BUtUn kalblmlzle temenni ederiz kl on-Buraya dönünce doğru üniversiteye 

giderek tıp fakültesine kaydoldum. 

Geçen sene işimden fırsat buldukça 
devam ettim. Muhakkak !doktor ola • 
cağım., , 

yapıldığr ileri ıürUlüyor. tar baklı olaunlar. 
Bu anda Alman askerinin en fazla Ren 

Bu vatandaıa, hep beraber; "- Al. 
lah yardımcın olsun, Allah yüzünü ak 
çıkaNın 1.,. diyelim. 

A. N. 

Borsaya 2'1deeek ls
tanbul mualllmlerl 
İstanbul muallimleri, ıırf İstanbul 

m!.t:ıllimlcrine mahsus olan yurd tct
kil:lcri scris:n: dahil olan Bursa tetkik 
seyahatini yapmak üzere yarın sabah 
Trak vapuriylc Bursaya hareket ede -
ceklerdir. Muallimler Bursada iki gün 
kalacakladır . 

ve Çekoslovakya yakmmda toplandıkla • 
n söyleniyor. Fakat bunun da Alman or
dusunun huauıi bir ehemmiyet gösteren 
bu arazilerle Unsiyet peyda etmesi için 
yapıldıfı illve olunuyor. 

• • • 
Bundan birkaç ay evvel, neırotunan 

blr kanunla Almanyada herkese umumi 
harp vazüesi veriliyordu: Bu kanuna 
göre hUkümet istediği kimseyi istediği 
zaman işln .:en alır ve istediği müddet i
çin istediği işte c;alıetırabilir. 

Bu görillmemiş usule pek az dikkat e. 
dildi. Yüzbinlerce kişinin işlerinden a
lınmnsı ve nafıa işlerinin durdurulması 

bu kanunun tatbikatı ile olan blr hadise
dir. Bu işçilerin ve çütçilerin, Fransa 
hudutlarına yakın yerlerde esasen ev. 
veldenberl çahşnnlan takviye için gel-

•""""''""'""'" .........-rııcı o..._. •• , m _ .... .--..... """"''""""""""'""'""''"""'"• 

Güz~L s·anatLar Akademisinde 

Sovyet fotoğraf sergisi 
Güzel San'atlar Akademisi binumcfa, her sün sabah saat 10 dan 

17 ye kadar herkese ücretsiz olarü açık l»aulunan Sovyet Fotoiraf 
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Şu muhakkak ld blSyle d01Unenler hak. 
h iseler ve Alman ordwıundaltl bUtUn 
bu takviyeler sulh havası içinde cereyan 
ediyorsa ve bir iki aya .kadar her ıey 

iyi bir vaziyete dahil olursa bundan he
plmlm bll7Uk bir ....... ...., ......... 
pimbı yeni bir bnan lı:uanacafm. 

Fakat vaziyeti bayle görenlerin hakim 
oldukları isbat olunursa vaziyetten me. 
sul olan hükumetler ve memleketler 
umumi b1r harbin ilk anlarında hlue. 
dilir derecede zarar göreceklerdir. Bi

naenaleyh, bu ağustos ayında içinde bu· 
lunduklan rehavet dolayıslyle veya a
kıllarını yaz tatiline verdikleri tçin hl 
diseleri olduğu gibi görmekten kaçman. 
lar ve halkı hataya ıürUkleyenler büyUk 
bir mesuliyet altına giriyorlar demektir. 

Bunun iç\n en basit bir ihtiyat olarak, 
Almanyaya komşu olan devletlerin de 
ayni tarihte ayni tarzda manevralar ter
tip etmeleri lazımdır. Bu manevralarla 
ordularını öyle bir mevkie getlnnelidir
ler kl, vaziyeti berrak görenler haksız 
çıktıktan zaman bu memleketler bUyUk 
bir zarara uğramasınlar. Zamanında alı. 
nan tedbirler fena niyetli kimselerin 
cesaretini kıracak bir geydir. 

• • • 
İngiliz hükümetl, Lord Runciman'ı SU

det Almanlan meselesinde bir hal ıekll 

aır mukayese 

nasızdır. 

Belki hakkı var. Eğer hakkı varsa, 
bir muvazene temini için mütemadiyen 
çalışan mllletlerin gayreti daha muhak
kak bir 11uhle neticelenecek ve bu sulh 
bugUnkUnden daha eıaslı, daha müıtekir 
olacaktır. 

• • • 
İzah edilmesi llzmıgelen yalnız bir 

mesele kalıyor. Kan aktığını ve ıiddet 
kullanıldığını glSrUnce hAlıl olacak tesiri 
kimıe eimdiden tahmin edemez. 

Bir masa etrafına toplanmt§ ve bir 
meseleyi ciddt bir ıekilde mUnakaıa eden 
bir takım kimseler tasavvur edin. Far. 
zedin ki bunlardan biri birdenbire ta
bancaamı çekiyor ve masadakilerden 
UdalDl veya GvbO lSldGrtlyor. BUnun il
zerlne artık ruznamedekl meseleleri 
müzakereye ve evvelce tesbit edilen 
prograı:ııa· denm imklnsızdır . 

Ayni ıekilde, Büyük Brltanyanın u
muınt harbe girmesinden daha Uç gün 
evvel nazırların beıte dördü ve avam 
kamarası azasmm onda dokuzu "mllda
hale,, siyasetinin şiddetli muanzı olduk. 
larmı söylUyorlardı. Ondan dört gün 
sonra vaziyet tamaıniyle d ~ğlşti. 

Bu de~ikliğc sebep ne ortaya atılan 
yeni bir fikirdi, ne do başka tarzda dU
şUnmeye başlayış. Sadece mesele ıu i
di : Ondan evvel İngiliz milleti Almanya. 
nm hakikaten Fransaya ve Belçikaya ta· 
arruz edeceğine inanmıyordu. Fakat 
Alman pişdarlan LUkaemburga girip Bel 
çikaya doğru kanii bir yol çizmeye baş. 
!ayınca, toplar patlayıp insanlar öldü
rUlilnco lngiltercde herkes ne yapmak 
llzungeldiğini birdenbire anladı. 

Çekoslovakyanm iııgali gibi bir bldlse 
bugilnkü fikirleri değiştirecektir. O za. 
man bUtUn dünyadaki büyük devletlerin 
bir harbe girmeleri muhtemeldir. 

Sinema seyretmek 
için d ~rt av yol 
yürüyorlarmış ı 

' 

Ş lMALt A vustralyanm Arnbem denilen kıammı 

sesli sinema adetA teshir etmiş gibidir. Dorvln 
denilen yerde oynatılmakta olan aeali sinemayı ıeyret. 

1 NGİLTEREDE Remsgat ıehrinde belediye dai

resinde töyle bir llln asılmqtır: 
1933 de fllln (burada tabii bir is1m yazılıdır) flll

mn (burada da bqka bir isim yazılı) aleyhinde mahke- 1 NGtLlZ kadınlan beı scnedenberi devam eden 
bir mücadeleden sonra muzaffer olmuşlar, ken· 

dllerinden eıl.rgenen bir hakkı almışlardır. Bu, panta..
meye mllracaat ederek za~ ve ziyan davUJ açmıı ve 

lonla golf oynamak hakkıdır. Beş sene evvel Glorya is. 
baamı aleyhine hUkUm almqtr. Mahküm parayı lcra vez-

mek lçni ormanlar; içinde timsahlar bulunan coııkun ne- nesine teslim ettiği halde davacı henUz müracaat ederek ıninde bir kız Vestvard klUbUnde patalonla golf oyna. 
· mak istemiş, fakat bu arzusuna mlni olm111lardı. Bu yüz. 

birler ••arak yedi gOn geceli gUndUzlll yürUmek sure- almadığından 1 ikinclkAnun 939 tarihine kadar p.hsı ve 

tiyle oraya giden yerlller çoktur. Maamafih geçenler- ya varisleri veya vekili müracaat ederek parayı alma. 

de bir grup ıinema seyretmek için tamam dört aylık bir dığr takdirde olbabdaki kanun hUkUmlerine göre mezknr 
paranın İngiliz hUkflmetinin borçlarını ödeme komlııyo

ıeyahatl göze alarak rekor kırmıştır. Ayni filmleri on 

beı yirmi defa gören yerlUer pek çoktur. Yerlilerin bu 

sinema merakını gören bazı müteıebblıler ıimdl sey-

nuna. teslim edileceği ilan olunur. 

Bu satırlan yazan gazete ıuntan llive ediyor: ln

&ilterenln ödenecek borçlan 1,200 milyar franktır. (Bi-

yar aesll sinemalarla Avwıtralyamn valıfl ormanlarında zim paramızla 60 milyar tUrk lirası). !ldnclklnun 939 a 

dolatmağı dUşllnOyorlar. kadar 8ahlbl çıkmazsa verilecek para da 1,20 franktır. 
(Bizim paramızla 6 kuru§). 

den lngilterede kıyametler kopm111tu. 

Beg senelik mücadeleden sonra aııağıdald p.rtlar 

daireseinde kadınların patalonla golf o,Y.11amasma klUp. 

terce mUsaade edilmiştir: 

1 - Pantalonlar uzun olacaktır. 

2 - Kalm bir kumaştan yapılacak ve pijama pantalo

nuna benziyecektir. 



Bos - ( \ 
,.,,,,.. 

~____., 
\ I 

• r . 
vakitlerinizde iÇ }~ 

'°' I '1 

f ...; • 
, 1 

{ 

çamaşırlarınızı 
.... . . 

>"t ..... '\_ I J /". ! 

, ( .. _,. ~ 

' 
"ı _,.. • 

h: 
. ~ ... 

j ~>ı.' 
I , kendiniz \ •• ı 

~ ,,. .. ~"'- .... .., ......... , 
hazırlayınız -

• l v -ı-... ' " ~,,..~f ",,. 
) 

\? 

ff' 

Yazın uzun gtlnlerlnde btr tiayU boş vakti olan genç kn:. 
lar tabii kendilerini biçki ve dikişe verirler . .Nişanlılar ci
hazlarını düşUnUrler. Bugün istikbal hakkında tatlı hulyalar 
kuran kızlara gayet şık ve ağır iç çamaşırları modelleri veri
yoruz. Bunları bir terzihanede yaptırmak veya hazır almak 
dUnya kadar masraflı olur, fakat eli makasa ve dikişe yatkın 
bir genç kız modellerimizi gözönünde tutmak şartlyle kendi 
zevkini de ilfi.ve edeek pek mükemmel yapabilir. 

1 - Krepdöşin, yahut krepsatendcn kombinezon. Bu 
model için 95 sruıtim eninde 2,80 kumaş kafi gelir. 

2 - Krepdöşin yahut Lion'dan gömlek ve pantalon. 
Gömlek çok basittir. Yalnız gerek gömleğin yakası, gerek-
1!8 pantalon paçaları pamukakiden yapılmış işlemelerle süs. 
lUdllr. Pamuknkinin rengi kumaşın renginin daha koyusu, 
yahut da açığı olmalıdır. Koltuk kenarlarında ve paço.larda 
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yapılan tırtıllara gec:1rt1en pamukaki r~ngtndekl §erle!, çnma
fiıra ·!;ok müstesna bir güzellik verir. Bu takım için 80 santim 
eninde, 2,25 metre kumaş kifayet eder. • 

3 - Krepdöşin yahut emprime linondan yapılmıg gece
lik gömlek. Göğüste ve beldeki bUzgUlerle kıvrımlar ve be
le ilave edilen ayni kumaştan ince bir kemer gömlej;'in bü
tün zarafetini meydana çıkarır. Dikmesi gayet basit olan bu 
gömlek bir metre eninde 3 metre kumaştan çıkar. 

4 - Seten pijama. Yaka, kol ağızları, göğüs ve kemer 
nyni kumaşın daha koyu veyahut daha açık renginde §Critle 
silslenmiştir. Bu şeritler fi.di dikişle kenarlara kıvrıla kıvrıla 

dikilir. Pijamanın ceketi önden küçük düğmelidir. Pantalon 
ayni şeridden yapılmış bir kemerin altından kapanır. Bu pi. 
jama için 80 santim eninde 3,80 metre kumaş gider. 

Güzellik müvazenesinde 
K©ı~U©ırrnrrıı lf©DlÜI 

Kaşlarınızı çok yakından uzun u
ıtun muayene ediniz. Çünkü yüzün 
güzellik müvazenesinde kaşların çok 
ehemmiyeti vardır. Size burada kaş. 

!arın şekline dair hiç bir tavsiyede bu
lunacak tdeğiliz. Çünkü telkin 21tında 
bulundurmaktan korkarız. Unutma
malıdır ki her yüzün tamamiyle şahsi 
bir ifadesi vardır. Yüzünüzün şahsi 

ifadesine en ziyade uyacak kaş şeklini 
ancak siz tayin edebilirsiniz. 
Yalnız burada bir güzellik mütearife· 

sini kaydetmek istiyoruz: iki kaş ara. 
s·nda mesafe l:aşla göz arasındaki a
çıklığa müsavi olmalıdır. Bu kaidenin 
güzellikte çok ehemmiyet vardır. E. 
ğer ~b:St bu müsavatı sizden c&irge· 
mi~se onu kendiniz düzelterek yüzü • 
nUze yeni bir güzellik verebilirsiniz. 

Ka§ınızı muayene ederken ilk e-

t ..... 

hem'l1iyet vereceğiniz nokta, kaşların 
alında çizd:ği çizgiyi tetkik etmelc ol. 
malıdır. Eğer kaşların ucu aşağıya 
doğru düşüyorsa bu düşüklüğü tam 
kaşlar renginde bir kaş kalemi kulla· 
narak (kaş çizmek için hususi kalem
ler yapılm ştır; tuhafiye eşyası satan 
büyük mağazalarda bulunur.) kaşları 

şakaklara doğru bir parça uzatmak 
mümkün:l:.ir. Çizdiğiniz şekil ho~unu. 
az gitmiyorsa çizgiyi ıslak bir pamukla 
iler ve kaş kenarını bu sefer de biraz; 

yukarıya kaldıran bir çizgi çiziniz. 
Kaşların şeklini değiştirmek geniş 

bir hayale ve iyi bir görüş kabiliyetine 
dayanır. Onun için bir çok şekiller 

çizerek birer birer tecrübe ıcdiniz. 
Şahsiyetinizi en iyi gösteren, yüzü. 

nüzün ifadesini tatlılaştıran, .seciyeni
zi en iyi anlatan şekli sıcçersiniz. 

Bu işi yapıp kaşlarınızın şeklini iyi
ce kararlaştrrd ktan sonra sıra, kaşla. 
rrnızın şeklini bozan, yahut seçtiğiniz 

_.,. Devamı 10 11ncuda 

25 AGUSTOS-

'J'rakyada sıhlıııt 

1 ayda 7.542.522 metre 
murabba bataklık kurudıt 

dl f6 
Kırk beş kilometrelik dere temizlen tı1d• 
40 kllo paraEıız kinin komprimesi dağı ıreuııııı 

Edirne, (Hususi) - Sıtma mücadele ı uzunluğunda kanal ve 22
95 ın:ıre u.ııııı 

. 145 ın ıılll' kurumu tarafından geçen bır ay içinde luğunda ark açılmıştır. t e utu 
yapılan arazi ıslahatı ile bataklık kurut- luğundakanal ve 11,789 nl~ rtı'r :eu ~·· . ·ıınıŞ • b 
ma fgleri hakkında §U izahat verilmek- ğunda ark da temizlettın tre ı11ıır' 
tcdir: nallar sayesinde 7,542,522 ıne bU bir•1 

gene ~erı 
Edirne mühim olarak 150 hektarlık baı bataklık kurutulınuş 5u bi 

içinde 32 795 metre ınikııP 30 ıııctr' 
lğneGi gölü bir kanalla Tunca nehrine 
akıtılmıştır. Sazhdere kanalı 17 69 metre 
daha uzatılmıştır. Havsa civarındaki 

eski ve büyük kerpiç göller doldurul • 
muştur. Babaeski kazasının Nadırh ve 
Sinanlı köylerindeki göllerin bir kısmı 
akıtılmış, bir kısmı da doldurulmuştur. 
Muhtelif şubelerde yapılan işin yekunu 
şu suretle hulasa edilebilir. 

' 452 
çukurlar doldurulmuş ve . ·ııııiştif· 
uzunluğunda dere tetnizlettırl •"'dJ 40 

ezkiır / 663 
B·undan başka gene rn. i .,e 5 • 

kilo parasız kinin koınprırrıe5 ağır 511 

adet tatlı sulfata dağıtılı:nrŞ "e .,.sı Y' 
. • ıurırıı.-

malılara da 7 4 .Wet ıkııun :s 
7 ıc 

pılmıştrr. . irı de 
Sivrisineklerle mücadele ı; sarfolıl11 

kilo mazot ve 56 kilo saf yeşı / 

Geçen ay zarfın.da yeniden 5719 metre muştur. ~ 

Yeşil Bayındıı·ın imaı' 

planı hazırlanıyor 18r•~' 
Elektrik şebekesi yeni şehrin ihliY8 ç ıllY''' 
göre tevsi edile(lek. Halk evi binası yeP ·ırııc~e· 

~ . id cdı 
Bnyındır, (Hususi) - Kasabamızın ( doğru tamamlanacagı ilJI1 • 11 

haritası geçen sene hazırlanmış ve na- dir. 'k te6'5' 
fia vekaletince tasdik edilmiştL Bu ha. Kasabanın mevcut' elek_trı jııı8r P~1 
ritayn göre, imar planımızın hazırlanma- ihtiyaca kafi gelmernektedı~· •8cırı• ıcıtl "htı} "5' 
sı için nafia vekaletinden gönderilen şe- nına uygun ve kasabanın 1 ·ıc te51 , 

. "ld elektrı . tıı bircilik mütehassısları tetkiklerine baş- yet edecek hır şekı e, iş içırı ~ 

Jamışlnrdır. lmar planının eylul sonuna yapılması mukarrerdir. B~erek ~ro, 

Edirnede içme 
suyu derdj 

Belediye, su yolunun 
~eolden yaporcasına 

tamirine başladı 

elektrik mühendisi celbed;.de jçtıııı't, 
hazırlattırılmış ve fevka a f 11darı ~· J 

1. ·tara 1 sı1 
çağrılan belediye rnec ısı uoak• 
i keş:fname ve projenin 111 

9 
konması kabul edilmiştir. ·ıniıirı biti~ 

Bu sene açılan HalkeVl :13a}'ııı 1 
ihtiyacı karşılamadığından. u'tı'f~e 
halkından toplanan para ve bbil&le e' 

Fazlı Gülc.•.:in yar.dım ve te~~şasıft• t 
yeniden bir halkevi binası 1 

• .ı 
Eılirne, (Hususi) - Edime şehrine şebbüs edilmiştir. gibi ~~~ 

41 kilonıetro mesafedeki mansaplardan Kireç, tuğla, kum ve ~~ edilııı'~ 
isale edilmekte olan suyun son günler malzemesi derhal tedart stllcİI1e t ~ 
de şehir ihtiyacını karşılamağa kafi Müstakbel imar planınınd~~inde ııeııı' 
gelmediği görülmüştür. Su yolları edilen foşaata plan gel ıg 
üzerinde yapılan fenni tedkikler, bu başlanacaktır. 

yollarda vukubulan bir takım çöküntü 
ve tıkanıklıklar yüv:.inden suyun şehre 

gelmeden ziyaa uğradığını göstermiş 
ve bunu nazarı dikkate alan Belediye 

heyeti, ilerde büsbütün susuz kalmak 
tehlikesinin önüne geçilmek üzere esas 
lı tamiratı i~in 10.000 lira kadar tahsi· 
sat, büdcesine koymuştur. 

Bir ay evel bu yollar üzerindeki ta· 
mirat işini başarmak •:izere faaliyete 
geçen Edirne Belediyesi, bugüne ka· 
ôar bir hayli işler başarmış olup bu 
meyan.da asırlardır tamir görmiyen 
ve arazinin jeolojik vaziyeti dolayısile 
kayıntılar yapa.-ı kısımlarını açtırarak 

yeniden beton inş:ı.ata başlamıştır. 

Halen yapılmakta olan tamirat, e
saslı ve ehemmiyetli bir iştir. Bu se· 
neki tahsisat ~le mansaptan menbaa 
~oğru olan bir kısım tamir edilerek, 
bu suretle her yıl bu inşaat işi mcnbaa 
kadar ilerliyeccktir. 

-0-

Çal'da asri mezbaha 
yapılıyor 

Çal (Hususi) - Belediyenin yaptır
dığı asri mezbaha projesi Nafia vekate.. 
tlİnce tasdik edildiğinden binanın inşası. 
na derhal başlanmıştır. Bütün inşaat iki 
ay içinde bitirilecektir. ı 

Susuzluktan sıkıntı çeken üç mahalle. 
ye belediyece birer çeşme yaptırılmıştır. 
Belediyemiz memleketi ağaçlandırmak 

için bir de fidanlık tesis etmiştir. 

Susur ıu"ta elektrik 
tesisatı yapılıyor 
Susurluk .Hususi) - Belediyemiz, ka

sabanın elektrik tesisatına ait hazırlıkla
rı ikmal etmiştir. 

Makine, malzeme ve direklerle sair in. 
şaatı eksiltmeye konulmuştur. ln~aata 
hemen başlanacak, kısa bir zamanda Su
urluk elektriğe kavuaşcaktır. 

Bnsbirin'de 

Bir salkırt'I 1 
üzüm 4 ki1°,ıı oe 
Ne yazık ki btJ osıı' 

UzUmler aUlk 0r 
Jıkla karşııaıı•~ğıı~ 

!dile . JJY. 
Mardin, (Hususi) -: abİ'/e11if' ~·· 

İdille Midyat arasındakı ~fusl\)lJu'·6 ,ı 
kezi olan Basbirin 6_27 n~·{ııSll 153 

hiyenin köylerle birlıkte nu dur· tı1f 
baliğ olur. Köy saysı otu~tib'rifıe ~ı· 

Basbirinliler umu~~e:; ederıer;~l 
cılık ve davarcılıkla 1ştıg ,b ~ .ı. ~ 

. karız ,1ır 
hıye topraklarının ço uhat, ta tfl'~ 
yerlerde meşeliklerle .1!1 fallliYet ııııf 
dağlık olmasından zın tirıde 

. nisbe ,,.'1ıt· 
duttur. Senelik ihnya~ . ele aıı·~ tıl' 
day arpa, nohut ye ınercırn ,..,uJıiıl' G' 

alinin .... ·~tı 
Basbirin, bu hav da yeti ~ ı' 

ilz.ı:.im nuntakasrdır. BU~~ ,anıo ~ 
zümler diyebilirim ki, ~un> çelcİ~d p et' 

yerlerinde yetişir. ı~ını~aınr.t• 1~1ııtı· 
çok nefis mahsul verır. har ol~ ı>Jil' 
tiği şekilde alakaya ınaz. • ;ııuıı1\1ef 

-o sbır111 e<f 1'1 ı 
.dan halile kalıyor . .va 111d• t j • 

ği.irıı, tetkiki ve ihyası yo :13ur•d' .. f ,ô1 

ittihazı çok faydalı olur. a ıes'dil 
kilo üzüm veren salkımlar ,~ıf 
miştir. aJlİ'lede J1fııı' 

tan 11 t# • .ıJ 
Havası gayet hoş o ıarıt11 ,,~~ 

su yoktur. Halk su ibtİY3~11ol• ~6fôe 
!ardan temin e.diyor. J3U z_....3 

hh
• d . .d. yaJnıı ,.j~ 

sı ı urum ıyı ır. tıiJY 

trahom me\•.:uttur. kaıı1uııb'r ~ 
Nahiye merkezinde ·ylt ııır ..nr 

• • h. Plftletı ıcıci1, J: ~ 
Fahrı Onursalın 1 ··ıeşe ·refl 
içerisinde altı odadan. ırı;ınet .d•1 ısır!!~ 
ve muntazam bir bil~ J>.Yrıc' 11,ıı ; 
karakol inşa editıniştır. 

05 
.. ;teı11etf'~ 

kadan Cezireye y.iden 1 1<il0 

k • " • deki beŞ mer ezı arazısın 

otomobil yolu açılınlştır· 



Dünkü güreşler 
l'llrk takımı Mac«Jrları 
"' 4 - 3 mağlOp ettı 
"esr 

l'!ııı· ıvaı spor komitesi tarafından eeb-
\iııc ııe davet edilen Macar güreçşileri i· 
" 

1 lllUsabakalarmı diln akşam stad. •Ollld 
~i a ancak bin kadar tahmin edilen 
fa aı bir seyirci önünde yaptı ve bu de-
S~a 3 • 4 YenildL 

0ke "' Çakır Ahmet 
~:llııun ilk güreşi 56 kiloda Çakır Ah. 
h t 8ake arasında serbest güreş olarak 
~lldı. CeUn hamlelerle mütevazin ge-

lıt lllt kısmı berabere bitti. 
tııt l.ııcı devrede Söke Ahmedin ayakla· 
~darı Yakahyarak köprüye getirdi. Ah. 
U ~ lllilşkül vaziyetten boynunun kuvve
~ Yesindc kurtuldu ve akabinde Macar 
~~l.ııe tayYare oyunu tatbik ettiyse de 

On alatnndı. 
'abı bee dakika sonunda Söke sayı he· 
t l'le galip ilan edildi. 
aşlir • Zendi 

61 1t·ı 
ttelto 1 Oda Yıışar ile .Macıır Zendi'nln 
' tonıen karşılaşması da karşılıklı 
ıte~1l'rle neticesiz olarak geçti ve ilk 

il· 8onunda berabere kaldılar. 
t~·· ıııcı kısımda iki taraf da favullu gü. 
"'Yorı. 

' «lrdı. Mütevazin geçen bu mUsa-
'dd ın llonunda hakemler Yaşarı galip 
Y tttUer. 

~hya ... Fabian 
~ ltUoda Mersinli Yahya - Fabian mil. 
~ itası da grekoromen usuliyle yapıldı. 
~'4 devresi tarafeynin kafakol kapmak 
httı. llğraşnıaıanylo ve berabere olarak 

~ >% el devrenin başında altta olan Yah 
~ ıtacarın tecrübe ettiği saltolar ne
\e ~ldrğı gibi, ikinci Uç dakikada 
~!at gurcşcn Tilrk pehlivan da iyi ka. 
~lt la Mncara bir şey yapamadı. A· 
~ ıH geçen son dört dakika içinde da
~1'1 ~alışan y ah ya 20 dakikn sonunda 
Q11t•tıe galip geldi. 

~~k- - Pro~rn 
4e11 h.~aki bu serbest güreş bir hayli 
~ı~;ıadr. Sadık mlitemadiyen .hücum 
~ r, Proka ise kaçak gUreşıyordu. 
~ bir iki elenseden sonra rakibini 
~t~ aldı ve ayak oyunlle yenmiye uğ. 
~I~ da muvaffak olmdı. 
~ .i'o cı devrenin bııındn Proka hamle 
~. fl~du. :Su arada iki güzel kUndo yap
~n !ardan kurtulan Sadık Macarın fa
lııı ld gureşrnesi yUzilnden, hUkmcn ga. 

A dedJ}d{. 
<\ lf tı 
79 it~" ... Rovaç 

' '
10

da grekoromen müsabaka Ad· 
lfıtt ~-<>vaç beyninde idi. Milsabaka çok 
t... Oldu 'I'>• i .. ··1l b• • oılhassa Macar pchl vnn, gu-
~ll' dövUş şekline sokuyordu. 

\ ~cı devre başında altta güreııen Ko. 
~\t'ıı dnanın yanlış bir oyunu yilzUnden 
~~Unağa muvaffak olarak gUre§i 

~e\'k· 
Ctıııu 1 

.. Palotaş 
b \o 11 

en zevksiz güreşini yan ağırda ''la torııen usullylc Şevki, Macar Palo
~ U:~Plı. :Nihayetsiz bir itişme ile ge-

. evrede taraflar berabere kaldı. 

~ '1t~ ,_ llelfceslnde ikinci kısma Şevki 
~ 041. 
~ ti! !'alt başlandı. Bu sıradn Macar 
~~~ kUndelcr yapıyordu. Nitekim 
,.'~te birinde Şevkiyi köprüye ge
~%~ llonra tuşla yendi. Şevkinin 

Yetı 12 dakika 12 saniyede ol. 

tQ l1'utboı 
Yaevsinıi 
kıaşırken 

Amerika-Almanya atletizm maçı 
Almanların 92 puvanıoa karşı Amerikalılar 
122 puvanla rakiplerini yendiler 

A d b• turne yapmakta olan Amerikanıı • atletizm takmımrn geçen ... 
vrupa a ır ~ . w. • t Jgraf ha ad.isi olarak nr. , 

hafta Berlinde Alman milli takımı nı ~ğl~p ettigını w e b vmühim atletizm ! 
miıtik. Bugün de Almanya muhabırıınızden aldıgnmz il 

karıılaımasının taCsiJatını yazıyoruz: 

.ı Berlin, 13 (Hususi) - Ağustosun 13 ' 
ve 14 ünde yapılması kararlaştınlJll.1§ o
lan Amerika - Almanya milli takım.lan 
atletizm müsabakasının bir kısmı bugün 
Berlinde, Olimpiyad stadyomunda 60 bin 
se)irci önünde çok muntazam bir §ekil
de cereyan etmi§tir. 

BugUnkll yapılan müsabakalar sırası. 
le, 800 metre, sırıkla yilksek atlama, 100 
metre, çekiç atma, 1500 metre, 110 
metre manialı, Uç adım, 10.000 metre, 
disk ve 4XlOO metre olmuştur. 
Müsabakalar tnm saat 16,30 da 800 met
reyle başladı. 1 :50,9 dakika ile Alman 
rekortmeni Harbig bu mesafeyi bugün 
1 :52,4 dakikada koşmuş ve birinci gel • 
miştir. İkinci ("Amerika) 1 :53,3 Beethem 
üçüncü Borck (Amerika) 1 :53,4, 4 Uncu 
Eichberger (Alman) 1 :54,2. 

SIRIKLA YÜKSE!{ ATLAMA: 
Almanlar esasen bu müsabakada ken- , 

dl elemanları için "Amerikahlarm 4: 
metreyi nasıl geçeceklerini seyretsinler,, 
demişlerdi. Netekim Haunzvickel (Al • 
man) ve Hartman (Alman) 3,80 metre- ; 
den fazla atlıyamamışlardır. 

1 Vanncrdam (Amerika) 4,27 metre. 
2: Varoff (Amerika) 4,15. metre. 

Varmerdam 4,38 metreyi 3 defa tec
rübe etml§, UçUnde de muvaffak olama
mıştır. 

100 METRE: 
Amerikalılar bu üsabakaya ikisi de 

ı:cnci olan yeni sprinterler Ben Jhonson 
\'e Ellcrbe ile iştirak ettiler. Rahat bir 
koşudan sonra Johnson 10,5 saniye ile 
birine[. Ellerbe 10.7 saniye ile ikinci. 
Kcrsch (Alman) 10.8 ilo UçllncU, Horn
berger (Alman) 10.9 ile dördilncU geldi. 
ler. 
ÇEKİÇ ATMA: 
Almanlar takımlarına son zamanlarda 

formundan dUıımesine rağmen 57,22 
metre atan rekortmenleri Hein ile yeni 
elemanlarından "Blask" I almışlardır. 

57,77 ile dünya rekortmeni Amerikalı 

Rayn bu müsabakaya iştirak etmemiş
tir. Neticede Blnsk (Alman) 57,20 ata
rak iki santim farkla Alman rekoruna 
yaklaşmış ve 56,51 atnn Hein'ı geçerek 

muştur. . 
Çobı:ın Mehmet - Kaşai 
Ağır siklette Çoban Mehmet, gUniln en 

heyecanlı oyununu yapmnğa muvaffak 
oldu. Kendisinden bir hayli zayıf olmak· 
la beraber Macaristan ve Avrupa şam. 
piyonluğu kazanan Kaşai'yl serbest gU· 

re3 şeklinde yapılan bu mUsabakada bir 
iki elenseden sonra yere yıkıp bacağını 
hükmiye başladı. Macann mukavemetini 
nihayet mUsabakanm dördilncll dakika 
50 inci s:ıniyesinde kıran Çoban tuşla 
galip geldi. 

Program harici yapılan iki güreşten 
56 kiloda Emin _ Horvast karşılaşması 

orla hakemin haksız karariyle aleyhine 
bitti. 72 kiloda Celal - Madaraıı müsaba. 
kasını dn Celal 16 dakika 50 sııniyede 

tuşla galip geldi. En. Er. 

~ -
Amerikalı atletler(!en bir kaçı 

tııkımma 5 puvan kazandırmıştır. 
3: Flovarthny (Amerika) 53,35 met

re. 4: Lynı:h (Amerika) 52,71. 
1500 METRE: 
Yarışın başından itibaren 8nde giden 

~~~~---~-------

Yani bir rekor 
Nevyorkı 24 (A.A.) - İngiliz koşu. 

cularından Ayston, tuzlu göl Uzerinde 
559 kilometre ve 207 metre katetmek 
suretiyle gene kendisinin olan eski re
koru kırmıştır. Evvelki rekor, 1937 te! 
rinsanisinde tesis edilmiş olup mcsafesı 
501 kilometre, 200 metre idi. Bugilnk~ 
rekor, tescil aletlerinin iyi i~leme~~Sl 
yüzünden resmen tasdik edilmemı§tır. 

Otomobilci Aysten'e 
nişan verildi 

Paris 24 (A.A.) - İngiliz otomobil. 
dlerind~n A~tene, Lejyon d'Onör ni.. 
pnm üçüncil rütbesi verilmiştir. 

Kürek 
Avrupa blrlncllljilne 

ı,tırak edecek 
Alman takımı seçildi 
2 ila 4 eylül tarihlerinde yapılacak 

c-lan Avrupa kayık §Cllllpiyonasmda 
Almanyayı temsil etmek üzere gönderi 
lecek olan Alman şampiyonlan bu pa· 
zar günü Nckar kanalında yapılan 

mUsabakalarda seçilmiştir. 

Bu çetin müsabakada eski §Cllllpiyon· 
Jardan yalnız ikisi ünvanlannı mııha· 
faza edebilmiılerdir. 

İkili kik'de olimpiyad galibi •e 
Avrupa §<lmpiyonu Ustman ile adams· 
ki bu m:l!labakalardan tekrar galibiyet
te çıkmışlar.dır. 

18 yaıımdaki Amerikalı Fenske 3 :53,8 
dakikada birinci gelmiş; yine onun ka
dar genç olan Mehlhose (Alman) bu mil
aabakada kendinden Umld edllmiyecek 
derecede güzel koıımu§ ve 3:56,2 dakika 
Ue ikinci gelmiştir. 3: Körtlng (Alman) 
3:56,4 dakika, 4: Rideout (Amerika) 
3:56,8. 

110 METRE MANİALI: 
Birkaç hafta evvel Stokholmde bu me

•afeyi 13,9 saniyede koşan Volcott (A
merika) bugün 14,1 saniyede koşarak bi
rinci gelmiştir. 2 nci Tolmich (Amerika 
14,6 saniye, 2 ncl Kupmann (Alman) 
14,8 saniye, 4 neli Vegner (Alman) 15,0. 

'ÜÇ ADCM: 
Almanlar 15,27 atlryan §ampiyonlan 

Völlner ile, 20 gün evvel Breıılavda ya
pılan büyUk spor §enliklerinde 14,82 
metre atlıyan Viyanalı Kotratschek ile 
iştirak ettiler. Amerikalılar esasen U -
mltslzdil er. 
ı - Kotratschek (Alman) 14,61 met

re. 2: Völlner (Alman) 14,54 metre, 3: 
Kent (Amerika) 14,35 metre, 4: Neil 
(Amerika) 13,52 metr.e. 

10.000 METRE: 
GUnün en zevkli müsabakası bu ol. 

C!u. Vaughn (Amerika) yarım saat su
ren çok güzel bir koşu ııeyrettirdikten 

•onra birinciliği arkadaşı "PenttJ,, (A· 
merika)ya bıraktı. Derece: 32:11t2 da
kika. 

2 ncl Vııughn (Amerika) 32: 17,2 da
kika. 3 ncU Schönrock (Alman) 32: 42 
dakika, 4 cU Berg (Alman) 32:59 dakl-
ta. 
DİSK: 
'53,10 metreyle dUnya rekortmeni 

Schr1Sder (Alman) bugün 50,19 metre a. 
tarak birinci gelmi§tir. 2 nci Levy (Ame
rika) 49,98 metre, 3 ncU Lampert (Al -
man) 49,61 met.re, 4 ncU Zagar (Ameri
ka). 47,51 met.re. 

4X100 BAYRAK: 
GUnün en son müsabakasıydı. Alman

lar eskiden (Kömig, Lammers, Borch
meyer ve Jonath., a ait olan 40,6 saniye
lik rekorlarını kırmalarına rağmen A • 
merikalılan geçemediler. 

1. Amerika takımı: 40 saniye. 2: Al
man taknnı: 40,3 ııaniye. 

Böylelikle bugünkü milsabakalara ni
hayet verilmiştir. Amerikalılar 49 pua
na karşı 58 puan almııılardır. 

ikinci gün 
Hnvanm yağmurlu olmasına rağmen, 

ıtadyom dünküne nazaran çok dolmu.ıı

tu. 80.000 den fazla se~ircl ta~ .?di
liyor. 

400 METRE: 

Malott (Amerika) 46,9 da ko§arak 
Harbig Almanı gcçınl§tir. Halbuki bil • 
tiln tahminler Harbig UzerindeydL De • 
recesl 47,3 saniye. 

3 ncU zenci Herbert (Amerika) 47,5 
saniye. 4 üncü Llnnhoff (Alman) 48 sa
niye. 

UZUN ATLAMA: 
7,90 atlıyan Alman §ampiyonu Long 

bugUn 7,43 atlıyarak ancak 3 UncU gele
bllın~tir. 

1 , 

reslıval maçlatl 
Cumartesi Galatasaray 
GUnef pazar da Fener 

Beslkta, muhtelltleri 
Mısır. ılarla karşı.afacak 

T. S. K. lstanbul Bölgeai Batbnb· 
ğından: 

İstanbul 4 üncü Festival mUınasebe. 
tile 1stanbua davet edilen Mısınn (En
nadiUlehli) futbol takımı 26 - 8 • 938 
cuma günü saat 16 da Romanya bandı· 
ralı (Romanya) vapuru ile Galata nb. 
trmına geleceklerdir. 

Bölgemize bağlı bütün klüplerin 
dost memleket aporeulannı karşılamak 
üzere muayyen saatte Galata nhtrmrn.. 
ad hazır bulunmaları rica olunur. 

Mısır talrnniyle İstanbul muhtelit ta· 
kımı arasında yapılahak olan müsaba. 
kalann proğranu aşağıya yaztlmıftu: 

ı - 27 _ 8 • 1938 Cumartesi günil 
Misır takımına kar§t çıkarılacak olan 
İstanbul muhtelit takımı Galatasaray 
ve Güneş klüpleri oyunculanndan teı. 
kil olunacaktır. 

Maç, .saat 16,SO da Tabim stadyo
munda yapılacaktır. Bu maçın hakemi 
Şazi Tezcan ve yan hakemleri Feridun 
Kılıç . ile Samim Taludur. 
Aşağıda adlan yazıl ıoyunculann mu 

ayyen gUn ve saatte GUneı. klUbünde 
hazır bulunmalan tebliğ olunur: 

Güneşten: Cihad, Repd, Faruk, 
Yusuf, Ömer, Rebii, Salfilıattin, Riza, 
Melih, Hakkı, Vahap, Cambaz, İbra. 

him. 
Galatasaray.dan: ;Effak, Bülend, Sa

cid, Necdet. 
2 - 28 • 8 • 938 Pazar gilnil M~ 

takımına karıı çıkanlac.alc olan İstan
bul muhtelit takmu Fenerbahçe n 
Bcıiktaı klüpleri futbolculanndan tq 
kil olunacaktır. 

Maç aaat 16,30 da Taksim Stadyo. 
munıia yapılacaktır. Bu maçın hakemi 
Ahmet Adem Gögdün ve )"an bil:em.. 
Jerl Bahaeddin Ulugaz ve Halid ör. 
baykaldır. 

Aşağıda adlan yazılı futbolcularm 
muayyen saatten evvel Günct klübün 
de hazır bulunmalan tebliğ olunur. 

Fenerbahçeden: Hüsameddin. Y~ 

şar, Mehmet Rcpd, Ayten, Nad, Ya. 
pr, Fikret. 

Beşiktaştan: Faruk, Fey.ıi, Muza! "' 
fer, Naznn, Rifat, Hakkı, Eırcf. 

Kuleli Lisesi 
Su sporları bayramı 

Kuleli askerl ll!eııl au aporlan hayra• 
mı bu sene de 27 ağuııtos cumarten cU• 
ntı Çengelköydeki mektepte yapılacak • 
tır. 

Merasime istiklrıl mar§JYla bqlauacak 
ve bir nutuktan sonra müsabakalara ıl· 
recek gençler geçit re8ml yapacaklar .. 
dır. 

Yapılacak müsabakalar aramıda; atla
malar, Kuleli bayrak Yarı§l CM m. ıer• 
best, 100 met.re kurbağalama, M metre 
sırt Ustü, 100 metre serbest, 200 metre 
kurbağalama, 100 metre sırt UstU), BU 

altmda yüzme, kurtarma, ta§!Dla, elbise 
ile yUzme, su i~inde !<>yunma, seferi teç
hizatla atlamalar, Badelbot yanşlan, su 
topu müsabakası vardır. 

"' Almanyanrn yeni şampiyonlan, Tek· ~~tk - ~ 
vo} · ... 0 1 1 dır de Viyananın Elida kulübüne mesup \ lıııı, "'.tvslmi ynklaşıyor. !ngiller ede takımlar ~a.lışmaga aş amış ar . ·oscl hasoniM, ciltte van,. lrulnbUne d par, 

t~~·~deUk~::~a:n·:ın· .. en_i:i•f•u•tb•o•l•c•u·ı•e•ri•n•i•n•y•c•n~i•s•czo•n•ı•ç•ın•n•as•ı•l•h•a•zır•lan•d•ık~l•a•rı•.~J~~~~~ ........... ~.=· .... · ................................... slon .. lel_l · ........ 1111111111 .... 11 .. 
~, ~ mensup Elqtayn ile Ştet.ıer '"r~ 
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HaOeır'Drn tarllhlT Romanı: 8 Vazaıını: lklmam 

Cevri kapının hafifçe gıcırdadığını 
duqar qibi oldu, sara,-dı. 

- Sizi en sadık ve mutemet kulu bi-
lirler. SelAm ve muhabbetleri var. Dev
let.in içinin de dışı gibi mühlik Anlar ge
çirmekte olduğu Sultan Selim efendi -
mizce maHlındur. Alemdar paoa, lstanbu 
la gelmek için padişahtan Wn dilemiş. 
Makaat ve matlab, Selimin iadel cillüsu 

muz başlan meydana çıkml§tı. Ata biner 
gibi üzerine oturduğu Yakubun gırtla
ğına parmaklarını geçlnnlş, hançerini de 
göz kapağı U%erine dayamqtı. 

ReisUlkUttabm boğazına ceviz tıkan -

bir kAfirdir. Bu lllne cezayı ıeıaamı 

vermek için her mUslUmana el birliği 

etmek bir vecibedir. Sen ekmek yediğin 
kapıya dilşmanlık edecek bozuk sUtlU er 
değilsin. Na.sılsa bir gllnah ettin. Şimdi 
taltm edeceklerimi bu kara iblise söyle. 
Kendi kazdığı kuyuya dil§sUn ve millet 
bu mel'undan tahlis olsun. lae serdar, ocaklu, kethO.da ne dilşUnU • 

;yorlar? 
Refllı: efendi, ~o11 nazllt bir mevkldey. 

eli. Henüz o da neticenin ne olncağmı 

kestirecek bir halde değildL Ama, pek 
lll bu kadm ve Sellm vaziyeti biliyor
lardı. Filhakika Refik efendi ve arka • 

DU§lı sanki. Masasının bir kenarını ya
kalaml§, ne yapacağını gaııırmıa bir hal. 
de bu debııet ve bir taraftan do. eonsuz 
lezzet veren kadma bakıyordu. Yakub kanmıştı; utanmıştı. Blr kadı

Altmda köpek gibi kıvranan adam, yllz nm kendisine fazilet ve erlik dersi ver
insnna bedel blr canavardı ama., bu in- mesl onu yerlere geçlrml!}tL 

dqlan Rusçuk yaranı, AJemdan tekrar 
Sell.ml tel.As için latanbula getirtmek la. 
tlyorlardı. Ama, bir taraftan da Mu.ata. 
fa taraftarlan ve bilha1111a kaymakam 
aadrılll Tayyar bu i§e elinden geldiği 

kadar sed çekiyordu. 
Hakikaten gerek ocaklunun ve gerek

se serdarın bu hususta ne dtı.şUndUğünU 
lSirenmek gerekti. Halbuki bir tanesinin 
btle aklına gelmeml3tL Yalnız zencl Ne
zlrin orduyu hUmayun masrafına karfl
lık olmak üzere birkaç bin kese akçe ile 
Edirneye gittiği ve maksadının da Sellin 
aleyhine serdarın ve ocaklunun fikirleri
ni çelmek olduğu malümdu. Dedi ki: 

- Şevketlf>.nun haklpaylerine yUz sn. 
rerim. Vaziyetten endiı:ıcnak olmasınlar. 
Benllz mukadderatm nice tecelli edece. 
fi maJllm değildir.Yalnız barcmağası Ne 
ziriıı serdar canibine nzlmetinde bir si
yaset olduğunda mUttefikiz. Behiç efen
.dl b!raderimfze keyfiyeti UAm edip ih
mal olunmamasını tavsiye eyledik. 

Gece gündllz, umur ile meıgul ve n
zilntUyle mııhmulO.Z. 

Cevri knlfa, bir anılık kapının hafif • 
çe gıcırdadı!;'Illı duyar gibi oldu. Sarardı. 
Sendeledi ve hafifçe Refik efendinin ko
lunu 11ıktı: 

- Bizi dinliyorlar efendi! 

ce zarif kadmm elleri arasında bir pl-
1.lç kesllivermlştl Cevri haykırdı: 

- Erendi, ıu kapıyı sUrmele ! 
Can korkusu bu. Doğrusu Refik efen

dide de şafak atmıştı. Cevrlnln bir han
çer darbesiyle emanetini Allaha teslim 
etseydi, kim araradı, kim sorardı? A
yaklan titriyerek kalktı ve kapıyı ka • 
parken sayıklar gibi söylendi: 

- Aman eliniz kana bulanmaımı. Ne 
dilerseniz, söyleyiniz, mel'unun cezasını 
ben vereyim. 
Bıçak, ufak bir çırpmışta tA sapma ka· 

dar göze gömUJmeğe mUheyya. korkunç 
bir heybetle parlıyordu. 

Cevri sordu: 
- Söyle bire kuduz köpek. Sen kimin 

besaı:ima bir zağar gibi kapı deliğinde 
bekliyordun? 

Yakup, bu kadm şekline giren Az -
rallin altında erkeğo ynkışmıynn bir 
zilletle konuşuyordu: 

-;- Beni evlft.tlarıma bağışlayınız. Kıı· 
sem ederim ki kusur benim değildir. Ben 
cahilim. Nezir ağa beni bu işe memur et
ti. Reis efendiyi gözlerdim. Fa\tat bu
günedek Nezir hizmetimden memnun 
değildir. Kendlaine bir tek srr bile ver. 
medlm. 

Cevrlnfn aklma gUzel bir hile gelmişti: 
- Kalk, dedi, seninle söyle§ecekle -

rlm var. Namuslu ve imanlı bir adama 
benzersin. Ben de seni hakikaten mile· 

Refik efendi, sanki kolu hafl!çe değil rim sanmıştım. Hele otur tıuraya. 

gtrllağı flddetlice sıkılmış gibi mosmor Ve kalkıp destiye su doldurdu, yenl-
oldu ve etrafına, gilya dinliyenl gl}re - çeriye verdi. HattA kendi P.Iiyle !çirdi. 
cekml11 gibi korkuyla baktı. Refik efendi bu tahavvUle de hayretler 

Cevri birden bir ok gibi yerinden fır. etmişti. Maaha7.a aklından çok kötU lhti- ' 
ladı ve kapıyı şiddetle açtı. Palabıyıklı maller geçmedi de değil. 
bir yeniçeri, bu Ant açış karşınında. ken. Kadın, bu devnsa yeniçerl~i öldür
dini tutamıyarak yilztlstU Cevrinin ayak- mekten ise onu nedimi has gibi kullan. 

lanna eerildL mağı tercih etmlı olabilirdi. Yakup pek 
Relslllktlttab, hayret ve dchvetle hay- yabana ntılacak neferlerden değildi. 

larmıştı: Hem gilzel, hem de ricali devlet kapısın-
- ınan Yakub. Ulan hm.zır köpek. Sen da ekmek yemiş, terbiye, muaşeret, u-

mlydin kapıda velinimetini gözetliyen? sul, ldab bilirdi. Olur a. Kadın bu. Gö-
Fakat ondan .önce Cevri, aan- nUI bu. 

ki bu hadiseyle mintaraflllA.h erkek- Halbuki sonra kadmın fendine kendi 
le§mit gibi hayret veren bir çe. de afalladı. 
vtklikle göğsUnden bir bıçak çı - Cevri dedi ki: 
kanp Yakubun göğsüne çöktil, c;a11atı 

tamamiyle sıyrılmın, çıplak ve mermer 
bir l!Utun bqlığı gibi beyaz ve neftı o-

- Yakub ..• Nezir, dışı gibi içi de ka
ra ve iblise taş çıkartan bir şerlrdir. 

Velinimetimiz padi§ahlanmıza dil uzatan 

lll llllt:JrJınrDCJl!l[]m 1UJDll~~mtJ• •ll•lf. 
Bu akıllı uslu hesaplar bizi, yeni hali aile içinde de kabule ıev

kettl. Bittabi yeni hanedan Lul'ye Ayan azalığı ile Lejiyon d'Q. 
nör nl§anmın graııd - orrfcler payeslnl verdL L'Estorad, sadakat 
yemlnlni ettikten sonra, ~ini yarmı yapamazdı; bunun için meclis. 

tc çok bU3-11k hizmetleri oldu. Artık iyi bir mevkie yUkseldl ve 
bunu, ömrtinUn sonuna kadnr rahatça muhafaza eder. İş hususunda 

Koca relsUlkUttab, nice nice bUyUk hl. 
dlsclere el atmııı eski bir iht11Alci sayı
lırdı ama, bu kadının zekl ve ıeytanatı 
kal'§ısmda dili tutulmuotu. Hem hatiP
ti. O kadar gilzeı. o kadar tatlı ve cana 
Yakın konuşuyordu ki. böylece konuvup 
söylese hani reia efendi de kendini ate
ııo atmaz değildi. 

- Yakub, dedi. hanım bizim yabancı
mız değildir. HAia nimetiyle perverde 
olduğumuz Sellm efendimizin yakmlann
dandır. Emrettikleri her neyse husul bu. 
lunca seni rahata ve refaha garkeder. 

Cevrl, reislıı kulağına bir &eyler söy
IedL 

Re~ lrklldl. İrkildi ama, ne denebilir. 
dl? Kadın bunu l::nt'iyyen aklma sokmuş, 
bu Nezlrden yakayı kurtarmağa kat'iy
yen knrar vermişti. 

- Öyle olsun efendim, dedi, ancak 
tedbirlerimizde bir ktlçUk hata, maazal
lah hayatınıza da dokunur. 

Cevri gülümsedi: 

- Sen üzülme efendi. •• Al Yakub eu 
keseyi... Bu senin eimdillk ayak kiran. 
dır. 

Ve, onun da kulıığına eğlllp yapacak. 
tamu tekrar ede ede talim etti Yakub 
bir kendisinin, bir de Allahm bUeceği b~ 
gizli emri yerine getirmek için av gör. 
mllş bir tazı gibi fırladı ve kapıyı hızla 
çekip gittL 

(Devamı var) 

. 
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Hastabakıcı - Merak etmeyin, hepsi/ 
sizin delil! 

t<' 
Yazan; R Rober Düma -88- Çeviren: f. 

Erna, üzerinde bir penguar/a, 
garı çıplak göründü arı'e~ 

- Kazad&D sonra b&§ka blr yoldan 1111. Strammer ipek elbise hıştrtıl su)"\1Jl cı. 
ratle Pariae döneriz. ''Döneriz., diyorum, aonra musluktan banyoya S:z1eriJ1lıl 6" 
çUnkU ben de beraber bulunacağım; kardığı ıırıltı sesini igittL aal', 
0 Mersedes" le slzl uzaktan takip edece- nünde çırçıplak tahayyül etU. 
flm. Anlaşıldı mı! hızlı hızlı atmağa ba§ladL ısı 8çıldJ. 

- Evet. Fakat benim "Bugatti" ote- Birden tuvalet odasının ıca:ır peıU11" 
lln grajmda duruyor, Nasıl değ:i§tirece- Erna çıplak vücudu üzerinde arınelf1· 
ğiz? ar, göğsilnU kapanıağa liltUD1 g 

- Gayet basit. Onu dUeUnmUetilm. zin, yarı çıplak görUndU. 1111uuıııı • 
Lfıtfen telefonla Nord 432.58 1 arar mı. - Elbiseyi burada dolapta 

? li uııe smız aum. ~~n 

Erna telefonu açtı, istenilen numarayı Odayı baştanbaşa geçti· po s,yağ& ~ 
otelin santralı vasrtaslyle buldu ve tele. giderek elbisesini aldı. Baron geçer • 
fonu fon Strammere verdi. mıı:ıtı. Erna sUrUnerck yanwdaJl 

- Allo Nord 432.58 mi'/ Hana, 11en mi- ken sarıldı. 1 

sin? - Erna! Erna! ne gnzelsin· tıŞO-or • 
_ • • • • Dudaklarını ynklaştırınağa ça aıtı&>-dı. 
- Şimdi Gran Rua oteline giderek du. Nefesi tiltUn ve ispirto k~~. 

Casus kMm ulddetle geri çekıl . 
matmazel Vanda Llposkanm "Bugatti,, 
ılni al. İsmi not et kJ unutmıyasm; mat. - Ellerini çek baron! bit 1ıolt1l' 

Fon Strammer sendeledi, .. ıet <Y 
mazel Vanda Ltposka_. Burada otele lA.. Erna tu"" ~r 
mngelen talimat verilecek. Ak§am saat ğun arkalığına tutundu. tıP 
20,45 de öteki arabayla gelir ve otelin da1ma kaçtı. Başını kapıdan uıa 

etti: ·-1t1 ti' yanında sağdaki tık sokağa bırakınıın. kaaı..-- t 
- Hu hu!.. baron, casus •~I ıııııl ' Kadranı 47 kilometre 500 metreye ayar zl[eıı.... ae 

dma bakmak istlyor ha! va bU ııııJ et. Anlaşıldı mı? tekrar et bakayım. stzi 
tun uz mu azizim? general 

- M:Ukemmel. Benim "Mcrsedes,, t de t 
görse ne der? r~ 

hazırlar, benzinini doldurur, saat 19,30 Fon Strammer kapıya koŞtU• eıeıııi~ 
da ayni yere bırakırsın. "Bcrgatti" baş- sUt111 "°' 
ta, onun üç metre gerisinde de benim &· Erna derhal kapatmış ve ıltaf8rıı1' •• ıı 

lçerde aynaya bakıp dilini ç •'"~~ 
raba duracak. • in""" 

cudunun cazibesiyle atdıgı 
Fon Strammer telefonu kapattı. memnun gUlUDU1edL k )"1\'f· 

- Siz de duydunuz ya Erna? Fon Strammer kapıya vursra 
- Evet. rryordu: ~! ııiçill 
- Mükemmel. O halde size de aynca - Ema, kapıyı açsana ya 

izahat vermeğe !Uzum yok. Kapıcıya lut- beni l.stemb;onrun? ne olur1 dl>'e öU' 

ten haber veriniz ki Hana arabayı kolay. ''Tıpkı Brosilof gibi söyIUY0~:· 
lıkla alabilsin. aUnen casus kadın cevab verd • ,oofV 

Casus kadm itiraz etmeksizin bu emri baron, , 
in - Şimdi olmaz. Sonra LA ltA.,, yer e getirdi Kapıcıya telefon etti: ,µ.,.- tl 

Uslu durursan bir çareslne et : 
- Birazdan birisi gelerek benim is - iJA.- f 

mimi verip arabnmı istiyecek. Tamir ı. Bir fahloe utan.mazıı~;~etl :sıı 
Çindir, verirsiniz. - Benim için ne e e de >1 e/ı 

Fon Strammer sordu: Fransız zabitinden sonra bir \il .ı• 
- Şimdi saat dokuza kadar ne yapa.. zabiti olmu!J ne çıkar? bir ~e pall' ~ 

cağız? qk turnuası ! niçin olmasın · uııuıııı• 0 
nua ile sevişmemi:d vUoUdUOlbul~ ~ 

- Bilmem, ne yapalım? aranızda mukayeseye lIIlkln ııııJt' 
Erna, karnını tıka basa doldurduktan 

sayede! er , 
sonra koltğa yan gelen bu adrunı öldUr- Bir kahkaha. attı. Fon S~ıdurd~. 
mek hırsıyla yanıyor, bir eey yapamıya- le koltuğuna döndtı. "Benua)'l eçtreeB 
cağını aklı kestiği için .de kendi kendini )dt g 
yiyordu. Ne yapmalıydı yarabbi? ten sonra bu gece boş va ocıı' 

ğim anlaşılıyor.,, _ı bir b tlf 
Gözlerini knpadr. Divanda saatlerce f s erin yeıu ... dl Erna., on tramm . t odll""-AC 

haPekctsiz kaldı. Strammer liinldl gaze- mundan çekindi!;'i için tuva10
00

rote ~~ 
te okuyordu. Saat on dokuz buçuk ... Er- işini uzattı. "Allah vere de yoıı strr 
na uyun:uş mıydı? Kendisini §imdi sakin kalmasa!,, diye dUşUnUyordUdi\Tlll1ııı ~ 
Ye dinle!lmi3 hlssetmekteydL Ayağa mer yemek yedikten sonra dS lıY,-. 
kalktı, gUlümslyerek barouun önünden ...;bi ptığı eıırs "'' rln le uyuklar b' ya çe\fftb ıe 
geçti. ladığı plAnı zihninde evirlP de poto 

- Müsaade ederseniz tuvalet de~. tekrar ediyordu: "Allah vere 
tfreytm. Saat sekiz buçukta terzihane- k ım ı geç a asa . ., koıtıl-
den bir kız gelip yeni robumun provasını Telefon çaldı. KapJYI açtP 
yapacak. Sizi rahatsız etmez ya? _ Allo! .. Evet, beni.ın· 

- Rica ederim Erna. flr) 
- • • • • af!11 • 

Genç kadın tuvalet oda.ama geçti Fon (Pe\f -~ 

.. ı•••mtJOO~~ooı:m~ralll ı..11riı1~, 
- 1 ue ,. .oı· 

alıkoydun mu, bu dUnyanm, kibarlar Aleminin ateŞ ·or· ı;tl) ı~ 
yor, onun ihtiraslarmı görüyor, mtlrailiklerini öğreni) ıtılldıl1 fÇ e 
lerln gözettiği farktan, uyduğu kaideleri sezip anlrY8 ııJJlcr!P,, 
arzularını, isteklerini A.le~e uyduracağına AleIIli kendi~ ııe~ ... 

lnkııı.s ..• dl .. 
kendi ihtiraslarına uydurmağa kalkıyor; sahte par g6ı v-- 6-
diyor; o sahte parlaklık da hakiki meziyetlerden daha 1ııııcısll1

1illl. 
tuıcı, çllnkU bu dlem her eeyin hakikisinden ziyade )'& •1'crı• tl,.,öl çok mehareU var; bir hatib olmaktan ziyade tatlı konu§an bir a

dam, fakat bizim sl}aset haya.tından beklediğimize bu kadar pek 
lla kfıfi. Gerek hUkümet, gerek idare işlerindeki inceliği, maJüma- Çeviren: N u ırtYJ O Oah 

-95-
ATAÇ 

ındtı) eOI"' 
ne sUrüp onu sUslUyor. Bir çocuk, dahn on beş yn!i 18rıııı ~110' 
yayı bilen bir adamın kendine itimadını, ustaca uı~tl}'flf' tl .P' 
mi, artık o çocuktan hayır gelmiyor, yirmi bc.5lnde ciddi ~ tı herkesçe tnkdlr ediliyor; bUtUn fırkalar onu muhakkak elde edil

mesi lizmı bir adam sayıyorlar. Sana doğrusunu eöyllyeyim: ge. 

çenlerde ona bir sefirlik teklif ettller; fakat ben reddettlrdim. Ar
man elmdi on UçUnde; Atenais on birine geliyor; onla.rm tahsill için 
Paria'de oturmo.ğa mecburum. Rene daha yeni okumağa başladı; 
onun tahsUl bitinceye kadar buradan ayrılamam. 

BUyUk evlA.t koluna eadık kalıp toprağn:ıma dönebilmek için 
bUyUtUlmesi ve istikbali temin edilmesi IAznngelen Uç çocuğu.muz 
olmamalıydı. Bu zamanda bir ananm yalnız köyUnll, ocağını dügUn
mesl doğru değildir. On beş sene sonra l'Estorad, Arman'ı Divanı 
Muhasebata mllmeyyiz tayin ettirip kendisi iyi bir tekaüdiye ile la 
Krampad'a çekilebilir. Rene'yi de bahriye hiç gtiphesiz bir diplomat 
edecektir. Yumurcak daha yedisinde olduğu halde ihtiyar bir kar
dinal kadar kurnaz. 

Ben tnllll ibir anayıruşnn, Luiz'ciğlm ! çocuklarım bana gölgesiz 
sevinçler vermekte devam ediyor (Senza brama slcura rlchczza.)Ar
man, lV tbıctı Hanrl kolejine gidiyor. Onu maarifin mekteplerinde 
okutJnağa karar verdim ama yanundan ayırmağa rıızı olamıyorum: 
ben de dUk d'Orlean'm Lul-Filip olmadan önce, belki de Lui-Fillp 
olmak için yaptıiuıı yapıyorum. Her abalı Lüka, fU ıenln bildiğin 

ihtiyar uşak, Arman'ı 11k mUtalea. saatinde koleje glStUr11yor, aa. 
at dört buçukta ahp getiriyor. Bizimle beraber oturmak Uzere ihti
yar ve malümatlı bir müzakereci tuttuk, çocuğu akşamlan çalıştı
rıyor, sabahleyin mekteplilerin kalktığı saatte uyandırıyor. Öğle 

yemeğini de LUka ile mektebe gönderiyoruz. Böylece ben Arman'ı. 
ancak akeam yemeğinde, gece yatmadan önce, bir de sabahleyin 
giderken görebiliyorum. O, yine senin bildiğin ve sevdiğin Ar
man; hisli, §efkatll, fedak!r bir çocuk; evdeki hocaJ1ı ondan mem-

nun. Nais'l de yanımdan ayırmadnn; en kUçUk de an gibi uğul. 
dayıp duruyor; ama ben de onlar kadar çocuğum. Yavrularımın o 
tadlı tadlı okşamnl:ırmdan mahrum kalmağa razı olamadım. İste
diğim mınan Annan'ın yatağma ko§up uyumasını görmek, o mele
ği öpmek, yahut ona beni öpmesini söylemek, benim için bir zaru
ret; bundan mahrum kalmcn yn§ıyamam gibi geliyor. 

Ama itiraf edeyim ki çocukları evde ahkoymak, leyli mektebe 
göndermemek hiç de dobTU değil; birçok mahzurları olduğunu tec
rübemle görUp anladrm. Cemiyet de, Tabiat gibi kıskanç; kanunla
rına karşı gelmeye mUsaade etmiyor; onların, nizamm bozulmam
na talıammtll etmiyor. Çocuğu leyıt mektebe göndermeyip, evde 

k ve r . 
yor; vaktinden evvel edindiği bu bilgi onun, gerçebıraJcll1o'0 ·,e~1 

datlarm temeli olan geylerl öğrenmesine inıkAn ıııçbifJP f' 
!lem bUyük bir aktör; o da, aktör gibi, aldığını veriYor;.aııııı~.J ol
kendine saklamıyor. Bunun için bir anne, evIAtlarını de ,. ..M' 

esıne -"" ı·. ymnamak Jııtiyoraa, onlartn kibarlar !lemine girıD 0ıJ.-· (ıı!' 

malı, . onların arzularma, kendi arzularına da bakeJXl aS1.ı1 ,o J'' 
termemeli. Afrika fatihi Slpiyori'un km Kornelia, e~ eı:ı 
duğu zaman çocuklarmı gösterlrmfo. Ben de çocukldeğil ıısl ~ ,-· 
rım gibi saklryacağım; onlar benlm bUttln hayaurn 11~ ~ 

Artık otuzuma geldim, demek ki artık gUnUn en ç 11en8 ~ 
manmı geçirdim, yolun en zor yerini bitirdim. Bfrl<& 0tııı~ilf~· 
ihtiyar bir kadm olacağım; şimdi vazifelerimi yaptn'~ııı ııe 11tl 
bUyUk bir kuvvet veriyor. Sanki bu Uç yavru da b.e:rıııt· ~:~ 
dilğümU anlayıp kendileri de ona r;öre hareket edı> duşuııcC tıO 
hiç ayrılmadıkları için olacak, sanki aramızd3 bUtiln •8 r. 1'e~~eJ 
zi, hislerimizi biribirlmize bildıren esrarengiz bağı~r ;fntı111 ( r e4"' 
için neler feda ettiğimi biliyorlnrmış da onun rnUk blltıtl~-ıı 
istiyorlarmış gibi her g{ln, her an beni sevindirccelt. ) 
cek bir gcy yapıyorlar. .ıoı f'1 

c:oe" 
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Hicri: 1357 - Ccınııziycl:"ılııı': 28 
, ............. .. .................. 

5,20 18,H 

\'azan: Rahmı t AUIZ 
!En'4<eır ~aşa0 ©lcıFüaırıma l!<lUJmaını

<dlaıli1lolfüo ~©>~ asa~ô lb>Dır '{Ca~oıroa 
(}(aıırşo Oa<dl o 

~~ Soı:ra. sarılı ayaklarile sessizce mcr 
ra::naerı çıkan Plutonu bir görmeliydin. 

·Ord ından tutmuş, kulağına: Suss::i! 
t:laJaıı u~: '..\ il hayvan. hiç sesin.i çıkar-
4,,r }Uruyordu. Oda\'a girdık. Ona 
~ıını gö:ıterdim. O kadar akıllıdır ki 
Abt anladı; yatağın içine girdi. 1 

~:it.anı b~raz kımıldandı, fakat uyan
lo:-.a b'n('nım de istediğim buydu. Plu. 
da,1 t.J. ır Romlek giydirdim. Ba~mı, ablam 
bıı . rara Çevirerek, yastığa koydum -

ış.er P k . 
~ ~ de kolay olmadı. - Sonra 
<aı:ı., ne bir şal attım. Güzel. ~iyah ayak
~~ tcizdükten sonra yorganın üzerine a lrdırn. 

u kacıa · · r. i\}ı r ursalhk ömründe gönnemışın 
~Yd • eğer insanlar da köpeğim gibi 
~a ılar dünya çok daha iyi olurdu. 
, ~~;a tasdik ettim. Devam etti : 

la ti .u.lona şon emirlerimi verdim .. Son 
t'I'~ ışırni alarak gittim, pencerenin ö
ır11?t~rdum. 

'4rtı~<uı .~aha uyanmamıştı . Biraz ök
~. be : Gozlerini açtı, döndü. Ta yanın 
"" b ~ın Yerimde, dili dı~arıda kendi. 
tku a'<an simsiyah bir baş görünce. 

1\: ~ın~ndan öyle bir çığlık bastı ki. evin 
O tın ött" k u .. 

~.~ adar gülüyordum ki, Suzi mahzun 

t ;1~·et, dedi. gülmeğe hakkın var; 
.atıır ar oldu. Fakat sonrasını da dinle: 

'-1• n Çığlığına annem, herkes koşuş. 
. ·~ Zavaııı Plutonumu döğmek istedi
~ ay,,'ancağız ayağa kalktı. Arkasın 

ı giornıeğimi parçaladı, hırladı. dişle-
'terdi. Annem zavallıyı bizden el
~e et:e uzaktaki küçük bir çiftliğe 
~'d~e~e karar verdi. Plutonumu 
~~~d~ler! Ya ben? Ben ne olacağım? 
~. 8etı k?tek yiyor, köpe~m nefyedili. 
~~ &ıdiyorsun !.. 
*"'~ı- ağıamağa başladı. 

Se.Ji 61 ~P.eği arasında bana dilsen his. 
%ııı k~k güç olmakla beraber bu sa-
l{tırba~eri beni müteessir etmitşi. 
~ &a korkusile biraz eteklerini kal 
~ tere atladı. Dar, açık kırmızı a
ll. l>ları . . d . . . . ki sk' "l' .. ıçın e mını mını aya - arı e ı 
~~~erinde bronz gibi parlıyordu. 
·~tur beni! dedi, burada kalmak 
'h 0turnı "a' . 
~U..u (~t Sevgilim ... 
~ ttt· elik ayaklaı1ını vere vurarak tek. 

ı · . ,(',: 
'4;lt(i 

',, r benir 'a . 
' l\aParnam ı böyle .. 
~!'t ~ır beni. Romanlarda nasıl ~enç 
~ dt :ç1'.JYorlar; sonra evleniyorlar .. 
~~ b ~1 ailenin yanına götürürsün. 

et. '1\.enı i}·i tanırlar. Baban beni çok 
' }'.' ,~Çır beni! 

al.'iat · · 'ı cıcım ~t . .• 
•ı:ırsue~1Yor musun? Demek beni sev. 
~ lta\·g\ Ben, içinde hergün bağırma. 
~ a~ak a ar olan bu uğursuz eve eir da-

llı. atınıyacağım. Bırakıp gidecc-

' N \, ' ere''e'> . 
k. 'lı.td .. t·" · dıye sordum. 
~· '1 h 
~~ ltıUt e~ ho~uma gidiyor, hem de 

~h·ıtden~ssır ~yordu. 
~ .i~ldi ıre .. bana ranm metre uzamış 
~'~di. · Gözleri parlıyordu. Nazarları 

l?ı haı~CUkluktan çıkIT'.'), tam bir 
aı a~tı}ı ~nı alınıştı. Kolunu, bizden bir 
~ t•," otede, güneşin altında pırılda. 
' ''Yol ,,. Or . Una uzatarak: 
" a}a! dedıi 

\ııu o kadar a. kt• " l . . k' . 
ı::... ı soy emıştı ı, tıt. 
"!'\; 't. eııerirn· . 

\ 'la~'ır 1.n. ı~ine alarak: 
\' a~k 1 se\gılım, dedim. Bunu yap. 

\: ~u n. 
~U: sapsarı, gözleri yaşla dolu, bana 

l\. Cotur ... 
\~ll(Jakıarıbenı oyleyse! decli. ı 
~~"Iıtıa~ ' 0ksanmağı, Ye kendisile 

'lnı . t' y arı .b~s 1Yen dargın bir !;ocuğun 
ar, "'I gı ı sarkmıc:tı 'h ~· ~ın . " · ~ l"eka1a· ı • ce\ a P vcrd im: 
ıl tı.ı_ • 
~·"llU Ok 1 

h.. . •• şayan la\'ırlar bu rnlvaran 
1 ~I !•' ' • . 

, tıçıe sı~ ıce kendic:ine bağlamı~tı., 
~ 'l'e dı: 

ııı· ~kkar d · ı 
, ı? e erım, dedi, bu al\şam de; 

'~Vet, bu 1 
ı ~ni b hakş~m. aat sekizde. ı 

Ilı. llıir a Çcnın nihayetinde bckliye 
§ey 0Imamış gibi hareket et. 

Suınunı rüzgtirlarının nihayeti 
b b h · 'h t' d dur ........ •-hafi öt" ıkınd• aıa'"" l•t• ı--.. Sonra ara anı a çenın nı ayc ın e ..... -

s,20 12.rn rn.oı 18,5·f 20,33 3,30 dur. Ben sana yeti~irim. 

. -63-1stanbuldan uzakta değildik. Aramız-

da birkaç saatlik bir mesafe vardı. ~en. Çocuk hediyesi 
di kendime: "Oraya varır varmaz, ruşan 

lımı annemin yanına gotürüriim., diyor. kazan ani ar 
dum. Olan olmu~tu. Suzi ile evlenecek- ...,.. 
tim. ~eşe ile ellerimi sıktı. Sonra durdu, 6-8-938 Tarihli 'Julmacc:mn halli 
kulak kabarttı. Öğle yemeğine ça,ğınyor aşağıdaki gi',idir. 
lardı. :\lini mini parmaklarının ucuyla 
bana bir iipücük gönderdi. Kurbağa kor 
kusile eteklerini yukarı kaldırarak U

zaklaştı. Gitti. 
Yemek esnasında aptal gibiydim. Ba

na bin türlü ihtimam gösteren önüme 
yemeklerin en iyi parçalarım koyan ha. 
lamın yüzüne bakamıyordum. Kadınca. 
ğız üstelikyol çantama kızarmış bir ta
vuk koymak iyiliğinde de bulurı.mu~tu. 
Bu tavuğu gizlice kızıyla yiyeceğim dü 
şüncesi lokmalarımı boğazıma tıkıyor. 

du. Halam, bütün bunlar yetmiyormu~ 
gıibi. valizime bir de kocaman börek koy 
durdu. Nişanlımın sevincle parhyan göt. 
!eri böreğin arka<:ından baktı, sonra dö
nüp bana göz kırptı. Bu kız benim çek. 
tiklerimin farkında değildi. 

Nihayet ak~am oldu. I Iareket zama. 
nı geldi. Köşkün iki atlı arabası gacır 

gucur binek ta~ınm önüne yanaştı. Ha
lam alnımdan öptü .. Bütün yeğenlerim 
hayırlı seyahat temenni ettiler. Bem. 
Haydarpa5a:fan trene binip Afyona gide 
cek sanıyorlardı. Halbuki, bilmiyorlardı 
ki, biraz sonra kızları da bu arabaya bi
necek ve biz, Kadıköyüne inip oradan 
Yapurla l c::tanbula. bizim eve gidecektik. 
Arabaya bindim .. Jfrı,·a çok güzeldi.. Bu· 
nunla beraber, herkesin şa~mac:ına aldır 
mıyarak, arabanın körüğünü kapadım. 
"Çek arabacı!., dedim. 

Bu kadar nankörlük gösterdiğim misa. 
firsever ev arkada kaldı. 

Bir Konıol Saati Kazanan 
Sedad. Kmltoprak Şehirkihyası so-

kağı No. 29 
Büyük Bir Şi§e Kolonya Kazanan 
Riza Kehas: Şehremini Yayla uzun 

Halil sokak 10 
Bir Resim Albümü Kazanan 

Behcet Baykut: Vefa Lisesi 1 - B. 
210 

Birer Küçük Eıanı Kazananlar 
1 - Sadi A{!"t:n c:.şık paşa Karadeniz 

c.d. 41. 2 Cahit Pcrtevnihal lise6i, 3 
Fikret 15 inci okul 4 71, 4 Tük men At-
hay tcşvikiye c.d. 41, 5 Ahmet Zeren 
çayarma ilk okulu 211. 6 Semiha kumus 
na Fatih çelebi Süleyman 50. 7 Feyyaz 
Kutun Hayriye lisesi, 8 Gülçin arkut 
Hasfmn 9 Ömer ersun Sirkeci, 10 Yur-
dagül çe .. ·ik Hocapaşa, 

-V- Birer Dolma Kur§un Kalem kazananlar 
Sadun Alev su~tu. Gözlerini arkadaş. 11-Meral Demirel P.T.T. memuru 

lannın iizerinde gezdirdi. Boşaltılan kızı, 12 Necdet tüzer •.:atalca orta okul 
şişelerin adedine mağlup olan bir iki 81. 13 eşbir göktepe P.T.T. me. kızı, 14 
Subay uykuya dalmışlardı. Oiğerleni me B. Çaglı Samatya milli m:idafa c.d., 15 
rakla hikayenin sonunu bekliyorlardı. Ferit yel tsmetpaşa c..d. 16 Perihan aı
Yüzbac:ı lrran Timur ciddi idi. Sadunun tun el :Fener, ı 7 Rukiye akbay Şek. E. 
gözlerinin içine bakıyordu. Tatlı Pınar cd. 18 Sabri Ak Kabataş 

Genç subay mac:um bir tavırla: ı· · 
ısesı., 

- Sizi sıkıyor muyum yokrn? diye 19 Muradiye .ieniz aptal camii So.k.9. 
sordu. 20 Edit de lcan Beyoğlu altıncı daire 
Yüzbaşı sükunetle ce,·ap ,·erdi: No. 10 21 ali kurt gençay ankara atıfbey 
- Hayır, hayır! clc\•am et. Ma. 221, 22 Ruziye Aslan Polis m. kızı 
- İşte yakaladım .. Şahit olun arka- tekirdsğ. 23 ayhan açıkahn Laleli tay. 

daşlar! Komutanım bana devam et. de- ap,. ı,23, 24 İbrahim Ubsay Sandıkh 
di .. E\'\'eldeo size s<.iylemi~ti.m, aklınız- Sait bey zadeler, 25 Hayrilnüsa tanyzl-

da mı? drzı cerah. pa .. karakol arka sokak, 
Hepsi birden ce\·ap \'erdıler: Birer Kalem Traı Kazananlar 

- E\·et, evet! 26 Hicri istanbul lisesi 97, 27 Necdet 
G~nç yüzba~ı gülümc:cdi. • ·e~e ile: kabahlş lisesi, 28 Süzan ezaldemir Fe-
- Pckaıa. dedi. işte bir kere daha söy. ner, 29 yusuf gafatasaray lisesi, 30 Ali 

lüyorum, De\'am et! ye Altuncu fındıklı 31 Fevziye Sirkv.:i 
Sadun askerce hir şclam verdi. !skem. ibnikemal cd. 47. 32 Hamiyet arat ka

lesini devirip bir koltuğa gömülerek an- sımpaşa fırın Sokak., 33 Gülten Erbay 
latmağa b~şlach: Laleli genç Türk So. 40, 34 Gülümser 

- Söylediği gibi yaptım. Bahçenin altan Saraçhanebaşr, 35 İskmder tünay 
kö~c;ini dönünce arabamı durdurdum. 36 Behice Kemal Fatih 37 Lütfi özin 
Kimse yok! Biran, bu kaçırma teklifinin Emirgan, 38 Ali sağlam Cağalc~lu. 39 
yeğenim tarafından benimle alay için Leman doğanay, 40 Lemi Taner Kadı 
uydurulduğunu zannettim. Diye bilirim k:Jy 7 inci okul. 41 Şahin ge.dik beyoğlu 
ki. bu zan bende pek büyük bir tee!'ic;ür sofyalı Sokak 28, 42 ~·Jzan gürsel kum 
uyandırdı. Fakat yeğenime boş yere kız. kapı kadrr.,.ada, 43 İhsan Özbay 55 i.Joıci 
mışım. B4raz sonra, onun. elinde bir pa- okul son 2 den, 44 Faruh Aksaray Se
ket, bahçe yalunda koştu&runu gördüm. lim paşa yoku~u. 45 Murassa tamtıkın 
Bahçe kapısını açtı, bir sıçrayışta ara. Kadıköy Kalfa oğlu so. 15 36 Ziya Al 
banın içine girdi. Arkasından da ben ban 51 inci okul., 
bindim. Bu kısacık duru~umuzdan bile ---------------
istifade ederek uyuklayan emektar ara. 
bacıya : 1 s ta n b u 1 Radvosu 

- Çek! dedim. 2:i M~l 'STOS - rn:ıs PERSE:\IBE 
Bir kız kaçırmak isterseniz doo;tJarım , 111.:ıo ııliıkln ılnns nııısikisi, l!l.l:'i Spor 

mutlaka çok yaşlı arahacı tutmanızı si rnusnh:ıhrlcrl, l:şrcf Şrfik, 1!l , !'ı:i Borsa ha. 
lıcrleri, 20 s:ınl n~·:ırı, C:l'nnd~· rnsnlhnne

ze ta\·siye ederim. Za\'allılar da~ma u- sinden ıırıklen, Belrıııı ve nrkııılnşlıırı tnr:ı_ 
yuklarlar. Başlarını bile çe,·irmczler; ve fındnn Tiirk ııımikl5i ''c h:ılk şıırkılıırı, 
hiç bir şey hatırlamazlar .. Ifo~. siz bunu :.!0,40 Hn,·n rıııı<•rıı, :.!O,ı:ı Ömer Rızn Doğ_ 
benden iyi bilirsiniz ya, neyse .. Arabacı. rul tnrnfınıl:ın nrrıııçn söylev, 21 snııt ayarı 
mız ~allandı, d!zginleri hayyanların üze- orkestra, ~1,:iO şnn 1 nci ve nrkndaşl:ırı, 21, 

Bahriahmer, Bezmiruem, Mithatpaşa 
vapurlarının esa~etıle Osmanlılara isa. 
bet eden maddi zarar mıiktan; bu inti
kamla karşılanmış oluyordu. Fakat, Kaf 
kas cephesinde, Hus kıtalarmm çetin ta. 
arruzları karşısında sarsılan bakımsız, 

malzemesiz O;,manlı ordularına gondcri. 
len mühım miktardaki harp eşyasının 

yok yere heba oluşu, Sarıkamış hezime
tinin dofuşunda mühim bir rol oynadı. 
ki, bu rol, ôn plfinda gelen amiller ara· 
sında sayılabilir. 

Amiral Şoson, dik başlı, inatçı ve .. 
kendisini beğenmiş, mağrur bir kuman. 
dandı. 

Kolçağın eline geçen Osmanlı trans. 
porlannın konvoysuz Karadenize açıl

malarını Şoson biraz da Bahriye neza. 
retine kabul ettiremediği fikrini tatbik 
için tercih etmiş, bir çok müracaatlara, 
muhtelif makamların ısrarlarına rağmen 
aldırış etmemiş. gemileri başıboş Kara· 
denize çıkartmıştı. 

Amiralin bu işte güttüğü fikir şuydu : 

"Osmanlı donanmasile karşıla~mağa, 

deniz muharebesine tutuşmağa bir türlü 
cesaret edemiyen Rus donanmasını böyle 
bir av, bir yemleme ile denize açmak, 
sonra onu kıstırmak, deh~tli toplarile 
adamakıllı tarümar etmek, esir düşür. 
mek \'eya tamamen batımıak,,dı. Lakin 
tecrübeli deniz h"Urdu Kolçak Istanbulda 
ki esrarengiz telsiz vasıtasile her işi za. 
manmda haber almış, çok ihtiyatlı bir 
hareketle yalnız Kagolu bu işe memur 
~tmiş," harek!ltm idaresini de bizzat omuz 
!arma yüklenmiş, 1905 de amiral Coşima 
Ci Roenstvenski de Japon amirali To
gonun karşısında düştüğü elim vaziyete 
giriftar olmaktan kurtarmış, Şosonu da 
hırsından köpürterek maksadına var
maktan tam manasile ahkoymu~tu. 

Srvastopol bombardımanı Karadeniz 
deki Türk deniz hakimiyetini bir defa 
daha teyH eden son hadise oldu. 

Yavuzla Midilli birlikte yola çıktılar, 
yolda. a:;liral Şoson Midilliyi Trabzon 
sahillerinde bıraktı. Karadenizdeki Os· 
manh kıyılarının mu haf azası Midilliye 
verildi. Yavuz döndü. Boğaza geldi. Is
tinyecleki demir mahalline funda etti. 

Amiral Şosorıun hadise hakkındaki ra 
poru nezarette pek iyi karşılanmadı. El. 
den çıkan üç ticaret gemisine, iiç gemide 
yüklü harp malzcme~ine Ye iki tayyareye 
mukabil • ıva .. topolla Odesanın bombar
dımanı kafi bir ivaz sayılmadı. Ve .. 
Şosonun bu hadiseye tedbirsizlikle mey. 
dan verdi&ri hakkında bazı dedikodular, 
nezaret muhiti ile Türk bahriye zabitle· 
rinin ağızlannda dolaşmağa başladı. 
Sarıkamışta Ruslann yeni bir taarruz. 

lan O:manlı kuvvctlcıini ricate mecbur 
etmiş. Hafız paşa ordusu Erzurumu tah 
!iye ile Erzincan üzerine çekilmeğe ko. 
yutmuştu. Hicat hakkındaki raporlar, 
Istanbuldaki umumi karargaha Şoso
nun dönüşü sıralarında gelmişti. 

Enver pa~a bu sefer adamakıllı kızdı. 
Şosonun tedbirsizliği yüzünden bu or. 
duya gönderilen malzemenin Rusların 
eline geçtiği, bu sebcble Rus taarruzu
nun Osmanlı orduları aleyhine inkişaf et 
tiği kanaatine varan genç ve asabi baş. 
kumandan ve.kili. Alman amiralini haşla 
m:ığa karar \'erdi. Ya\uzun İstanbul 

dönü5ünden iki gün sonra Şoson Harbi. 
ye neazretine da\·et edildi. 

Enver paşa, donanma komutanını çok 
asabi bir ta\rırla kar~ıladı. Amirale ters 
ve akc;i bir suratla yer gösterdi: 

- Buyurun oturun! 
Şosonun teşekkür etmesine bile mey

dan \'ermeden söze girişti: 
- Karaclenizdeki hadise hakkında ne. 

zarete verdiltiniz raporu okudum. Ne 
yalan ~yliycvıim: bir ~ey anlamadım a
miral. Bana izahat verir misiniz? 

!lO '>:1$ csrrlcri, Hcrik Şermeddin \ 'C :ırka. 
rinde şaklattı. Hazin bir ıslık çaldı. Ila. ılaşl:ı rı, 22,10 Orkc-ıtrn, Norntnidcn n:ık. 
reket etlik . Jen, ~I. J'eııı:ı l Akel iıl:ıresinıle, 22,50 son ===::::::::=========::;;:::========== 

llk heyecanda'1 kurtulur kurtulmaz. Jı:ıberlı•r \ ' C crlcsi günün programı, 23 s:ı_ opernıl:ın temsil nnkll, 
ni7anlıma döndüm. Ilemcn elime bir nı ıırnrı son. BIWU.\': 
pa~~et tutu~turclu. 

- Al, dedi, iyi bir yere yerlc~tir. 

'Dcvqmı Var) 

nt'ıwı;ş: 19, orkcstrıı, 20 bando, 21,10 cazb:ınt. 
1!I ıl.ııı-; pliıkları, 20,15 şarkıl:ır, 20,rn 23,30 halk lıO\·:ılnrı, ve hafif müzik, 1 sere. 

ııı:ı ııdoli ıı ıırkc~ı rnsı, :.! 1 ,:ıo raılyo orkes- ıı:ı ll:ı r, 
ra<;ı. 22.l:i k:ıfc konser. \'t1U,SOVA: 
JIUJJ.\l'l.'Ş1'1::: 20 halk Jıarnları, 20,30 konser, 22,10 caz 

18,30 cazlınnt, Hl,i:iO :ıskeri ıııando, 20,20 lıant, 23 pl{lkla salon ınii7.iği. 

Şoson toparlandı. Genç ve asabi dikta. 
tör başkumandan vekilinin bu sözlerin. 
d'!n çatıkhğmı anladı. Anlattı: 

_ Istinyede iken 4 gün evvel yarım 
yamalak bir telsiz aldım. Bunda, Kara
denize gönderdiğimıiz üç parça nakliye 
gemisinin Rus filosu tarafından taarru. 
za uğradığını istidlal ettim. Derhal hare
kete geçtim. Midilli ile hirlikte telsizde 
yarısı yazılı olan Amasraya gittim. Rus 
f1ilosuna rastlayamadun. Ara;tırmalar 
yaptım. Gene bir şey bulamadım. Ne ge
milerimiz, ne de düşman deniz kuwetle. 
ri görünürde yoktu. Araştırmamı ileriye 
götürdüm. Sıvastopola kadar gittim .. O· 
rada da gemilere ve Rus filosuna tesadüf 
edeme}ince şehri topa tuttum. Dönüşte 
Odesaya da uğradım. Orasını da bn.'l:. 
bardıman ettim. Ve boğaza geldim. 

- Gemileri niç6n muhafız harp sefine 
sinin refakatinde yola çıkarmadınız? 

- Lüzum görmedim. Çünkü, Kara. 
denizde.ki hakimi:;et tamamen elimizde. 
idi. Gemilere verilen rota kanal üzerin
de seyir hattı taruJim ediyor, ve daima 
telsiz irtibatı yapılmasını da SÜ\'arilere 
tavsiye etmiş bulunuyorduk. 

- Bunlar kafi ihtiyat tedbirleri değıl. 
dir amiral! .. 

Enver paşanın gürler gibi bir söyleyı~
le ıihtar ettiği noktada hakkı vardı. Mağ 
rur \'e serkeş Şoson baştan ayağa kıpkır. 
mızı kesildi. Kekeler gibi mukabele etti: 

- Ben bu suretle bir maksat takip e. 
diyordum. 

- Ne maksadı? Osmanlı ordularının 
harp malezmesini düşman eline geçirmek 
miydi maksadınız? 
Şosonun kırmızı rengıi. morardı .. Har

biye nazırı devam etti : 
- lhtiyatsızlığınız neye mal oldu bili. 

yor musunuz? söyliyeyi..m.. Sarıkamış

ta, Kafkas cephesinde umumi bir ricate .. 
Ordularımız bekledikleri harp edevatı. 
nı alamayınca mahrumiyet ve darlık i
çinde kaldılar. üstün Rus kuvvetlerinin 
karşısında Erzurumu bo~alttılar, Enin· 
can üzerinden iç Anadoluya ricate ba,_ 
ladılar. 

- ..... 
Şoson yutkundu. Nazır anlatmasını 

sürdürdü: 
- Bu feci netice, kimbilir ne sudan, 

hatta. ne çocukça bir maksatla; ordunun 
harp malzemesini götüren gemilerin ta· 
raf mızdan himayesiz bırakılması düş. 

man eline geçmesinden doğdu.. Amiral, 
bunu ihanet saymak, Sizi ölüm cezasına 
çarptırmak. hain sıfatile kur~una dizdir. 
mek işten bile değil.. Fakat bunu bu se· 
fer de yapmıyacağım, sebebine gelince ... 
Onu burada size söylcmeğe lüzum gör. 
müyorum. Yalnız istifanızı beklediğimi 

hatmmzda tutun .. 
Şosonun bu tehdid ve tavsiye karşı· 

sında elleri ayakları kesilmiş, tepesinden 
a~ağı kaynar bir su boşanmıştı .. Ba~ku. 
~andan vekilinin ithamı yerindeydi. A
miralde itiraza ne hak, ne de mecal vardı. 
Nazırın ithamları devam ediyordu: 

-Donanmanın idaresini bilfiil ele al 
dığmız günden bu ana kadar tek muvaf 
fak\ yetiniz kaydedilmedi. · Ta\·siyelerini
ze uydukça zarar görmekten ba~ka bir 
netice almadık. lşte tahkim ettiğiniz Bo. 
ğaz. işte payitaht sularında cirit oyna· 
yan, sizi demirinizde torpillemeğe gelen 
düşman tahtelbahirleri.. 

Soson, mosmor rengine rağmen, bu a. 
cı Hhamm karşısında mağrur benliğinin 
içten gelen isyanını zaptedemedi .. Oda. 
nın içinde mütehakkim bir ifade ile dola 
şan ve ... ağız dolusu ithamlarla kendisi
ni üzen asabi ba~kumandan \'ekilinden 
mü~aade istedi. Bütün söylenenlere top 
yeh.-fın kestinne bir cc,·ap verdi : 

_ Bunu size e\'Yclce de arzetmiş. esir 
Franc;ız tahtelbahirini teftiş ettiğiniz 

gün Hal~çte. camialtı meydanında tefer. 
rüatile anlatmıştım. 
Paşa, asabiyetten titriyen ellerini yan· 

!arına açtı. bağırdı: 

- Neyi arzetmiştin amiral? 
(Devamı Var) 
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Bir tren kazası ••• 

- 37-
Cebimde azıcıl: para kclmış olduğ_un

dan Mis Belvinsin Şikag.oya dönmesi
ııct yardım ettiın. 1lave edeyim ki o se
vimli kadin paralarımı geri göndermek
te g~ikmedi. 

tngilterenin o me~ur dcstluk elçisi 
Mister A. B. Cbatruoth Macauley ce
naplanna ödünç verdiğim paralar, def
terim.in bal! matlQp hanesinde durmak
tadrr ıı 

ihtiyar Cou!dockun biraz parası var
dı. Trene atlayıp gidebildi. Opera•ör 
Cuhck Hartman cebindeki para ile Ok
lahoma 1ehrine kadar giderek orada bir 
fotoğrafhane açtı. Sonra evlendi. Şimdi 
fso. milyonerdir. Gaz ticaretinde ldeh

ıetlt iıler gördü. 
.Yava~ yavaş kötü haberler almağa 

başladım. tdare miid 'irü Mister Valu
rath aldığımız öküzleııden ikicinin px. 
rasını vermediği için benim aleyhime 
bir dava açılmıştı. Bunlan ödemeğe 

mecbutı oldum. Parasını verdi{;im öküz 
lerdcn birisi hatırnnda kaldığına göre 
kara öküzdil. Hila da Oklahomanın bir 
tarafında dipdiri ya§3maktadır. Bir sak 
aradığım halde onu bir türlü bulama -
tlım. Kırmızı öküzü de bir kaııaba sat
tım. Hesaplanmı düzelttiğim zaman 
gördüm ki paralanm.ın hC'psi, uçmuş 
gitmiş; üstelik dostum Mak Konyana 

140 dolar borçlan.'lllştım. 
Ertesi günü Buster Gardner sordu: 
- Tom; bu resim işinde milyonlar 

olduğunu sana söylemediler miydi?, 
Cevap verdim: 

- Hiç !liiphesiz söylediler.. Fakat 
kurd, yaban mandası ve azgın öküz gibi. 
ehemmiyetsiz şeyler milYQn getirici 
marifetlerden değil.. Büyük paraya ka
VU§abilmek için filler, Gergedanlar ve 
su aygırlariyle uğraşmak liizrm. 

Verdiğim bu cevaptan, iyi bir ilham 
aldım. 

Sinema işinde milyon yapmak me
selesi. bugünkü gazete muhbirlerinin 
söyledikleriôe bakılıI"'..a zor bir mesele 
ye benzemez. Fakat kendi ~ahsi tec· 
tübclerimden biliyorum ki, yukarıda 

tekrar edegeldiğim milyonu kapabil
mek meselesi kendimi top~rlayıp işe 

başladığım gün. ne kadar çetin idiyse, 
bugün dahi ayni vcçhile zor ve bap. 
nlmas: herkese nasip olmıya.n bir iştir. 

Bugün, sinema işinde kazanılmış 

milyo.nlara l:iair yazılan havadisleri o· 
kuyor ve ağzınızın suyu akıyor değil 
mi? 

Bununla beraber size halisane söyli
yeyim ki, sinemacılar tarafından kaza. 
nıldığı iddia edilen milyonlara aahip 

olanların sayısı on kişiyi geçmes .. Bu 
söylediklerimi, kazanç vergisi memurla· 

AZor 

n derhal isbat edebilecek bir vaziyet
tedir. 

Sinema işinde öyle kocamanlan ta. 
nırnn ki milyona kadar saymaktan i· 
citdir. Orta mektebin birinci sınıfında 
sayı bilgisi galiba milyona kadar çık
mıyor ve bu kodaman patronların 

mekteplerde var bildikleri en yüksek 
derec.: de, söylediğim sınıftır. Elde iyi 
kil.tipler ve mükemmel cem makineler~ 
olmasaydı, bunlar hakikaten büyük ta. 
lisizliğe uğrardr. Sinema kodamanların· 
dan birini tanmm ki; zarp cetvelinı:le 
hiçbir vakit (9) lardan yukarıya çık
mamıştır. Bununla beraber çektiği ma. 
a~a nazaran, Amerika Cümhurrcisinin 
aldı~ı para. adi bir katip aylığı gibi ka· 
hr. Bu sözler benı:n için de !lir haki
kattir. Kusurumu itiraftan hiç de çe. 
kinmem: Banka hesabımı benim kara· 
cümlemin eriı:ıemiyeceği dereceye yük
selince, bir banka katibiyle, Holivutta 
Fox kumpanyasının şimdiki veznedan 
güzel yüzlü ve lUtufkilr 'kalpli Bill 
Steincamp'ın yardımını temin etmiş· 
tim. 

Bill Steincamp'ın sayısına güvenilip 
güvenilemiyeceğini Fox kumpanyasının 

2!5 i\.~STOS - 1938 ~ 
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Sivas - Erzurum 
demiı· yolu 

. Kemaba u-Jaştı 
trzıncana da bir kaç aya kadar 
~ren işlemeğe başlayacak 

' ~ 25 (Hususi) - Sivas • Erzu- Çetinkayanm bUyUk enerjlal ile ilerle
\'-at olu Kemaba varDUf. ilk tren mekte olan demlryolu fel'llyatmm bugllll 
':nda, bUyUk tezahürat arasında Kemaha vardı ve Erzincan valisiniıı hu· 

'ıa iti laayonuna glrmlDtlr. zurunda Erzincan ve Kemah vlllyet ve 
~~n&aebeUe Xem&h istasyon me. kaza erk!.ıı ve memurları civardan gelen 
"t telııı dan Nafıa Veklletlne ıu telg. halk kütleelnln candan alkıılan ve .._ 

"\' l§tir: vinçlerinden doğan gözyqlan arasmda 
ll(Sek d 

~Yet chaııı ile Türk milletini me- ilk trenin bugUn saat 10 da Kemah illtas. 
ıı.. llenı· · -.ql'llt ö ının en uzaklarına ulaştıran yonuna eriştiğini tcb§ir ederim.,, 
' bdcrhniz AtatUrk'iln yüksek tr. Tren birkaç aya kadar Erzincan& va-
~ayın Nafıa Vekilimiz B. Ali racaktır. 

F rankocuların 16 
tayyaresi düşürüldü 
~er iki taraf da taarruzlannda 
~\faffak olduklanm bildiriyorlar 
~ ~e lon, 24 (A,,.A.) - Sierra Pan.. I hücumlan yapmıtlarsa da yine bozgu. 
~ha lt!ora de Ebrede vukua gelen na uğramıtlar ve tardcıdilmiılerdir. 
~htç: ınuharebesi esnasında, cümhu Barselonayı bombardıman 
~Iİtltr er, 16 Frankist tayyare dil§ilr Barsclon, 24 (A.A.) - Bu aabah, 
~t it ~e kendileri ancak bir tek tay. (YUnkera) markalı on tayyare ıehri 
~"aı?betnıişlerdir. bombardıman etmittir. Bir hafü yara.. 
lltd ~0cuıarm taarruzları h vardır. 

'dcttt. 24 (A.A.) - Toledo eya .. Frankoculnra ıtUre 
~'ııoıı Frankistler, Puento del Arzo. Salamanka, 24 (A.A.) - Umumi 
lt~dalltt cenubu ıarkiılne 30 kilomet karargahın bildirdiiine göre, Franldst 
'~ llıesafede taarruzlarını devam Jer Ebre mmtakaaınıdı yeni bir ilerle. 
._ ~ ve ayni iıtlkamette bir iha. me kaydctmlıtcrdlr. 
'-. tcketi icrasını çalıtmaktadır. Eıtramandurede düpnanm btitün 

~~IQ mukabil hücumlan tardolunmuıtur. 
_'llttl h'stter, Toledo ve Kaserea eya. Tage mıntakaımda, Frankiıtler, EL 
~ ~ lldudunıda Siyera Altamiranın bnpillo ve Puetrode San Viconte köy 
~ lıq 0ınctre kadar cenubunda k!.. terini zaptetmitlerdir. Uç gUn .zarfm -

lt...~to de San Vikorteye kadar i.. da frankistler on köy ele ıeçirmit-
~~ b~ -J · .~ • ler ve 700 kilometre m~ra uıu lraz;ı 

~Joa eyaletinlde Puerba dl sapteylemiflerıdlr. 
~~ lllıntakasında. geçenlerde bu -------------

~ ~1~ cenubu ıarkiainde Zü -
~ oıqtiııın aağ aabili Uzerine çekil • 

llcJı. hUkOmet kunetleri tekrar 
~,.ıeçmiılerdir. 
~ 11a, 24 (A.A.) - Şark cep -
\ıı.ı~ htı'rankistler, Viver mıntaka _ 
ıı~·· \ llıtriıı Ucunılannm akamete uğrama 
'-.. ~lti ~- Sierra Spadonun timalin 
~Jinker arasında da baskın 

Ç:n - Japon 
harbi 

'l'o% (Baıtarafı 1 incide) 
~ de"' 24 (A.A.) - Japonyarun ec. 
~letıer menfaatlerine ancak 
~ . Şan Kay Şeke yardmıı ker 
~ ~e riayet eyllyeceği hak • 
~' aberlerin mahiyeti hakkmda · 
~ lôılUaUere Hariciye Nezareti na. ı 

fttı.. k 86ylemeğe sallhlyettar ut 
....... \' t: : 

~~devletler menfaatlerine Ja
1 

~~ e ından hUrmet ve riayet e.. i 
~· t llrta. muall!k bir keyfiyet de. 
~beı~kat Y&bancı devletlerin de bil 
~ e Dıubuematm Japonyaya 
~ icattiği güç vaziyete hilrmet et· 
~ peder . ., 

'"ı> 

Bir kadın koca
sını haşladı 
~ ea,tarafı ı incide 

Demirkapı cadde9ndeki 26 numaralı 
evde Recepoğlu Ahmetle kansı Aziz kr 
n Muazzez oturmaktadırlar. Kan koca 
eskidenberi biribirlerile geçinememekte 
ve hemen hergün kavga etmektedirler. 

Bu kavgalar o kadar tahammül edil· 
mez bir hal almıştır ki kan koca geçen se 
ne ayrılma~ karar vermişler ve Muaz
zez eşyasını alarak Ulelide AzimkAr 90-

kağında 47 numaralı eve taşınmıştır. 
Bir sene kadar ayn yaşıyan bu aı1e 

bundan bir ay kadar evvel tekrar ban· 
prak gene beraberce Ahırkapıdaki evde 
oturmağa başlamışlardır. 

GürültilsQz geçen birkaç günden eonra 
kavgalar gene baı g&termiştir. 

Her zaman zararsız geçen bu kavgalar
dan diln akpınki ise biçare koca için 
bir hayli elim olmuştur. 
Kocasından bir türlü hiddetini alamı.. 

yan Muazzez, ocakta kaynamakta olan 
bir tencere suyu yakaladılf gibi Ahme
din başına dökmüştür. Başından ve yü
zOnden ağırca yaralanan Ahmet derha1 
Cerrahpap hastanesine kaldırılmış, suç. 
lu kadın da yakalanmıştır. 

'1'0~ "aıı yeti 
~ ıai,!_~~A.> - Japonlar, Juı. Azerbaycanda 
~1-Wllll olduklarını iddia et. 
,;"Clli er. •Mflllyetçl burtuva, isyancı ve 
~ ~b nezareti, Japon tayyarele. tedhltçl 

~~~cı.:~~=~~n:.U-:: On kişi idama 
~ 8.Dııı oldu~u bildirmekte. mahkum 
~tebliğ . 
~ka·' Yuıgangyaç ve Sun ya. DUrt kişi de atır 
\ de1ı1 uı Dıadent köprUlerin Japon 
4ıt ~ibtı~ tayYareleri tarafmdan tah hapse mabk am oldu 

· 1' olduğunu tasrih etmekte- Baku, 24 (A.A.) - Aurbaycaıı 
~,.. yüksek divanı, mukabil ihtilalcı (mil· 

11on k liyetci burjua, isyancı ve tedhifCl) te-
' ~ arar~ahı şekkül adamdan on ki1iyi idama mah· 
~~ birhay, 24 (A.A.) - İtimada 'kilin etmiştir. Bu teşekkül içinde kun· 
~ gör!apon membaından bildiril· dakcılık yapılmıı olduğu mut komi· 
~l'da. Japon umumi karargahı 

1 

scrliği tarafmdan mey.da.na çıkan1ımf 
~~~o, ~ Nankine nakledilmiştir. trr. Bu teıekkül azasından diger dört 
j~l'ot· (A.A.) - Domei ajansı kişi 12 ila 25 sene arumda haplı ceza. 

· l larma mahkdm edilmiflerdlr. 

Bulutlar arasında uçuşan bu kızlar ne 
masallar~ perilerdir, ne de paraşütçü 
ler. Gayet yüksek bir atlama kulesinden 
denize dalan bu iki gilzel yQzücü, rüz. 
gara kapılıp uçmamak, için ellerine §eJll... 

siye veya balon almışlardır. 

Amerika - Al
manya atletizm 

~ BQ§tarafı 7 incidı 
1 ci Lelchum (Alman) 7,61 metre. 2 

nci Nutting (Amerika) 7,53 metre, 3 n
cll Long (Alman) 7,43 metre, 4 ncU zen
ci Lacefield (Amerika) 7,32 metre. 

faOO METRE MANlALI: 
Birkaç gUn evvel Londrada bu• yarışı 

53 saniyede koşan Patterson (Amerika) 
bugün arkada111 zenci (Borlcan) ı göğüs 

!arkıyla geçmiş Udsf için de derece 53,3 
saniye kabul edilmiştir. 3 tlnc\1 Alınan 

Hölllng 54,4 saniye, 4 ncU Alınan Glav 
54,8. ınıalye. 

ctRlT: 
Yağmunın efddetlf yağmasından mil

ahek•'•ra 7U'llD ... t ucı.r anam e
dllememfftlr. Bundan eonrak.i mllııaba • 
kalar hafif yağan yağmur altında cere
yan etmiştir. Ciritte Stöck (Alınan) 

69,79 metreyle birinci. Todd (Amerika) 
64,81 metreyle ikinci. BrUsse (Alman) 
9,20 metreyle Uçllncü, Soper (Amerika) 
58,60 metreyle döndllncU gelml§lerdJr. 

YÜKSEK ATLAMA: 
1,80 den bqlandı. 1.~ - 1,90 metreyi 

hepsi geçtikten sonra Alman Martena 
1,9'5 1 atlıyam.ıyarak çıktı. c~ 2 met
reye konduğu vakit Alınan ıamplyonu 

Veinköts ile Amerikalı :r.enci Cruter Uç 
defa tecrübe ettikten eonra geçemedi • 
ler ve 1.95 lle Alman lldncl. zenci Uçiln
ctı geldiler. Dlf er Amerikalı senci M. 
Valker 2 metreyi ilk defada geçirme • 
ılne rağmen 2.04 metreyi S defa da dU. 
f(lrmtlltUr. Neticede 2 metre jle birinci 
plm!ftlr. 

200 METRE: 
tkl Amerlkalı da feVkallde gQzel kot

muşlar, fakat yağan yağmur pisti ~ 
duğu için ancak 21,5 saniye ile J eftrey 
birinci. 21,6 eaniye ile P. Valker lldncl 
gelm1flerdtr. 21,8 aaniye ile Alman Sch
eurlng UçUncü, 21,8 aanlye ile Alman 
Neckermann dördUncU. 

3000 METRE MANtA.LI: 
Mflaabaka bqlar bqlamaz mt aanlye.. 

de takılıp dUşen Alman Kalndl Alman
larm bütlln ümidini kırmıştır. Amerita.
h Etav mütemadiyen önde koşm111 ve 
fevkal&de flni§ yaparak 9 :33,6 lle blrtıı.. 
el gelmiştir. 2 ncl Degeorge (Amerika) 
9:57,8, 3 ncU Kalndl (Alınan) 10:34,2.. 
' DCt1 Heyn (Alman) 11 :13,2. 

5000 METRE: 
Bu yarq artık Almanların 80ll muka

vemet kablllyetlerlni gösterecekti. Fa
kat Amerikalı Rlce 14,56 dakikada kofa
rak çok gU:ıel bir finişle Alman Syrlngt 
(H,58 dakika) geçerek birinci geldi. 
3 nen (Alınan) 15:00,8 dakika, ' nc11 
Mehl (Amerika) 15:17. 

GOLLE: 
Bu mllııabakada bUtUn tımltler ~an 

pmplyonu Völlkede olmasına rağmen 

Amerikalı Ryan 5 santim farkla Alınanı 
geçmiş ve 15,82 Ue birinci gelmi§tlr. 2: 
Völlke 15,77 metre, 3: Vatson (Ameri
ka) 15,56 metre, •: Lampert (Alman) 
llf,19 metre. 

'x 400: 
GOntııı ve bUtnn mOaabakalann en 

Fransada işçiler 
haftada 48 saat 

çalıştırılabilecek mi 
Liman işçilerinin grev hareketi 

genişlemeğe başladı 
~ Bqtarafı 1 incide 

Halbuki diler memleketler, harp endüst. 
risinde haftada altmış saat çalışılmasına 
müsaade vermektedir.,, 

Havas ajansının aldılı maltlmata gö
re, radikal sosyalist partisi zimamdar
ları. bu cuma günü sollar temsil heyeti ta 
rafından lilzum gösterilmezse, parlAınen. 
tonun mutaddan evvel toplanhya çağrıl
ması hakkındaki teklife aleyhtar bulun· 
maktadır. 

Halkçı toplantının karan 
Paris. 25 (A.A.) - Dün akşam içtima 

eden halkçı toplantı Paris komitesi, ka. 
bul ettiği bir kaar suretinde, Daladiye
nin nutku sebebiyle amele arasında hasıl 
olan h~utsuzluğa tercüman olmakta, 
sosyal .kanunların üzerinde milnakaşanm 
mevzuubahs edilemiy~ bildirmekte 
ve Parls mmtakası amelesine birlik tav
siye etmekte ve bütün protestolara ve 
yapılacak bütün toplantılara iştirak et. 
melerini talep eylemektedir. 
Paris, 24 (A.A.) - Baıvek:il Daladl· 
yenin riyaıetl altında toplanmıt olan 
radikal • ıosyalist fırkası icra komlteai 
bürosu, ana batlan ba'vekilin aon nut. 
kunda çizilmiJ olan icraata devama ta· 
mamiyle itimadı olduğunu temin etmiı· 
tir. 

İttifak ile kabul edilmfı olan bu tak.. 
rlrde her samandan siyade mllbrem 
bir gayret, halihazırda Framanm la.. 
tihsalltı De ukerf, ilrtıadt ve manevi 
hazırlıklarda bulunması, memleketler 
arasında korkunç bir nisbetsizlik hu· 
ıule getimıif olan beynelmilel realite. 
terin bir gayret sarfını icap etmekte ol. 
duğu beyan edilmektedir. 

Ayni takrir, cumhuriyetçi ekseriyet 
tarafmdan kabul edilmit olan bUtiln 
aoayal kanunlara ltaat lU:ıuiiıua.dan 

bahsetmekte ve kırk ıuatlik it haftaaı. 
nm ahvalin icabatma intibak ettiril. 
moslnln hiç bir saman cezrf bir hare 
ket te§kil etmiycceğini ve siyasette 
bir tahavvül vücuda gclmiycccğini ili. 
ve etmekteldir. 

Çünkil, kırk saatlik it baltası, ne 
beynelmilel it blirosunda, ne beynelmi. 
lel amele IOlyal konieruında, ne de 
ıol cenahın içtimaı aiyaaeti rejimini tat 
bik eden herhangi bir memlekette ka 
bul ve tatbik edilmit değildir. 

Ayni takrir, radikal sosyalist fırka. 
sının, dyin himaycain!de hiçbir zaman 
hali ltalmamıı oldulunu llbe ediyor. 

Umumt gre~ emri verilmedi 
Parla, 24 (A.A.) - Limanlar ve 

doklar milli federasyonu, umumt veya 
kısmt grev yapılması için herhangi bir 
emir verilmit olduğu haberini kat'ı ıu. 
rette tekzip etmektedir. 

Amele birliğinin kararı 
Paris, 24 (A.A.) - Hırlstiyan ame. 

le Fransız federasyonunun bir tebliğin 
de konfe'derasyonun teyakkuz komite. 
sinin iı mUddeti kanuni rejimin tadili 

projeainden miltevellld vaziyeti tetkik 
etmek Uz.ere akdetmiı olduğu içtimada 
40 aaatlik lı haftaaı p~naipine tama. 
miyle aadık olduğunu ilin etmit oldu· 
ğu beyan edilmektedir, 

Grev geni~iyor * 
Marailya, 24 (A.A.)'-Dok amelcaf, 

Marallyadaki hareketin Korıdka, Ce. 
zair. Tunus ve Faı llmanlanna da tq· 
milini kararlııtınmJlardrr. Btı. liman • 
da da, bundan böyle geceleri ve pazat 
günleri çalı§rlmıyacak ve fazla mesai 
aaatı zarfında it görUlmeceketir. Port 
dö Buk' da bu karar bugünden tatbik 
eclilmeie baJlanm.ıım. 

HABER'in büyük 
yüzme yarışları 

;Y anflann yapılacağı Büyiikdere yGzme baT11ZU 
HABER, bi9 ıüpbe ~k ki, Türle ıazetet.i içinde spora 

: en fazla ehemmiyet ftl'9D ve aayfalarmda yer ayıran pze
;tedir. Ea deierli apor yazıcılan, HABER'in ıpor servisinde 
' toplanmaıtzr. Yerli 1por bldiaelerini büyük -bir dikkat " 
bitanfWda takip eden " ıütiinlarma aksettiren HABER, 

'nepiyati11e olcluia kadar, muhtelif spor ıubelerinde mit 
MIMJcalar tertibi suretiyle de apor: lıııayatmı calaaduWWW)I 
keadiaine prenaip )'apDUfbr. 

Biı cumTe«rea olank, Eylülün but, 100 metre llltijatiL JOO .-n 
3 il için 1üzme :rantlan tertibi diitü- kwf>aialama).. 
aülmüı ft derhal tatbik aahaana p- Atlamalar. 
çilmiıtir. Huırladıiıma procru11 Sutopa tamava11.ı 
tö1leclir. 4 - 50, 100 serbest; ıırtlatii, 

- Müı.WC.lu 3 EJlül C....... 200 lnubaialama, 400 aemeat yüzme 
teal ıüaü Büyiikclerede yüzme ha· müuhek•l•riyle •tl•melar da iç ... 
TllZUDda yapılacaktır te&'oriye ayrıbmıtır.ı 

., A - Bayanlu 
2 - Yarqlaıa ... t 15 de batlana· B Ki.. ' '·-
~ - up memup..a, 

• C - Klüp mensubu olmiJanfar. 
3 - Yanım ıu btqoride yapı- BaJTllk yarıp ile aa topu turnuva· 

lacakbr. .... yalna ldüpler ittink edebile • 
&O metre eeıbeat (Küçükler~ celderdir. 
100 metre eerbeıt. 6 - MW..W,.Jana '-t bilremJi· 
100 metre artüıtü. 1 iini Ahmet Fetgeri, hakemliklerini 
200 metre kurbajalalm.' Rız. Sileri, Sazi Tezc:u, Nmi Bo-
400 metre aerbeıt. sut, Halid Tüccarbaııoflu, Ahmet A· 
Bayrak ,.anıı (100 metni - lir • dem ve Sıdkı Eryar yapac:aldudır. 

HABER'in büyük Jüzme yanılarma iıtirak edecek olanlar 2 Ey -
lül cuma akflllllllUl kadar hergün pzetemiz ıpor ...-viıine Ye müaabab 
meb.lli olan Büyiikdere Beyaz Park Müdürlüğüne birer ftlika fotoin 
file müncaat ederek kayıtlanm yçtınmlıdırlar. 

Kız ve erkek 
yüziicü gençler 

HABER'in müaabakaıma ittirak ediniz. Müubak•lerda elence a· 
lacak olannn madalyelerini ıimdiclen bazırlamaia hetlaclık. 

son yangı bu oldu. Amerlkalılar müte
madiyen önde kogarak yangı 3 :13,4 de 
kazanarak 35 metre farkla birinci geldi
ler. 2 Alman takımı. 3 :14,8. 

Amerikan takımı: Hovells, Marion, 
Miller, Malott. Alınan takımı: Blazejcs. 

ka, Rinck, Bues, Linnhoff. 
Bu suretle Amerika - Almanya mUU 

atletizm müsabakası nihayete ermi§tir. 
Umum! tasnifte Amerikalılar 122 pu

van ve Almanlar 92 puvm alabilmifler-
dir. A. K. 
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YASI 
Cl{ıerDeırı zayıf ve slnfiırDerı bozul!< oDaınlaııran ~aı~ıne _ feırahDok verDır ve Gr»nıu;: 
açar. ADA ÇamDarelFılın Uc!ıtUlF ve solhlhü koklYJDaıırı 'VEN1J't;; cç;am KcDcnyasın 
mevcuttur 

Dejp>osu: , 
1UREDDi EVLIY AZADC... 

-Karaciğer 

Buhranları 

. . . ... . . . . . . . - . . . . 

I 6üzeıliğının 
Bazı bazı bir 

karaciğer buhranı ge· 
çiriyorsunuz. Alınması la 
lif ve kolay olan !\IAZo.:-;• 
dan sabahları ne karnına 
bir kahve kaşığı olmnğı 

tecrübe ediniz. Kımıcil;er 

!erin nasıl d:ılın iyi gide. 
ceğinl görürsünüz. 

} Ayni zamanda varsa 

ı KABIZLIGI 
defedecektir. Mide ve 

BARSAKl.ARINIZ 
daha muntazam işliyccek, 
\'Ücudunuzda bir ferahlık 
hissedecek, iştilınnız \'C 

sılıhntınız düzt•lecektir . 

Havadar, konforlu, ucuz, hususi 1 
hastahane 

Şigli cerrahi kliniği sahibi ve 
operatöril 

Birinci CAFER Paristen 1 
smıf Mezun 
operatör TAYYAR 
Umumi, cerraht, dimağ, siror ve es 

tetik (gençleştirme) cerrahisi ve ka. 
dın, doğum mütehassısı. 

Ameliyathane masrafı alınmaz. Dok 
tor hastalarına. yüzde 30 tenzilat. 
Şişli meydanı No. 201, ~elef:35.261 

Sırrı Yok 

Sebebi var 

RADYOLIN 
Dişleri mikroplardan, çürük • 
lerden, iltihaplardan koruyarak 
sağlamlaştıran, hem de mine • 
terinin bozulmasını ve sararma· 
srru menederek daimt bir güzel -
likle muhafaza eden asnn en 
kuvvetli diş macunudur. 

Her sabah, öğle ve 
nak§am yemeklerinden 

sonra 

Radyolin 

t~~a,,,b11I fletedi\'·esi , llaııları ; ·. . . ı . 1 . . 

Beykoz umur yerinde· neft sanayi ano nim şirketinin beledıyeye olan 'ergı ve re
simleri borcundan dolayı umur yerinde tahtı hacze alınmış olan 24322 kilo moto 
rinin 30-8-938 tarihine müsadif salı günil saat 14 de umur yerinde satılacaktır. 
Fazla izahat almak istiyenlerin Beykoz belediye tahakkuk ve tahsil şubesi başme. 
ınurlı.ığuna müracaatları ilfuı olunur. ,(5674) . . (B.), 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Mühendis ve Fen Memuru kısımlan nın inşaat "yol. demiryolu, su işleri, yapı 

işleri,, ve makine şubelerine talebe kaydı na 1 ey!Ol 938 de başlanarak 30 eyl(ıJ 938 
akşamı nihayet verilecektir. Kaydolunmak istiyenlerin bu müddet zarfında salı ve 
cumartesinden maada hergün saat 9 dan 12 ye kadar Yıldızdaki okula müracaat. 
lan. 

Kayıt ve kabul ş~rtlan okuldan alma bilir. Veya talep üzerine gönderilir. '(5693) 

-

DOKTOR 1 
YUSUF P. Eczacıoğlu 

HüdavendigSr caddesi 55. Sirkeci. 
Hergün: (10 • 12) ve (14 • 18) 
arası hastalarını kabul eder. 1 
' '-- " 

OPERA TOR 

Dr. H. Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesi ikinci Cerralıi 

Kliniği Doçenti 
istiklal Caddesi Elhamra Apar. 
tımanı No. 15ıl9 Telefon: 35.99 

•• ' -:-' • - .• ~ ... ...... -..:"'..:: .; 1 ·, - • • • • • • • ' . 

on nın 

Ürgüplü Refil{ Başaran 13ay Rasih 13eşerin ıarı 
17 4 7 3 Niğde milli halk şarkı 

Ben mi dedim sana 
Niğde karaıni 

17474 Tello Can 
Mehmet Bey türküsü 

17480 Güzel olasın 
Annem beni evlendir, 

Ürgüplü aşık Mehmet 
17478 Hay~i~em Habıbım 

Urfalı Mehmet Şenses 
Yar yuregım 

Al Salim türküsü 

17481 Hatay şarkısı ,. 
Ay gelin 

Bayan Suzan 117467 Dönb~~i~~nberi 
Erzincanlı Esat Ertürk 
17468 Harl~imi patladım 

17475 Geçen akşam .~ 
Aşkın o derin hasreb 

Ceylan Bayan Sultan 
17479 Me~beri . 

Cemıle 
17477 Kaşla~ın başka ba~ka 

Şu daga aşam dedım 

·~~~~~!!!!!~~~~~~~:s9~ 

A L 
GRiP NEZLE - NEVRALJi 

DiŞ BAŞ ve 
ARTRiTiZM -4 AGRILARI 

1 

ö~tükD&D 
. Direktörlüğünden 

1 - tik, orta ve lise kııımlanna yatılı ve yatısız, kız ve erkek talobe kaydma baılanmııtır. 

• • 
2 - Bu yıl yeniden az talebe ıılmacağ ından mektebe girmek istiyenler bir an evvel müracaat etmelidirlet'• ı:dit 

··~· 3 - Eski talebe eylülün onuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe ba§ vurarak k'ly4ını yenı 
di• Eski talebenin eylülün onundan ı onra yapacaktan müracaat kabul edil miyecektir. 

eyıülii1' fC 
4 - Sekizinci ve on birinci ımıflann bütünleme ve engel ıınavlan eylülün birinde diğer ıındlann 

sinde başlıyacakbr. 

5 - isteyenlere mektebin kayıt §artlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası .Telefon: 

Dır.llllclclıd lılula&blrlel 1 

l'Urll ıtruı: • 
llAl'l1ıtoki mu.bablrlerı 

AJUD satı kiloırıı.ı 9 054 614 
Altına t&bYW katıtl Mrbeal 

01'ter dllvlzler ft borçlu 

llllrtns bakJyeler1 , • • • 

Bar.ine taıırillmı 

~ruhte edilen enala oaktlyw 

Kanunun 6 - 8 inci mad· 

364.000.21 

12. 736.038.33 
22.063.:!9 

ı 0.303.707 .80 

1il8.7 48.~63.00 

801.600.21 
l:ill.ll.Ull • • • • • • • 

IedaYWdelD Ba.ııJmoUar: 
Oerubte edll111 en&Jo ı:ı&ku.,. 158. 7-18.56S.OO 

Kanunun 6-8 inci mndde-
ıeruıe wvtıkan tı&ZlDe taraım. 

2.'J.062. 790.42 d&D Y&ki te<iiya&, 15.0::>7.040.00 

Deruhte IM!Uea enaıa a&JlU)'9" 

bakJyeıd, • 143.600.614.00 
Karşılıfı tamamen altm olaralı 

u1veteo tedavWe vuedllen ıo.ooo.00o.oo 
tueııkoıır aıuk&bllt U&vetcıı tecı 

.awı. ıs.000.000.Q!! delerine tevflkıı.n Ha.z1D• ıu. 
tından nkJ tedlyat. ı:>.0:>7.0-10.00 143.6f)0.614.00 ı nırk Uruı MevdaaCI 

~nedat cbr.dıuıu 

Hazine bonoları, • • • 
,..,.11r1 ııeoetıeı • , • • • , _rı_.7_.o_ıs_.<_,2_0_.2_1 

3.700.000.00 

61.<i 18.020.2':' 
F..ııham n l'abrillt elb.dAnı: 

Uöv\ı& J'ıulbhUdsbı 

Altına tahvtll kebll dlh1zler 
Diğer ôllv• • .,. Ye alacakb 

ıt11r1ııtt 1Mlklyeler1 , , • , , 

. 437.87 

40.2fl8.617.~ 

. i Deruhte eı'lllen e'n1lk:ı aAL 

------------- "pıyenln ııutılılJ ..ııam ft 30.:J00.208.J8 
l\lubtdlf 1 1 ı ı ı , 

-. 
G~z n=oen<nmn 
Or. Şükrü Ertan 

Cağaloğtu Nuruosmani7e cad. No. 5 
Tel. 22565 (Dr. Osman ŞerCfettin 

ıpartımaru 

r 

li enın Ka .. ueo•• .. 
ç ti eıın olduğundan 'bahsede--

ı a~ı. 

___________ , __ ~, {tabYilAt ltthllr1 lrrymetl• 

6.904.881.30 ·J0.271.080.84 
Opr. Dr. Fuad Ozbay "y .... ıarı 1 11 

t Berbut uhıı.m " taııYil&t 

Zeynep Ka.mll hnstahanesl do· Hnzincye kıc;n ,·n<lcli a\·am 4.101.500.00 
61.580.16 

hassısr. Beşiktaş Tramvay dura. raııYHAt tturtJM 9.220.213.üt 
13.485.203.67 

4.500.000.0C 
ı 2.8:>7.437.2 1 

ğum ve kadın hastalıkları mUte· ı ••tm Ye t1l.Y'I~ uut1M 

ğr Erip Apt. Tel: 49366. 1 :r;u 
' ..... 345.774.2U5.01 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İskonto bnddl .% 4 Altın fizerine avans % 3 


