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Ingiltereden şiddetli bir tehdit • • 
Alnıanya, Çekoslovakyaya 

hücur11a kalkarsa 
BAŞINDAN 

KORKM~\LIDIR 
Orta A. v ru paını o ıra 
lb) y gd:JıınıfKl\1 <dJUlflYJa 

mu telhlDDke B ld Dır 
log lllz nazırları 

mUhlm bir toplantı 
yaptı lar 

Londra, 25 (A.A.) - Dün sabah 
Çemberliyn, Halifaks, Sir Jon Simonvc 
Horas Vilsonun yaptikları toplantıda 
Çekoslovakya ve İspanya meseleleri 
görüşülmüştür. Lord Halifaks dün ay
nca Gvatni de kabul etmiştir. 

Havas muhabirinin öğrendiğine gö
re, Alman zimamdarlannm Orta Avru· 

t\ , padaki hattı hareketi hakkında Londra-

çıı~nn~ıl biUtUın §e~clr~~k~~e~d~~i~l~rJ~dcba~p~o~ b0u~ b1o8~r~~,~~8~ re_y_a_g_c_le-n-h-a-b-u-le-r-t-"_m_~_cd-i-cl-m-~-~-c-~--------------te bulunmaktan uzaktır. Dünkü top -

(Devamı 11 incide)' f ne,-iliz JJarfcJyo Nazın Lord Hallfsks 

~irJapon kıtası tamamen!---_._..--------. Elazığ, Başvekili 
imha edildi 2 <65 ha ral'elle karşıladı 

Ç fi · t A "' f Cümhorl yet Bayramında Ergani madeni 

l·n ea'aı· erı· gus os ilk bakırını çıkaracak, mart sonunda 
b, Malatya fabrikası çalışmaya başhyacak Q Bugün, büyük 
ır tayuare karargahını tayya- faarrUZUO Elazığ, 25 (A.A.) -BaŞ\·ekil berabe- ran binlerce halk tarafından istikbaf 

~ rinde Al>dullah Alpdoğan olduğu halde edilmiştir. 
reıeri le yaktılar, b~ r petrol yıldönllmildür saat 17,15 de Elftzığa muvasalat etmiş, Malatyadau geçerken 

d t t t d 1 Bugün, büyük ,.e mutlu bl.r günün btasronda l\Hlli :Müdafaa Vekili ~ne. Malatya, 25 (A.ı\.) - Ba§vekil Ce. e p 0 SU n U U U Ş Ur U ar yıldönümünU ya~ıyoruz. 16 yıl enci, ral KO.zım Ozalp, üçüncü :Umumi Mü- lal Bayar, refakatlerinde bulunan zevat· 

S ,\ğustosun 26 s mda Afyoııkarahisar I · T h · l . la birlikten bu sabah saat 12 de Malat-

1 k 1 Ş a ~ J a PO n 1 a r ettış a ın Jzer, Dırarbakır ve Elazığ 
ccphcslnclo başhyan bUyllk taalT117, • yaya \'a ıl olmu~. binlerce halk tarafın. 

,·alileri, ordu erk~ru ve ista~yonu doldu· 
Türk Yatanmm dü~man istilasından (Devamı 11 incide) 
kurtulu unun ba~langıcmı teskll et-

z e h 1• r ı ı· g a z mlştl. 
Diişmanm Afyonkarahisar - Eski-

şehir hattındaki muazzam tahkimatı 
~ kullanıyorlar 

4~4 Se hay, 25 (A.A.) - Çin ordusu. 

~aıı.&'h J'yar cilzütamları üç gün evvel lş Ban kası . 
~f~e ar Sekiz kilometrelik bir me. 
t~blttı b~lunan Japon tayyare karar- '1J 4 •• •• O 1 
>.a~.11' gece baskını neticesinde QJJ ın c QJJ çaı aşma 
~ltltı ~§ter ve karargahta bulunan yo O on ı b DtD rd 1 j 

i ııab J'yareleri yaktıktan sonra er. Cümhuriyet TUrldycsinln iftihar ede-
~ler~~ hareket üslerine avdet et. bileceği lktısadi mUcsscselerin ba5mda 

gelen bankanın hizrnctlcrlnl anla tan ya
mnız be tnd ısayf adndrr. 

' ~"8tı tını 
N>r"k <1iplomnJann ı ntnn it fatr~ efnıdı htr aııula 

Yazısı 2 incide 

ı;:ok kısa bir zamanda yıkılmı,, yaban
cı de\'lctlc rln nuuldi ,.o ma.ncd yar. 
dımlariylo tak\iyo \"fl teçhiz edilen 
dil man ordu ·o kahkari bir hezlmct c
nğramıştr. Asker lik tarihinde gö. rillmlyen r:;cklldo bir zafere müncer o

luşu ltlbariylo 1922 yılı 26 Ağu~tos 

taarruzunun ı:ok büyiik bir ehemmiye
ti \-ardır. 

Büyük taarnıznn yıldönümilnü ya
şadığmıız bn gün, istiklal uğruna can
larmı \'eren n1.lz ~chldlcrimlzln ruh. 
lannı tazlz etmek, en bUyUğfunüz A
tatürJ."'t~n en küı;ük cro kadar zaferi 
,·c istiklali bize kaıanclıranlan saygı 

ile anmak her Türk için milli bir bol'\'· 
tu r. 

B u 91 ü n 

Gökten 
Düşen 
Koca 

~ nci formayı nıüvezz 
f P. rdr.n 1s'eyin z ·--------------

Zehir kaçakc;ısı, 
tavcı ve 

iki hırsız yakalandı 
Zehir kaçakçısı lastik torba 

içinde yuttuğu zehirleri 
nasll çıkarır ? 

ikinci şube kaçakçılık kısmı memurları 
dün, zehirli madde kaçakçısı, içicisi bir 
şebeke yakalo.mışlardır. Şebekenin cür
mümeşhut halinde yakalanması hayli 
enteresan bir ~ckilde olmuştur. 

Memurlar Topal !\tuzaHer Ye lsmail 
isimlerinde iki eroin satıcısını birkaç za. 
mandabeı i takip etmektedirler. Nihayet 
bunların cürmümeşhut halinde yakalan-

maları için bir plan hazırlanmı~ ,.e bir 
Sİ\'il memur kıyafet değiştirerek eroin 
satın almak için lsmaile müracaat et. 

miştir. lsmail bu meçhul şahıstan ~üp
helenmiş olacak ki, 

- Ben sana eroin ,·er.mem, yalnız e. 
ğe.r içmek istersen, bizimle gel. .. demiş· 
tir. 

Sh·il memur bu teklifi kabul etmı~ \C 

dün hepsi beraber ve ''anlannda I'"ma. 
ilin tanıdığı diğer birkaç kişi olduğu 
halde KadıköyUnde lbrahimağa Sokulu 
köc:künlin metruk büyük bahçesine gir-

(Devamı 11 incide) 

rOsttcJ snğrfa kaçakçı !snıai1°solda tavcı 
Abdttllah, (altJa) h:rsız Dursun Ali, 

Solda hımz Ahmet Ali 
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11 Manevra müna
s ~betile Doğuga 

bir bakış 

.. - .......... c:-

Dün tstanbul itfalyeslıfn 16 mcı ~dannmn idi. Bu mOnasebetJe Fatihteki itfaiye! bir nu~; itfaiyemizin ttklmül ve yükselme dewelerine varmak oıereiJı 
binasında büyük merasinı yapıldı ve itfaiye meslek kursunu bitirenlere diplomaları bilhassa tebarüz ettiidi. Bundan soma kursu ~rincilikle bitiren Nasıh~ 
verildi. MerUıne lstikW marp ile bqlandı ve Vali Muhittin Ustündal aöyledill m anlattı. Bunu, efradın gecit resmi takip etti. Merasimin tafsı1~ 

Y .:1za.ı': Nııamelliu Nazil 

SIEIHülltDE VE ME MLIE KET T Dün tren Kemaha vardı. Buıün Mare
şal Fevzi Çakmak üçüncü ordumuıurı 

manevralamu idare ediyor. Yarın Bq· 
vekil ve birkaç vekil Elbıkda olacak. 
Bütün bu dikkatler medeniyetimizin ve 
azmimizin doluyu bapbof bırakmak ha. 
ta:mıa bir daha düpniyeceline deWet e
der. Medeniyetimiz, bir koldan umran ve 
kWtQrle ve medenlileetirme apnimiı bir 
diler koldan 88Yll toplayan bir kudretle 
hep doluya sarkmaktadır. Dolunun i
man ve buı dolu mmtakalarmm me. 

ı st i hsaıatı 111 ız 
rnenınuniyet vericidl~ 

den!lettfrilmesi hareketi cumhuriyetin 

bundan evveUd herbanal bir hllnlesin- "Dinim hakkı 
dm daha süratle tahakkuk edecektir • 

MüfettiPiklertn ibdıanctan dolaa vil4- i~in kudretım 
yetlelWD büyük istifadeleri oldulu inklr Y 
edilema. MOfettipilderin ihdası merke. IJ Ok /,, 
ım bütan sal&hiyetlerini doluda yapyan ~ 

vatandlpn •Yllı ucuna ptirmi§tir. Katil Arnavut Maksud 
DinaDk bir kuvvetin eline verilen CeııİJ 
llWıtyet evveJA deve ve katır yollannı mahkemeden 
unuttuımala hltl•mıtttt. Sima1I doiuda muayenesini istedi 
Sıvas - Erzurum hattuım yapılmasm- Uc ıtııı evvel Tarlabqmda Said il. 
daki sarat doluyu refaha kaVU§turmak 
hususundaki devlet azminin • .nı. ...... ı. dere- mlnde blr mealekdaemı öldllren ıeyyar 

..,....._ 1ebıe ntıcmı Arnavut Kabudun muha. 
cesini göstermektedir. Marepl Fevzi kemeeilıe dtln apeuda b&flanm11tır. 
Çakmakm Palo ile ElUlk arasmda JaJW.. İddt8M•enln ohl'mHmdan aonra b14 

lan bQyQk manevralan bilsat taJdp, kimin nallerlne Malmud: 
~~ıması ise "medenfleştirme .. nin .. _ aen hasiaynn, fimdi lliçbir lef 
ilk acsru olan emtıiyet ve inzibata verdi· l&yıtyeoelı vasiyette cletınm.. c!emJotir, 
limiz ehemmiyeti doludaki bazı cahil VL HAJdmln mran ~--mda Udnd defı 
tanda§lara bir daha izah etmektedir. IMM .... 

yine: 
Bu. memlekette vatandapn IDll'U her .. _ Dinim haldu ''"ln d.d- l&ylt1yoo 

hakkı elde etmemesine ihtimal verile- ... "&& .. 

. meı. Fakat gene bu memlekette dOrOst ram, tek kelime l&yllyecek kudretim 
yok. Hem vekil tutacap. hteraenll 

addedilen vatancfat tipine bemememek- bent blr ·doktora da muayene ettiriniz,, 
te ısrar eden vata.rvlaılar bulunabilmeL diye ceftb vermtıtlr. 
ne ve böylelerinin uzun zaman cumhuri- Bunclan IOIU'a mahkeme Mabudun ad. 
yet kanunlarını ihmal etmesine, cumbu· U tablb tarafından muayenellııe karar 
riyet otoritesine dudak bfUanesfne lmkln vererek celaeyt tatil etmlttlr. 
"c:aı. tasavvur edilem:t lahld 11fatlyle dinlenilmek Uzere dilD 

unyet mepu vataJap için ne mahkemeye celbedUen ve bu katU hl· 
derece fyi, ne derece rabtm ve m~ ise dlaealne 1ebeb oldutu aöylenen Mabu· 
metrU yollar dqmda kaJrnak ısramu p • 
teren bedbahtı . . de d dun lıanaı Ervehe, kendlalyle konUŞ&D 

._.um&& ar ıçın o erece eert guetedlere demlftlr ti: 
ve~· "- Arnavutıutun Görce kaaabumda 
Cumhuny~t, büyük bir yolun yolcusu. )'edl ıenı evvel Mabutla evlendim. Blr 

dur. TOrk milletini ~ bir parça da· eene 10nra Mabud lflerl bozulduğundan 
~ ~ıqtmiıb büyük hedef ulurunda balılalı latanbula gitti. Aradan beı aiti 

kimsenın g&yaşma bakmu. ezer ve • ••• seotlll halde beni bir kere blle a
çer. . . . raıudJ. Blll de altı ay evvel kardetl:mle 
~ye aı nasihat verilmif delildir. İltallbala pldlm ve Nipntqmda baba-

Dersimlmm emıank olmakta ısrar ede- mm evine stttlm. Beni altı HD• aramı· 
nl devletin llid kudretini hiç kullamm- yua llabudclan aynlmak 11t1yordum. 

YBcalmı sanmak gafletine saplamnqtır. Kahlıemeye mt1wt ettJm. Dlfer ta· 
Onu bu flaid davasından srymp kutta· rafta da Said benJmle evlenmek iltt· 
rlClk en ~..Urme yol kuvvet yoludur. yoıdu. Mabuddan ayrıldıktan 10nra o. 
Tatlı dille yola gelenler medeoflepne nUllla nleneeektlm. Kaklud b dan '--

Din nimetinden istifade etmektedirler. un IU59 

B 
m11 olacalıtır.,, 

unların verdili nümuneyi dahi anla- --o--
mamak alçaklılnu gösterenler dölOJme
li mutlaka bak etmiılerdir. 
Der*ı. mutlak surette, dOrilst vatan. 

daelarla meskOn, emniyet ve uayiıi ye
rinde, medenileşme hamlesini kolaylaş
tmmktan bqka bir endltesl ohmyan, 
JOlde yOl abk bir mmtaka baUni ala. 
ealctJr. Dersfmti için bafka pkar yol yok
tur. 

Nisameddht NAZiF 

Romı1nya tlarlelye 
Nazırı 

Yu ::oa'ayyada 
Bılırıcl, 25 (A.A.) - Roman,. ba· 

rlclye Nasın Komncn, Dubronlb ıel
mlt ve orada ktncliline htıkt\met me
:marları ile hallı tarafından pek hararet
li Mı lltikbal meraalml yapılmqtır. 

Mumaileyh, ba üpm ıerefine beledi
ye dalreainde nrilecck olan bllyUk bir 
ziyafette huır bulunacaktır. 

Harfdft Nuınnm Roma,. sfdeceli 

Ev!i\tlık eol'uk 
fstlyenlere 

~dıköyünde Yeldeilrmeni Kalıveı 

10kak 18 numarada oturan bayan S. 
mathaımrsa müracaat ederek çok ha· 
sin bir teklifinin iliıuıu iıtedi. Anlat· 
tıpııa ıörc bu bayan evlidir, fakat ko
cau ipb oldulundan kencli&ine baka
mamaktadır, hayır uhiplerinin yardı

miyle ıUçbelA ıeçinebiliyorlar. iki ta
nı de çocu'klan vardır. UçüncU bir ço
cukları da blr haftaya kadar dünyaya 
cclmek U.eredir. 

Kad.k8ylil bayan ifte bu çocutunu, 
yani henU. dünyaya cetlrmedlli yavru
sunu evltthk vermek iıtcuıekte ve ar
zu edenlerin adresine bildirmelerini ri
ca etmektedir • 

ve Romadald Romanya elçillfinin bü· 
yUk elçillle tahvil edlleceli hakkında 

buı cuetelerln verdlfi haberler yalan
Janmütacbr, 

iktisat Vekili 
beyanatta bulundu 
azam rekoltesı geç en ••n•v• 

nlsbetıe iki mısıı .. 
Şehrlmllde bulwwı lktuat vekili la. 

klr Keaeblr, dtln aabah denli mlleaese
lerinl ziyaret etmıe, öiledeıı IOnr& c!a 
Tilrkofiate meegul olmU§tur. Şalılr Keae
ibr aaat 18 de Ortak6ye slderek denls 
ticaret mektebini ziyaret etmlttlr. Ve
kil bugUıı de tetkiklerine devam edecek
tir. 

laldr K.,.,b1r, dtın. Jsw'wıL, .rırra 
gazetecilere ııu beyanatta bulunmuo{Ur: 

"Karadeniz.in kur&ktaiı mUteesslf o. 
lan bazı mmtakalan ile Trakya, Kar. 
mara, yayla mmtakalarmd& kurak
lığa maruz kalan yubk serlyat hariç 
tutuluna, bu aene umumiyetle tatlh
salltumz gerek kalite, gerek miktar L 
tibarlle memııwıiyet verici olmU§tur. 

Ankaradan tzmtre liderken ziyaret 
ettiğim Jl'.ültehir ve Afyon havallllle 
Ege mmtakumm Gediz, vadiil ve K& 
raburun istikameti bqlıca mahsulle. 
rinde bu f arlo göateriyordu. lzmlrde 
allkadarlarla yaptılmm temular tl· 
ztıın rekoltesinin geçen aene~e ~t. 
le takriben iki miali oıacatuıı, incirin 
geçen eeneden az fazla olmakla ben. 
ber daha iyi kalite bekleııditlnl, tUtil
nün miktarca geçen seneden yilzde 25 
noksan ol.muma mukabil bUyllk ku. 
mmm r•n 11eneden daha ytllaıek ka. 
Ut.ede olmak itibarile kıymetçe geçen 
lelleki rekolteye tekabul edebileceilnl, 
pamutun hem miktarca ybde 20 far 
la, hem kalite itibarile geçen l8Deden 

eok iyi oldufunu, hububat, palamut 
gibi mahsullerin geçen senenin lki mla 
llnl bulacafmı, zeytin mahaulOnUn 
berekeUl gartlldUğUnil tesbite imkAıı 

verdi. Muhtelif memleketlerle olan ti. 
caret anlqmumın 1&bl1 teahll ede. 
cefinl nazarı itibara alan ihracatçıla· 
rımız yeni faaliyet meveimlnl emni • 
,.Uekarplamak~wmilltaUilhaL 
kımız da mahsullerini neşe ve kuvvet· 
U ümitlerle toplayıp hazırlamaktadır. 

Bu seneki fuar, pçen aenelere nia. 
betle hayli teklmtıı g6etermlı w h. 
mir ile Fce mmtakuı için bilhaua lG 
turizm baJammdalı btıyilk fayclalar 
vadeden bir vaaıta hirmetlııl s6rmefe 
bqlamııtır. 

Bqveklllmln fuan ~ 111.!Y.ledft 
len gibi Kemaııat "jim•.. ekoaomtct! 
taııalılıulı ett1n:Uii inlullbi maddi ~ 
ler halJnde g6eteren fuan bu mak1at. 
la muvaffak olınUI kabul etmek ıtzım 
dır. 
Şimdiden yedi ecnebi memleketin it 

tirakile beynelmilel mahiyeti kuvvet
lenmif olan fuar, gittikçe bu aab.ıda 
da yeni i§tiraklerle ehemmiyetini ar. 
tıracaktır. 

Senelerdenberl bu eRri vücude ge
tlrebi1'ıek için İzmir vll&yetinin. İz
mir belediyesin.in ve fuar komitui ile 
bütün allkadarlarmm 1ebatlz ve vu. 
kuflu c;alıpnalan aemerelerini verme. 
ğe bqlamı§tır ... 

ltfaiyem·izin 16 ncı yıh 
Mera sim le kutıuıandı 

Vail li urs mezunlarına diplomalarını 
bizzat verdi 

Dl1ıı memlelıette modern manuiyle güzel bir teYdlr. Sonra, bu 1&s, malnm
ltlalye tepllltı yapılmumm ve ltfalye- rm ve cauunızm mubafnHma ait olu 
Din motörleıtlrilmesinln 16 ncı yıldönll- vaaıtaıara taallQk edince daha cok stl
mtı kutlulandı ve bu velileden istifade •- ıel olur. l'alıat lıanaat!mce ae mevn 
derek Fatihte itfaiye okulunda, vali 01- tepn eden it, l&tıden c!e sbtlcllr. itte 
tUndq, bu yıl tahsUlerlni bltlrealere biz, tbluU barad& lfbı bqmda ve 
dlplomalarmı dağıttı. emrinde balunuyoru. Vüti1le bu mem• 

Gazeteeflerln, tstanbuldalıf bOtUn kay. lekette ooJr btıyilk acılara mal olan yan. 
mak.amlarm nahiye mUdUrlertyle beledi- smJara brp mlcadele em• valf• 
ye meclisi bllarmm hazır bulunduklan Dl omularma yiWenen ltfalyemls artlk 
bu merasim çok sade oldu ve umlml bir bqUn tüimW ve )'Ubelm.e cımrıorlne 
hava içinde cereyan etti. varmak lllerec!lr. Onu baklJd blr meslek 

Fatih belediye dalreainln yanmdül b&Une ptlrmek IQln ;rıllardaDbert mr
itfalye mlleueıemlzln temla dalrelerln. fedllen emelbı brfılılmı aJmakta1D. 
den ge~erek beh~e4e huırlanan çardak ltf&Jye m..ıek kun1armm timdi DdDcl 
altına malananlar evveli. itfaiye bando
ıunun çaldığı lstiklil martını dinlediler. 
Bunu U11ttlndağ'm ıu kıla ve güzel aöy. 
levi taklb etti: 
"- Söı, yqıyan mahlüat arumc!a 

lnsanm yerini tayin eden ve vaalflandı· 
ran, fikir ve duyguların teaahUrtlne bir 

&Jet olmak ltlbarb'l• flphula ld tok 



~ 26 AGUSTOS - 193a 

~(lata daic 
8;,. .. d ., 

şzzr olaqısı e 
V /\RLIK Mecmuasmm 15 Ağustos 
"2-: tarihli sayısında §Öyle bir aür 

hırtın ŞAİR • 
ile . 
~ llrtoıın lciğıt, cıgara, pul parası 

O.. lopyekü.n 

~~dl butuk kuruşa mal olmasına 

3ıir l"aıa rnn. 

~"llııır dc&41im 
qeıı· 6' • 

'-liııa_ ~ tatmadım o bonık fircnk ür;ü-

~ 'ki •llabm günü, 
tokluğuna on saat talrşrrmı. 

ISıttiin b 
"-ı. tınlara rağmen, 
~ ~lkAyctçf <Jcı';ilim. 
lfo ~il o, hayat lmdar &CYdiğlm, 
~nıyor biiylc seylerd('n. 

f:ııı~lt 1 8adecc: R. C, E Reşad Cemal 
a~ ~.lacak. Bunu "Şair buhranı adlı 
C rçılll~~ascbctilc,, bana ithaf etmiş. 
d~~a ~lltl öyle pek beğenmedim; ol
~ ,, olay bir şey, adeta bir alay ko-

" \·a 
ğ r. O şair - ~eşad Cemal Emek 

~l Unda Yanılmıyorsam • çok daha iyi 
llııı: ~·azıyor. Fakat yine teşckkilr ede
de re rıı düşünmüş. Serbest nazmı hiç 
"'tııı: kullanmıyor; fakat sesi, henüz 
~il: .. ; llıahsus değil; bütün şiiri okur
dtyece ·~n .bunu bir yerde daha duydum,. 
'§aır&tınız geliyor. 

Q~ blhrı buhranı., adlı yazının ne olduğu
~! ö 1Yol"\lm; belki benimdir. Fakat 
~ 80 Yle bir yazı yazdığımı, onda ne-
ı. .Y!ed' ~. • . 
'f ~ldıı ıgunı hıç hatırlamıyorum. "Şi-

' b Ölüyor, ölecek,. gibi sözler hak
~ edı en de, birkaç defa, birçok !i!eyler 
\~ IXı \'e hemen her 11eferinde, bu id
~1 tarfb bulduğumu anlattım. Bir 

"' IÜrin öldtiğUnü iddia etmesi, 
ltıt\t 1- artık !i!iirden anlıyamadığını 
·~e etzne8fnden ba~ka bir !i!ey değildir. 
~ ıı. anlamak, şiiri tadmak da evvela 
~~anımızda yazılanlardan zevk 
~ ~emektir. 1tiraf edelim ki her in
~ ine asıl lşllyen 3iir, geçmiş asır
~ ~anlıu• rtoğil, kendisiyle hir za

ı._ ... L •• Yaş!J·anların rıQ\'Jediklenaır 
~"ile • . 
be ~I' ti okuyoruz; ben armma divan-
h.. 11 te:Jrdığnn gibi on altıncı asırdan
~"'ll. cı- 13 Fransız şairlerinin kitabla
ı.~ Oltuıı.m. Çoğunu severim de. 
• ~ b llasıı söyliyeylm? onlardan boş-
~ l1e ende, sahte olmamakla beraber 

~ ~bU olmıyan, zaten mevcut ol
t~1ııı'ııı.~~akıa, dilşünceyle edinilmiş 
~ lş, b r, Bendeu :,117:1,.""e Y:rı evvel 

\iti'! g·~ka !i!erait i•lnde yaşamı~. fi
~ bıı.,b~ 1• bedii hisleri de benimkiler
~~& ı_ tUn ayrı olan insanların şiirle
-~ 'end· ~l'r 0~ ırnı bulmam kabil olur mu? 
ııı~'lrı.a Utken ister istemez bir cehid 
.. ~~n~ lcendimden çıkıp g-erçeklig·i 
"1!.t • aıw ~."e ltı 1

• muhayyel bir llleme gir-
~ t!cbu 
ı.._ de hu rum. Onları beğenir, sever-
~·,, ı.; 8biltUn yalnız değilim· Ron
ı.ı.1!t l:,o edinı·ı, Gallb'i, Baude;alre'i 
~ ~Pr ' 
~en trıden yakm olan Verlaine'i 

!Ves r:ölü 
canavarı! 
Lcınd ıraBolaır0 
öl<dlltlırmeğe 

karan- veır~Dleır 
Fakat lskoçyalılar 

IBZL değıl 
İngilterenin Lok Nes (Nes gölil) ca

navarı yarı efsanevi bir mahlUk halini 
aldı. 

lskoçyadaki bu gölde, bundan dört se
ne kadar evvel, balıkçılar garib bir ca. 
navar gördüklerini söylemişler, bunun 
üzerine gölün kıyılarını dolduran halk 
bu mahlüku beklemeye başlamışlardr. 

Birçoktan bunun bir hayal olduğunu, 
gölde böyle bir canavar bulunmadığını 
iddıa ederken, diğerleri de bu uzun bo
yunlu, si\•rl kafalı canavarın sudan ba§ı
m çıkardığını gördüklerini ileri sürmüş
lerdir. 

Nihayet, ellerinde fotoğraf makinesl
le gölün kenarında canavarı bekliyen -
!erden biri bu garib mahlükun resmini 
almaya muvaffak olmuş, fakat bazıları 
bunun bir hileli fotoğraf olduğunu iddia 
etmişler ve Lok Nes canavarının mevcu
diyetine inanmamışlardır. O gündenbcri 
memleketin garib hususiyetlerinden bi. 
rint te§kil eden bu canavar arasıra orta
ya çıkmış ve gölde böyle bir mahlük bu
lunduğu umumen kabul edilmiştir. 

Bugiln, Londralılardan mUte~ekkil bir 
kafile Lok Nes'e gidip canavarı öldür
meye niyet etmi§ ve tilfenklerini alarak 
bu meraklı ava çıkmıştır. 

Fakat, 1skoçyalılar buna derhal itiraz 
etmişler, memleketlerln!n bir hususiye
ti ve, seyyah celbntmektcki rolU dolayı
siyle, bir serveti olan bu canavarm öl
dürtilmesine mAni olmak istemişlerdir. 
Londralı "canavar ııvcılan,, ise, göller. 

de av, • bazı oeraıt dahilinde, l!erbest ol-
duğuna göre, bu şartları ihlal etmedik
çe, istedikleri hayvanı avhyabilecekleri
ni ileri sürmektedirler . 

Nihayet, 1skoçya mehuslarmdan biri 
hUkıimete müracaat ctmL, ve Lok Nes 
canavannın öldürülmesine mani olun -
masını i'3temiştir. Mebus, polis kararı i
le bunu ın&nl nlıınamad~ı takdirde :rıar. 
IA.merı;oya bir kamın teklif edeceğini 
söylemektedir. 

Murdok Mıı.kdonıı.Jd ismindeki bu meb
us iddiasında şunu ileri .sürmektedir: 

Vaktiyle Yeni Zelnndada böyle bir hfl.. 
dise olmuştur. Yeni Zelanda sularında 
garib bir hayvan görUldüğU zaman bazı 
meraklılar ve bilhassa avcılar bunu tut
maya karar vermişler, fakat civardaki 
ahali buna mani olmak istemişlerdi. Leh
te ve ııleyhtekl fikirlerin çarpıştığını gö
ren Yeni Zelanda hükumeti, nihayet bir 
kanun neşretmş ve "Pelorus Cek,, ismi 
verilen bu garib mahlükun hayatını em
niyet altına almıştr. 

HABER - '.Alteam poataıt ...... 

? 

Amerikadaki rezalet davası 
Amerikanın en büyük dolandırıcılık hadisesi ismi 

verilen davaya Nevyork mahkemesinde başlanmıştır. 
Muhakemenin ilk günü çok heyecanlı gesmiş ve başlxca 

suçlu Ccyms Hines ile arkadaştan ve şahitler !dinlenmiş
tir. 

Evvelce de yazdığımız gibi, hadisenin hem siyasi, 
hem adli bir mahiyeti vardır: "Numara piyankosu,, deni· 

len bir nevi piyanko ile, halkın paralarını çeken bu hay

dut şebekesine, Amerikanın siyasi partilerinden birinin 
idaresinde büyük rolü olan kimseler de ldahi'ldir. Ceyms 
Hines d: bunların arasındadır. 

Hadise ilk meydana çıktığı zaman layıkı ile tahkikat 

yapmayan da bilakis haydut1ara müsaid davranan eski 
Nevyork rn:.iddeiumumisi de suçlulardan biridir. Bu itibar-

la, bütün Amerikanın siyasi ve adli hayatını alakadar eden 
bu dav~ büyük bir ehemmiyeti haizdir. Hususiyle ki dava· 
mn muhakemesi Amerikada seçimlerin yaklaştığı bir gün
de görfüme1:tedir ve davayı idare eden yeni müddeiumumi 
Tomas Düvey müstakbl Cumhurrisi namzedidir. 

Resimlerde, üstte ve soldan itibaren şunlar görülü
yor: 1 - Ceyms Hines, muhakeme günü, sabahleyin evin· 
de karısı ile kahvaltı ederken; 2 - Dnvanın tahkikat ev
rakı ve ,·esikalar mahkemeye götürülüyor. 3 - Nevyork 
mahkemesi hakimi Ferdinad Pelcora adliye sarayı önünde, 
4 - M:ıl?keme heyeti ilk celseden çıkarken; 5 - Müddei· 
umumi Düvey (soldaki); 6 - Muhakemeden sonra 
Hines, ailesi efradına davanın cereyanını anlatıyor. 

Bu hadiseye ait evvelce aldığımız tafsilat 10 uncu 
ıayfamızdadır, 

Bir kadın elinden 
çıkan facia ' • Ka<dlolFilcacğıo;;Ealfil eDDlfilD lYlza~maıso, 3 kişinin öltYımüne 

S© kDşft1FDDn a~uır slY!ır<ett~ yaıraıDalfilmasoına mao ondu 
nır ıractının, elini biraz öteye uzatma· 

sı .Ne\-yorkta 3 kisinin ölümüne, 50 ki. 
~inin de yaralanmasına sebep olmuştur. 
Kadının kabahati belki sadece dikkat

siz olmar.ıdır: 
Nevyorkun yeraltı trenlerinde giderken 

bu kadın, bulunduğu yerden elini yan· 
daki kompartmana uzatıyor. Burası e. 
Jektrikli trenin makine dairesidir. Ka
dının, aradaki pencereden uzattığı eli 
burada bir düğmeye tesadüf ediyor ve 
bu düğmeye dokunulması üzerine tren 
birdenbire duru)"or. 

O sırada arkadan gelmekte olan diğer 
. bir tren, olanca süratile öndekine çar· 

pıyor ve vagonlar ~·alnız de\Tilmekle l 
kalmıyor, öndeki trende yangın çıkıyor. 

Kaza o kadar şiddetli olmuştur ki de. 

miryolunun üzerindeki caddede bulunan 

e\•ler sarsılmış, içindekiler zelzele olu
yor zannetmi~lerdir .. 

Kaza üzerine derhal imdat işareti ve. 
rilmiş ve en yakın polis karakolundan 
ve sıhhi imdat merkezinden yardım gön 
derilmiştir. 

Yeraltı tren yolu bir mah~er haline 
gelmiş, yaralıların çığlıkları yukardaki 
caddelerden bile 6şitilmistir. 

Yaralılar hastaneye kaldınldığı esna· 

da caddelerde bütün seyrüsefer durmuş 
ve imdat otomobillerinin cana\'ar düdük
lerine yaralıların çığlıktan karışmıştır. 

Çocuğunun, babasının veya anasının öl
düğünü, yaralandığını, yahut kayboldu. 
ğunu görenler de bu acıklı sahneyi daha 
büyük bir facia haline getirmişlerdir. 

Kaza kurbanlarından üçü derhal öl
müş. elli yaralı da hastaneye ka1dml· 
mıştır. Bunlann ekserisi ağır yaralıdır .. 
Ve bazılarının hayatları tehlikededir. 

Kazaya kolunun ufak bir hareketi se. 
bep olan kadın ise hafif bir yara ile 
kurtulmuştur. Yalnız üzerinde büyük biij 
mesuliyet taşımaktadır . 

~it oı~:l~n daha birçok kimselerin 
~e 0 le S"unu, benim semıemin de 
' ı dU adar ins~nın tesiri neticesi ol
'~ (ft0 DUnınckten kendimi alamryc
~ tı bit trıan için pP.k böyle değil· 0 in~ llıescı ) 1 . ' • 
~>ıı"<llltı 

8
.. c. çımde, hiçbir gayre-

~ il da :rıneden tA içimde akislerini 
ltı."•":reııye::ıandığım, sevdiğim eilrler 
~ l>a olanlardır; zamanım eair

\ı:.lthl' ~1klandır. 

"Dikkat! içinde kırıla- r-ias--~ .. ~---------------- -
~~' ' Blir h ~ı hısı . olnıez; her asır, heyecan-
_.,tırı,., !~1 8ÖYliyccek eairleri de 

ı.. h.. ..,ıırin "ldü ·u , ~lilcı 0 g nü söyliyenler, 
~'llıı:ılf eM büsbütün körleşmiş, sade
~~ 'ıl, ki (ınUkteseb) benlikleri ile 
\ tliıeıı~abJarda öğrendiklerinden 
~r ıkJeri anlıyamıyan kimseler

''- ~ h· ' Cl!kide b · oq ~ ıl' l)İir . n erı bildiklerinden ay-
~ ~ıel>:ına gördUJer mi, hemen şairle-

() idıııa ba§ladıklannr, şiirin öldil. 
~~ a~!l ederler 
l.ıı~ l'lıların . • 'J1 tı-. U 6•k1iyeUerine sevinmek 
\ .ı ~i;: ç llkU; "Şiir öldü" sözil bir 
\ l(o~ •nıarı 
~ <:>~it§ 1 ~ anlıyrunadığı bir şü-

\ı~ 
11 h~deo dugu nıUjdPsi. .. İşte bakın, 
eı" de F 'd . tı~ I' !Jiirtn ' .. ~nsa a da bırçok 

'ı 1 heı1ti h. oldUğ'UnU söyIUyorlar; 
\:. cı-, tr ıçbfr asırda, Türk edebi-
'~' ansız ed b" . ~ hugu c ıyatJ da, eaır hu-

tıı • Orııa nku kadar zengin olma
~Unr. ~~ anhyamıyanlar için ~iir 

~~lçltı. e~k.i Nte · yeni bir şiirin doğ-
eıa diri sinin ölmesi lazımdır. "Ô

ler doğar.,. 
Nurullah ATAÇ 

cak eşya var!,, 
Sandığa konulan delikanlı tayyar8ıfe 
· nasıl naklolunmuş '? 

Rclandadaki nişanlısından kendisini 
çağıran bir mektup aldığı zaman Ed
vards iımindeki İngiliz genci hakikaten 
müşkül bir vaziyette bulunuyordu. Fa
kat, derhal aklına gelen bir fikri tatbi1<: 
ederek arzusuna muvaffak olmuştur: 
Edvards'ın Holandadaki nişanlısı: 
"Derhal gel!,, diye bir telgraf çeki· 

yor. 

Edvardsda Holandaya gitmek üzere 
tayyare istasyonuna koşuyor. Fakat o
rada kendisine: 

''Bugün kalkan tayyare yolcu almaz, 
diyorlar, yalnız e§ya nalclediyor.,. 

Edvards, şimdi ne yapacak? Düş:.inü
yor, taşınıyor: 

Eşya clmaktan başka çare yok!. 
O zaman aklına lıir pHin geliyor. Der 

hal. en samimi iki arkadaşına müracaat 
ediyor, fikrini açıyor. Arkadaşları bunu 
ellerini çırparak karşılıyorlar ve hemen 

işe girişiyorlar: 

Edvards bir sandığa konuluyor. Ka· 
patılıp mıhlanıyor ve üzerine: "Dik
kat 1 İçinde kırılır eşya vanlır. Şiş so.k
mamak lazımdır,, yazılıyor ve gideceği 
adres yapıştırılıyor. 

Bu suretle, tayyareye yüklenen in· 
giliz genci Holandanm yolunu tutuy~r. 

Holandada gideceği şehir olan Şipola 
gelince, bu kırılmaz eşyayı dikkatle ye
re indiriyorlar. Gümrük memurları da 
şiş sokup muayene etmekten sakınıyor
lar ve .. sandığın kapağını açıyorlar. 

O zaman, Edvards ayağa kalkıyor ve 
herkesin hayreti önünde sa:ıdıktan <lı

_şarı sıçrıyor .. 
Artık kendis'.ni saklamağa lüzum gör 

memi§tir. Çünkü nişanlısının bulundu
ğu memlekete gelmiştir. Yalnız, gizli 
yolculuk ve biletsiz seyahat suçların -

dan dolayı bir miktar para cezası ve· 

Harpte ve sulhte UIOm 

U ~llJI\ıI harpten sonra bir cinayet vak'ası - ferdi olduğu için olacak • 
insan üzerinde İspanya ve Çin • Japon harplerinde ölenlerin acısından 

çok acı uyandırıyor. Görüyoruz: Filistinde 60, lspanyada yüzlerce, Çinde 
bundan geri kalmıyan ölüm haberleri okurken üzerinde bile dunnadan geçi· 

yoruz. Dünkü gazetelerde okuduk, sanının ki birçoklarının dikkatine çarp
mıştır. Japonyada gökte çarpışan iki tanarc f elfıketi yalnız tayyaredekilerin 

ölümüne sebebiyet vermekle kalma.mıs düştüğü yerde de yangınlar vücude ge. 
lirmiş ayrıca yüzlerce kişiyi öldürmüş \'e yaralamı5. 

Bu bir harp haberi değil. Vak'a doğrudan doğıuya Japonyada geçmiş. 
Bu hadise, Qin toprakları üstünde geçseydi, belki üzerimde bu acı tesiri u· 
yandnmıyacaktı. Bir harp sahasında ölen 6, üO veya 600 kişi harp dışında ölne 

bir kisinin acısını uyandırmıyor. Bu umumi harpten kalan bir kanıksamanın 
neticesi olacak. Biz 6, 60, 600 değil, 6000 kişinin bir günde öldüğüne şahit ol. 

1 mustuk. 

riyor ve sevgilisini buimrya gidiy.cr. 
Edvardsın nişanlısı bir barda !dansöz

dür. Nişanlısı gelir gelmez boynuna sa
rılıyor ve başına gelen macerayı anlatı
yor: ı 

Bir aclam onu ölümle tehdit ederek 
kendisiyle evlenmiye mecbur etmek 
istiyormuş. Kız, hunun üzerine nişanlı-

lısmı çağırmış •• 

Edvards o adamı bulup evvela kavga 
ediyor. Sonra polise veriyor. Nişanhsını 
emniyet altına aldıktan sonra tekrar in· 
giltereye geliyor. Fakat bu sefer sandı· 
ğa girmeden vapurla gelmeyi tercih e. 
diyor. , ,,. 



' 

1~~1 il!!:: 
• Adalnrın su derdine çarı- bulmak iı

zere belediye ile Denlzlınnk mühim bir te
şebbüse girişmişlerdir. Büyükedadnki Loş 
gaz depoları Beledi~ c tarafından tamir e. 
dilecek, Denizbank da masrorı bahnsınn 

~~~:~:.e ve Kartaldan buarya su taşıyn. 1 

• Esnaf hasınnesinln açılış merasimi 30 
ıfıustos salı günü yapılacaktır. Hastane i· 
çin alınan 8200 liralık röntgen makinesi 
sfimrfikten cıkarılmış ve ha~taneye yer. 
leştirilmlştlr. 

• Sanayi Umum Müdürünün başkanlığın 
da dfin Ticaret Odasında yapılacak olan 
içtima ekseriyet hasıl olmadığından baş
ka bir güne bırakılmıştır • 

• Orta mektep ,.e liselerin kütüphane
lerine alınacak kitaplar hakkında Maarıf 
\

0 ek0Jeti leni bir talimatname lınzırlnmış 
ve talebenin killtüriine :y:ırdım edecek e. 
serleri teshil etmiştir • 

• Mekteplerde '·azife görecek doktorla
rın yeni kadrosu Maarif \'ckfılctincc ha
zırlanmış ve Maarif Mfidürlüğüne gönde. 
rilmiştlr. 

• Üniversite kütüphanesi için talebeye 
tercüme ettirilen kitaplar bir komisyon 
tarafından tetkik olunacak ,.c tercümesi 
muvafık bulunma)•anlar iade edilecektir. 
Bıı sene tercüme edilen kitaplar 300 ka
dardır. 

• Rizede bir iki senedenbcri başlannn 
çay ziraatı sün geçtikçe inkişnr etmekte· 
dir. Piyasaya çıkarılan ça~lar yabancı 
çaylardan farksız olmakla beraber henilz 
bfitnn ihtiyacı karşılamamnktııdır. 

• Ayakkabıcılar dlin yaptıkları toplnn. 
tıda maktu fiyatların tesbilini esnafın 
kendisine bırakmışlar, mcılların üzerine 
cinsini gösteren etiket şeklini karırlaştır
mışlardır. 

• Muamele \'ergislnde deftere tabi esna
fın hnngileri olneıığı komisyon tarafından 
teshil edilmiş 'e 37 zfirnreılen 23 li defte. 
re, 14 ii de mııktu vergiye tabi olarak kn. 
bul r.rlilmiştlr. 

• İs\'içre Ye Belcikndakl ilim konfe
r:ınslarındıı Türkiye) i temsil etmek üze
re profesör Fuat Köprülü dün lsviçreye 
hareket etmiştir. 

• Şirketi Hayriye kendi tezgülılarında 
yeni Ye şimdiye kadar :...-apılan i5 ,.c 72 
numaralardan dnha büyük bir Yapur inşa. 
sına karar vermiştir. 

• Yeni yıl üzüm malısulfi dün lzmir 
borsasın:ı sctfrilmiş Ye piyasa mera~imle 
açılmıştır. lık sün 10 kuruştan 14 kuruşa 
kar'lar 52(ıll çuval üzüm satılmıştır. 
DIŞARDA: 

• Eski lloruan)'O nazırlarından Gregu:ır 
Seemk 1ngzc e\·velki akşam Cenevredc 
TCfat etmiştir. 

•Rıı~ muharrirlerinden Aleksandr I.ik
Jlrs Oktav 67 yaşında olduğu halde Le. 
ningraddn \•efat etmiştir. 

• Suriye Başvekili Cemil Mardam, Ex 
le Ben'den h:ırekct ederek P:ırise Yarmış
tır. 

• Belgradda Vrcme gazetesine göre, 
lnsiliz tacirlerinden mürekkep bir gıup, 
halihazırda Belgradı ziyaret etmektedir. 
Bu seyyahların maksadı, 'Yugoslavya, Uul
gıırlstan ,.c l\lacnristondıın mühim miktnr. 
da bulidny satın almaktır. 

• Liyubliyana'da npanisitten nmellyat 
edilmiş olan Prens Andre, tıım:ımiyle sıh
h:ıtlnl iade elmiş bulunduğu kliniği ter. 
ketmiştir. 

Rüşvet davası 
Muhakemeye dün de 

devam edildi 
Bl,r muhafaza memuruna 1700 lira 

rilgvet teklif etmekten suçlu LUsyen 
Jliber §lrkctl crkfmmın muhakemelerine 
asliye UçUncU cezada diln de devam e
dildi. Ve bru:ı §8.hltler dinlendi. Bunlar. 
dnn muhafaza kısım amiri Aziz şunları 
aöyledl: 
"- Merkez fımirinden aldığım emir

le LUsyen JUber fJfrketinin yazıhanesine 
birkaç memurla gittim. MilhUrlü odada
ki evrakı alncaktJk, vermediler. Merkez 
Amiri Mehmet Ali de geldi. Yine razı 
olmadılru-. Bunun Uzerine biz de evrakı 
mUhUrledik. Ertesi günü diğer memur
lar gidip aldılar.,, 
Diğer ııahid sivil memur Nccmeddin 

de demiştir ki: 
"- Birçok defalar Ltisyen Jıibcrin 

yazıhanesine gittik. Fakat Jfiberin An. 
karada olduğunu söyliycrek evrakı kon. 
trol ettirmediler. Nihayet evrakı mll
hürlll odadan alacağımız vakit de hazır. 
ladığımız zabtı imza etmediler., 

Muhakeme, iddia makamının evrakı 

tetkiki için, pazar gfinli saat 14 e bıra
kılmıgtır. 

Satılık ve l<lrahk 
Ortııköyün luıY:ıdnr malı::ıllinde Boğauı 

Marmnraya, Köprü;) e fevkaldde nezaretli 
mükemmel çiçeklik, çamlık, mey,·nlık, 

havuz, lama, tcmir edilmiş akar sulu 
b:ıhçeyl havi on iki odalı kiıgir hane mo
bilyalı, mobil)•nsız ncele sntılık ve kirn. 
lıktır. İsteklilerin Ortaköy Pal::ınga sokak 
25 numarad:ı H::ısnn Tahsin Gürsoya mn
r~caallerl. 

Sosyalistler IGüınrük ve ... mu 
Mecıisin içtima muame afln 

ene Sonbihar b. 
gezintiler 

a Bütün ingillZ 811 

. etmesini yeni şekil 
IS eyecekler Gümrilll< leaş MIQı<dlthırOlQı6ılYıınHYlril 

Pıırls, 25 (A. A.) - Sosyalist partiııl. ~ 
nin idari komisyonu !JUrosu, yarın içti- lkSl lrBrD 0<0M IS\f 0 ÜİH~ lLD Ü a lf 0 !Fil 
ma. edecek olan halkçı toplantıdaki dele- l 'lt 1 ır az o IMl a lYI ~ tr al <dl n 
gelerine, sollar temsil heyetinden par
lamentonun lçtimaıı davetini taleb et -
mek salllhlyotlnl vermiştir. 

Paris, 25 (A.A.) - Komünist fır

kası, kabul etmiş olduğu bir karar 
suretinde "bUtun demokratları içtl-
mai reformlara dokunulmasına ma-
ni olmak Ye cumhuriyetçi kanuna 
riayeti mecburi kılmak için her za
mandan ziyade müttehit bulunma
ğa" rlnvet etmekte ve bilhassa parlA· 
mentonun lçtlmaa davet edilmesini, 
kırk saatlik iş haftasını YUcuda ge
tiren kanuna ve bUtUn içtimai kanun 
lara dokunulamayacağının resmen 
ve alenen iltın edilmesini ve her tur. 
1U şahsi htıklmlyet temayUlfinfin red 
ve takbih olunmasını istemektedir. 

l\:nrar sureti, halkçılar cephesinin 
tarsln edilmesine daveti mutaznm
mm bir fıkra ne nihayet bulmakta
dır. 

Cumhuriyetçi sosyalistler ne 
di}orlur'? 

Parls 26 (A.A.) - Dün akşam top
lanan cunıhurlyetcı sosyalist birli
ği bilrosu, BB. Frosar lle Ramadler
nln jestlerini tasvip ederek kendile
rine samimi itimadını bildirmiş, bl
lfı.hare BB. Demonzle ve Pomaret'yi 
dinleyerek bunların şimdiye kadar 

takip edilen sosyal politikadan inhi
rafa müsaade etmiycceklPri hakkın. 
dakl knt'i azimlerinden kaydı ma· 
lfımat eylemiştir. Parti, sosyal po
litika bahsinde herban~l bir istika-
met değlştirllmeslnl kabul 
coktir. 

Anknra telefonları 

et mi ye-

Halk Bankası 
5 eylülde aı;ılacak 
Ankara, ı, (Telefonla) - Halk1 

bankası ve Ankara Halk sandığı beş 
eylül pazartesi günü başvekil Bayann 
huzurile ve merasimle açılacaktır. 

'1'1ıpu müdürleri Ankarada 
Ankara, , .. (Telefonla) - Kırklar. 

eli tapu müdürlüğüne Tekirdağ kadas 
tro müdürü Mustafa Candan, Amasya 
tapu müdürlüğüne Kırgehirden Fch. 
mi Gürün, Kırşehir tapu müdürlüğüne 
Edirne kadastro müdiırü İbrahim 

Yılmaz tayin edildiler. 

Van sıhhat müdfü ü 
Ankara, .. ~ (Telefonla) - Bandır. 

ma hük(imet tabibi Emin Esat Sagun 
Van sıhhat müdürlüğüne terfian tayin 
edilmiştir. 

Değişen bir nahiye merkezi 
Ankara, j (Telefonla) - Hakkari 

vilayeti merkez kcuasına bağlı Kaval 
nahiyesinin merkezi şimdiki bulundu
ğu Kaval köyünden kaldırılıp ayni na
hiye çevresindeki Piyaniş köyüne 
götürülmüştür. 

Ticaret umum müdürü 
İzmir, 25 (Husut.i) - Ticaret u. 

mum müdürü Bay Mümtaz yarın Is. 
tanbula hareket cdecel:tir. 

Satılık han 
Asmaaltında SS numaralı Laz hanı &• 

ede ıatılıktır. 
Fazla tafsilat için ht. Ankara caıdde

a.inde 105 numarada ilin Bürosuna mü· 
r<ıcaat. 

GUmrUk idaresi, yeni inga olunan 
Mumhane antrepolarmm nçılmasiyle be
raber gUmrUk ve muayene muameU'ıtm
da yeni bir §eklin tatblkma karar ver
mi§tir. Egyanın muayenesi, komisyoncu 
veya mal sahibi ile muayene memurla-
rırın vaziyeti, muayeneyi müteakip ya. 
pılacak muamele hakkında bazı yeni §0· 

killer tesbit eden gUmrük başmüdürlüğü, 

antrepoyu inşa ettirmekte bulunan De-1 
nlzbanka, antreponun dahilinde bu ge -

kilde tesisat vUcuda getirilmesi teklifin
de bulunınug ve bu teklif kabul edilerek 
istenilen tesisat vilcuda gctirilmeğc 
başlanmı§tır. 

Yeni §ekilde, antreponun munycr.e 
kısmında yerden bir metre kadar ytik -
seklikte telle kapanmış bir koridor vü
cuda getirilmektedir. Eşya sahibleri ve. 
ya komisyoncuları bu telin dahiline gi
recek ve buranın sağ tarafında yapıla
cak muayeneyi oradan takip edecekler-

Basın 
00 

istihlak 
eratifi 

Dünkü toplantıda neler 
görüşüldü? 

Dün lstanbul Basın Kurumunda bir 
toplantı yapılmıs. basın işleri üzerinde 
kurulmaSI kararlaştırılan istıihlfilt koope
ratifleri hakkındaki 1ktrsat Vekaleti pro. 

jesi tetkik edilmiştir. 
Toplantıda Matbuat Umum Müdür. 

lüğünil Sadri Ert6m, lktısat V~kaletiyj 
de Samet Ağaoğlu temsil etmiştir. 

Bütün gazete, mecnıua ve matbaacıla
rın bulunduğu toplantıda, projenin 27 
maddesi tadillerle kabul edilmiştir. 

Kooperatif, ortaklarının kağıt ve diğer 
Jüzwnlu maddeierini ihtiyaç üzere temin 
edecek ve buraya 1'ürldyenin bütün ga· 
zete ve mecmua sahipleriyle, matbaacı. 
lar, \e tabiler bağlanacaktır. Her azanın 
hissesi 500 lira olarak tec:bit etdilıriiştir. 

Nizamnamenin diğer maddeleri pa
zartesi günü yapılacak ikinci bir top
lantıda müzakere edilecektir. 

Kooperatif eylül sonunda faaliyete ge. 

çecektir. 

Yugoslav kabines nde 

lleğiştkllk yok 
Yugoslavya kabinesinde yakında ta· 

dilat icra edileceğine, ticaret ve terbiye 
nazırlarının değiştirileceğine dair olan 
ve Luşak gazetesi tarafından neşredilen 
habere mevsimsiz nazariyle bakmak 
icap eder. Resmi bir memba'dan bu ha
ber tekzip c-:1.ilmektedir. 

Bu haberi nc§retmiş olan gazete top

lattırılmıştır. 

Yenı neşriyat 

Mühim bir 
kanun şerhi 

İstanbul Deftcrdnrlığı irat ve sen·et 
vergileri miluürü kıymetli mnLi:rccieri. 
mizden Mümtaz Tarhan Maliye Yekületi 
l\nnunlar mildilrlüğiinde bulunduğu sırada 
topladığı nollardıın istHode ederek (Ar~ 
tırma, eksiltme '\·e ihale J.:anunu şerh ve 
izahları) adıyln faydalı bir eser vilcudn 
getirmiştir. 

Kitapta artırma eksiltme kanunundan 
başkn bun::ı dair nizamname, talimatname 
ve tathikntıa görülen tereddütleri izale 
için :Mali~·e VekMetince molmemurlnrına 
gerek tamimen, gerek mevrii olarak ve. 

dir. Şimdiki vaziyette herhangi bir it
halat mnlı amballljı muayene memuru 
tarafından açılırken komisyoncu yanında 
hazır bulunur, muayene memuru malın 
beyannameye uygun olup olmadığını tet
kik ederken k ..ımisyoncu da malda kırık 
dökük ,yanık, eksik olup olmadığını, ma-
1 ı gönderen firmanın dürlist hareket e. 
dip dmediğini tetkik ederdi. 

'Mumhane nntraposundaki §ckilde mu-
ayene böyle uzaktan olacak ve muaye
ne bitince mal sahibi veya komisyoncu 
geri dönerek arka taraftaki gişede mu
amelesini yaptırmağa devam edecektir. 

Komisyoncular bu yeni &ekle §iddotle 
itiraz etmekte, açılmanın yalnız gümrük 
için değil, gelen malın mahiyetinden 
vaktiyle haberdar olmaları llizumu do
layısiylc kendileri için de lazım oldu -
ğunu, binaenaleyh muayene memurunun 
yanında kendilerinin de eskisi gibi bu
lunmaları icab edeceğini öne stinnekte. 
dirler. 

V•vannll bır doktora göre 

Kanserin 
sebebi 

Hastalık, hazımdakı 
bozukluklardan ileri 

geliyornıus 
25 sencdonoerl kanser Uz rinde tetkf. 

knt yapmakta olan Avusturyalı bir dok· 
tor, nihayet bu hastalığın sebebini bul. 
duğunu ilan etmektedir. 

Viyanalı doktor Ernst Froyand bulun· 
duğu bir beyanatta şöyle demektedir: 

- Çahıımalarnnda bıına yardım etmiş 

olan doktor Madam Kamina ile vardığı
mız netice §Udur: kanser, şimdiye kadar 
zannedildiği gibi hUceyrelerin çürüme.si 
veyn fazla heyecan gibi sebeblerden ile
ri gelmez. Bu hastalığın sebebi hazımda· 
ki bozukluklardır. 

Bu mür;ahedcmizl, tecrübeleriyle, bir
çok doktorlar da tcyid etmektedir. 

Bugün Londradıı çalıeıyor..ız. Bizlmle 
beraber çalı5mıık yıtiyen !nglliz doktor
larını da memnuniyetle kabul ederiz. 

Şimdiye kndar ynptrğrmız tecrlibeler 
hayvanlar tizerindcdfr. Bundan sonraki 
tecrUbelerlmizi insanlar tizerinde yapa. 
cağız . ., 

Bir sandalcı boğuldu 
Dün Tarabya önlerinde bir sandal ka

zası olmuş va bir sandalcı boğulmuştur. 
BUyükderede Bu.tlıane sokağında. otu. 

ran 55 ya11larmda İnebolulu Klzım, san
dalına yliklediği tuğlaları lstruıbula ge
tlrmek fizere yola çıkmıştır. Sandal Ta
rabya önlerine geldiği zaman fnzla yU
kUn tesiriyle bir vapur dalgnsınn daya
namamı3 ve içine dolan sularla b:ıtnu§. 
tlr. Etraftan yetişenler Kazanı bir mUd
det denizde aramışlarsa da bulamamıır 
tardır. 

rilmlş emirleri, Divanı Muhasebat ''e 
Devlet Şıirnsı knrnrları ile sair bütün bü. 
hükümler k:ıydcdilmiştir • 

Hilkümlcrin tn nH \'c tahlil bakımından 
orijinal hlr mahi:rc.ttc olan hu e .. er hu 
kanun ile nlflkııd:ır işler ve mc!':cleler ü
zerinde olan herkese biiyilk h'ir ltolaylık 
temin edilor. T:ıkdir ederiz . 

tan filosu işti 
ediyor 

Londra, 26 (A. A.) -
Ey lal 

rin ayları zarfında l.skoçYtı 
çıklannda yapilacak oJaA 
"bnhri gezinti., Ierine bUtilıı 
filosu iştirak edecektir. 

iki yaralama " 8 

Bir sandalcı bağal 
Dün şehrimizde gene iki • 

vak'ası olmuştur: Bunlardan 
taşta vukua gelmiştir. • 

Beşiktaşta tramvay cado 
numaralı kahvenin üstUnd• 

vacı Ahmet ile Maskada 0 

1 Osmanın araların bir i§ rnesc 
çıktır. Dün sokakta biribirirdl 
Ahmet ve Osman rnünak 
muşlar ve sonunda da gırtıal' 
kavgaya başlamışlardır. J3d 
man b~linden bir bıçak çık~-'" 
medin sol omuzuna adaınaıa
rak zavallıyı kanlar içinre 
tir. Yetişenler tarafından Y 
lu hastahanesine kaldır1lın1t 
den sonra kaçan Osman da 
kalanmı§tır. 

ikinci yaralama vak'ası 
mu§tur: 

Arapcamiinde Kalafat 
ran Nazımın Gal:lt:ub earıala 
yatan Davuda borcu vardır~ 
cağıru bir iki kere isteıniş!ll 
mıştır. Nihayet Davud tekti' 
gelmiş ve paraya ihtiyacı 
bahsederek alacağını is~--.·-... 
mm paraSI olmadığını soyli 
borcunu ödememesi Davtldd 
ve cebindeki bıçakla. 
tilarak rast gele yerİP" ...cı 
mış r. t:r.o&tan yetişenler 
çağiyle Davudu yakalaı:nrŞllf 
riyle sağ koltuk altından t 
te yaralanan Naznnt da~ 
Beyoğlu hastahanesine 

dır. 

Erkek kafas 
ideal ka 

Dişlerini sabah, bet 
akşanı ~ 

RADYöt 
ile fırçalıyarı ~ 

Dişleri en 'fazla e1I -' 
mikroplara ttar~ı flil' 

terkip itibarile ~ 
mel diş ın3 ~ 

7,,,-:" 
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Bir Fransız geneı alinin favsigesi 

Ordu seferberliğine 
karşı maneviyat 

.. 
iş Bankası 

seferberliği ! 
Cumhuriyet Türkiyesinin 

iftihar edebileceği . iktisadi 
müesseselerin başındadır AOmaını maınevıraDaro, nsmn 

gdzJD 'lt:ufcuOan bDır <dllYışmaına 
kaırşo açoOmoş f}ı)aır~Dn · iDiK 
safıli1ası modıır? 

Bankaya mevduat 1924 de iki buçuk milyon lira iken 1937 de 90 milyon lira, tasarruf hesapları 1924 de 12.554 
lira iken 1938 de 29 milyon lira olmuştur. 

~~an manevraları Avrupada gerek 

0 
; P l o m a t l a r ve ıerek 

1
1 

u erkanım meşgul etmektedir. Vins 
on ç · . 

,f orçıl, dun nakletıilimiz makale· 
;-"de bıı manevraları Almanyanm 
:ltışuları için tehlikeli görüyor ve on 
~a, en iyi çare olarak, ayni şekilde 
fi ııevralarla mukabele etmelerini ta~· 

Yt ediyordu. 
lfFrnn.~ız generallerinden Pel Azan i. 
teta'!5ızca "Jurnal,. gazetesinde neş
"e 11lı makalesinde "ord!l seferberliği 
.,. karşı maneviyatı seferber edelim .. 
" 1.Vor . ' 
~ Mak~leyi aynen naklediyorıız: 

ltriıullhteiıf ordularda seferberlik talim· 
ki 11 n ve;•a ihtiyat efradmır. da iştira. 
~ e Yapılan manevraların,. çok muay
~ &ayeıeri vardır: Kabul edilen nazari 
~teUeri pratik §ililde tecrübe etmek. 
)! ~ese harp esnasında yapacağı vazife· 
ltıtri r~trnek ve kadrolarla kıtal arın vazi. 
baı.~·nı Yapmağa müsait olup olmadığına 

~· 
l1t ~n Almanyada yapılan hazırlıklar 
~ . bir mevzii seferberlik manzarası 
~;f rı~or, çünkü bu manevralar müte· 
~nı..~r sil8.hlarunadan sonra yapılıyor. 
lfıay··vralara, bir taraftan istihkA.m kur 
lttır~ rne~ur binlerce teknisi~en. ve işçi 
"-dı d edıyor; diğer taraftan, ıhtıyat er· 
~ a çağm}·or. Bu hareketlere gerek 
~dıı~az_ı:-lığının son safhası gerek kim 
~I\ ha Söyleruniyen dü~ana karşı açı. 
ku "r~;~ ilk safhası ismi verilebilir. 

l\~~ltikatin P.n büyük soğuk kanlılık· 
.\ıi~ ll.Unde bulundurulması icap eder. 
~ bu suretledir ki onun manası en 
~t "'e bitaarf bir surette anlaşılır ve 
bıt~el neticeleri tayin olunabilir . 

S~Yat efradının ça~nlması ve bu ma· 
q~ b~rın hedefi ne olabilir? Bu hare. 
~ 1~ Gltimatom veya müzakere esna· 

Uvvetıi iddialar veya, icabında ' 
1))-l'ak •

1 
~racaat için elde iyi bir sil~h 

1
1 

~ 1 en SUrlllcbilir. t 
' evraların gayesi sadece asleerleri 1 
llıt~ dt~er ve kütle halinde talim ettir-! 
~ter ~&'!~. ayni zamanda onlan kuvvetli 
~ Otd ıtJık haline getirmektir. Bu suret. 
~haı ~un unsurları, ilk i~aret üzerine. 
'ala ır araya toplanabilecektir. Ma· 
~ltsan rdan beklenen fayda, bilhassa. 
~lirııa olan kadroyu tamamlamak ve 
Ilı ı'<t:nlık vazifesi verilenleri bu işe 
~ıha .r olduklarına ikna etmektedir. 
ıfl\i }et, bu manevralar halkın disip

daııiU b.kuvvetıendirecek ve hükQmetin. 
"a da,,. ır tnüşkülat halinde. vazife ba~ı
'ite et ~~lenlrs· üzerinde mutlak bir 
~- ~ sa.lııbı halini almasına yarıyaca!<
'11thı1 :"evraıar, bu suretle, memleketi 
~L:'' 1 

e harpçi bir millet fikrine alıştır· 
""tadır. 

lıır "' • • 
~· ~~ki Hitıer, ekseriya tekrar ettiği 
~ ~b· ıkaten harbi sevmiyordur, çün

~en~n. ~e~ek Alman milleti için, ge
~~ lf sı •tın telılikesi vardır. Fakat 
~e ~~~r. her zaman için milletine ve 
~Ufrit·~ırn olabilecek mi? 
~. 'tıtu \ atanperverliği son derece inki
~ bar~ olan bir gençlik. beklenmedik 
~ ~iııd etlere geçebilir. lktidan tekba· 
~İtıi b e tutan adam biran zarfında 
ı ~ t(i ih~· har:t<etin sihrine kaptırat:ilir. 1 
~titri 01 ·~~lın, tamiri gayrikabil teh· 

ilracıa abılır. Çunkü bir m'illetin hep 
rı ferd~aleyana gelmesi ve bir dikta. 

~li(ı~rıı.l!~ h.e~ecanı o milleti uçuruma 
· ıçın biribiri üzerine tesir e-

'n ko 
~ tıı.ıtı.ııd rnşulanmıza karşı, başveld· 

tı ile iz~ı ve general Viullemin seyya. 

ti ~i ni}'et r~ildiği gibi ne derece se\'gi 
' t tehıak . lersek bcsliyelim, herhan-

t..1Yi 01 eye katşı tedbirli davranma
!l..'lı~ Ur. 
~ "" tl Veya ·ıı . . tıtr... ıtıU lak· mı etının ruht haletin. 
ıı.::ati~ bi ıl olarak, hatta tabir caizse 

· llu 1. r surette bir kaza vul,.""Ubula
' ıca ..: reuın ve sanayiin harp ha-

zırJığı dolayısile düştüğü \'aziyetin do. 
ğurduğu bir mali buhranın, hatta mem 
lekette kabul edilen sistemle ortaya çı
kan gıda maddeleri müşkülatınm neticesi 
olabilir. 

• . "' 
Seferberlik hareketile tahassül eden 

vazıiyet uzun müddet devam edemiyece. 
ğine gör, herhalde bir nticeye müncer o· 
lacaktır. Fakat ne gibi bir neticeye? 

Her türlü tehlikeye karşı kendimizi em 
niyet altına almak için iki cins tedbirlere 
müracaat etmek lazımdır. Bunlardan bir~ 
harici, diğeri dahili olacaktır. 

Hariçte Fransa ile İngiltere, sulhu mu 
hafaza etmek arzusunda olan bütün mil
letleri birleşmeye davet etmelidir. Bu 
nun için hem eski siyaset formüllerini 
bir tarata bırakmak, hem de bir memle. 
ketin dahilf idaresini nazarı dikkate al
mamak lazımdır. 

Bu takdirde Amerikan birleşik devlet· 
!eri büyük bir rol oynayabilir. Çünkü 
Amerikanm, bir harbin neticesini tayin 
edebilecek derecede iptidai madde ihtiya. 
tı vardır. Bundan başka, Amerikalılar da 
bizim gibi büyük bir sulh arzusu içinde 
bulunmaktadırlar. 

Frankonun muhafazakar· ve anenesever 
İspanyası da karşı tarafa ithal edilemez. 
Maalesef dahilt işlerimize karıştırdığımız 
Sovyetler Rusyası da harici işlerimizde 
de bize yardım edebilir. 

Mesele demokrasi ve diktatörlük mese· 
lesi değil, harp ve sulh meselesidir. 

Dahilde beraberliği ve i~ hayatını ni. 
hayet tahakkuk ettirmek l~ır. Bera· 

Cumhuriyet Türkiyesinin iftihar ede· 
bilece~i iktısadi müesseselerimizin en 
başında gelen Türkiye lş Bankası 14-
üncü çalııma yılını bitirerek bugün 15 
yaşına basmış bulunmaktadır. 

Türkiye iş Bankası bir rejim eseri 
olarak yurdun b:.iyük bir ihtiyacını 

karşılamak için Atatürkün iradeli eli 
ile kurularak 26 Ağustos 1924 de An· 
karada faaliyete geçmiştir. O tarihde 
ancak dörtte biri tediye olunmuı bir 
milyon Türk liralık mütevazi sermaye
siyle işe başlıyan bu milli müessesenin 
14 yılda temin eylediği itibar ve inki
ıafın bir ölçüsü olarak bugünkü serma
yesini teJkil eden 5 milyon Türk lira· 
sının yanında ihtiyat akçesinin de ser
maye miktarına yaklaşmak üzere ol· 
duğunu göstermek kabildir. 

FUhakika 1938 yılı başında ihtiyat 
akçesi 3.470.000 lirayı bulmuştur. 

Bundan başka Bankaya mevduat her 
yıl mütemadiyen artmış, plasman ve 
iştirakleri de genişlemiştir. Bankaya 
mevduat 1924 senesinde 2.4 7 4.446 li
ra idi. Bu miktar 936 da 7 5.906.514 
lira, 937 de de 90.768.361 lira olmuş· 
tur. Bankanın iıtirakleri de 1924 de 
580.340 lira iken 1937 de 19.196.242 
lira olmuştur. 

Müessese memleketin yüksek menfa· 
atlerini kendi kazancından ve her şey
den üstün tutarak yurddaşlara refah, 
kalkınma hareketlerini temin edecek 
tedbirlere imkanın en geniş nisbetinde 
yardu11a JfotpıJg. )'alnµ; krc1'i veren 

berlik lazım, çünkü Fransızların. kom. --------------
§Ulannın askeri seferberliğine mukabil 
hiç olmazsa manen ~cferberlik yaJl!llala
n icap etmektedir. Muntazam bir iş ha. 
yatı lazım, çünkü durup durup başlayan 
grevler, münakaşalar, gündelik ve ücret 
hakkındaki talepler umumi refahımız 
ve malt hayatımıza olduğu kadar müda
faa yaziyetımız.1: \k fcun IJir tocir icr:ı ot 

mektedir. 
1(. :(. Ji. 

tün devletlerle iyi münasebette bulun· 
mak arzusunda· bulunuyor. 

Böyle bir muharebe Almanya için de 
faydalı olmıyacaktrr. Çünkü, bitaraf ve 
derin tetkiklerden anlaşıldığına göre ge
ne Fransız ve İngiliz grupu ve onların 
müttefikleri harbi kazanacaklardır. 

GenP.rol Vuillemine karşı gösterdikleri 
samimiyete mukabil komşularımıza bi
zim de seygfünzi isbat etmek lazımgelir. 
se yapacağrmız şey, müstakbel bir harp
te bizim kazanacağımıza kanaatimiz ol· 

bir mevduat bankası olarak çalışmak· 
tan uzak kalmıştır. 

Yerleştiği her piyasada faiz ve ö-
dünç para alma şartlarını normal had· 
lere indiren Türkiye lş Bankası, kay
naklarını bir kredi iptizaline sebep ola· 
cak şekilde kullanmaktan daima çekin
miş ve mevduata her vakit yeni istimal 
imkanları bulmuştur. 

Yabancı memleketlerde bir Türk 
bankasının şubeler açması şerefi birin
ci defa olarak Türkiye iş Bankasına 

nasip olmuş ve 1932 de lskendcriye ve 
Hamburg şubeleri açılmıştır. 

Türkiye İş Bankası, bugün yurt için
de 45 şube ve yurd dışında 2 şube ki 
cem'an 47 şube ile faaliyet halindedir. 
Dünyanın her tarafında muhbirleri var· 
dır. 

Türkiye lş Bankası, memlekette mo
dern bankacılrğı kurmuş olmak ve bu 
cihazın işlemesi için elzem unsurları 

da yetiştirmiş bulunmak gibi hizmet
leri ile övünebilir. Müessese 14 yıllık 
hayatında bankacı olarak yetişmek is
teyen gençlere esaslı bir pıektep olmuş· 
tur. 

Bugün kendi kadr09u içinde çalışan 
689 memurdan baJka, zaman zaman ye
ni kurulan müesseselere verdiği eleman 
lar ve bizzat alil.kalı olduğu şirketlere 

geçen yüzlerce değerli memur bu mek· 
tebden feyzalmış, tecrübe kazanmış, 

iftihara layık bir zümre teşkil eylemek
tedir . 

Telkin ve teşvik vasıtalarının her 
türlüsüne başvurarak, çocuğundan gen 
cine, gencinden ihtiyarına kadar her 
yaşda yurddaşa hitap ederek geniş bir 
tasarruf propagandasına girişen Türki
ye iş bankası Milli sermayenin temel 
taşlarını teşkil eden tasarruf hareketi· 
nin muvaffakıyetle ilerlemesinde amil 
olmuştur. 

Sistemli, zevkli ve menfaatli bir bi
riktirme vasatisi olarak 1928 de Türk 
yavrusunun eline ilk kumbarayı o ver
rrJştir. 

Para biriktirerek bankaya yatıran· 
lar arasında kur'a çekmek &uretiyle ik· 
ramiye dağıtmak, ve tasarruf mevdua
tına dolgun fair; vermek usullerini ih
das eden gene Türkiye İş Bankasıdır. 

Türkiye iş Bankasının tesis olundu
ğu 1924 yılında 96 yurddaş bankaya 
tasarruf mevduatı olarak 12.554 lira 
yatırdıkları halde 1937 yılının sonunda 
bu rakamlar azametli ve manalı bir ye
kitna varmıştır. 

108.905 yurddaşın Türkiye İş Ban
kası kas:!larında 27.118.971 lirası bi
rikmiştir. 1938 yılının beşinci ayı so· 
nunda bu ye'lciın 29.453.198,26 varmış
tır. 

1ş Bankası doğrudan doğruya ban
kıu:dık sahasında çalışmal:la kalmıya -
rak beş yıllık birinci sanayi planının 
tahakkukuna yardım etmiş müteaddit 
fabrikalar kurmuştur. Ayrıca kurduğu 
bir çok şirketler vardır. 

-~ '· t ~· , • .... • • •• - _· :~ ~ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma Umumi bir harbin çıkmasına mani ol· 
mak lftzrmdır. Vmumi bir harp demek 
Avrupanm ve medeniyetin sonu demek
tir. Fransa. hükfunetinin daima tekrar et 
tifj gibi, böyle bir harp çıkmasını yalnız 
istememekle kalmıyor, ayni zamanda bü 

duğunu bildirmektir. Onların da kendile. Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
rine körü körüne güvenip bu ifadedeki ımEml*'" ı bı d .. d 3 k 1 b ·r 
samimiyeti anlamamazlıktan gelmeme- --·- ca n agun e aşe a ına ı ır. 
leri J§zımdır. 

Çınkırakh yılan 
davası 

B U havadisi okuduktan sonra "Amerika adliyesi
nin garabetleri nereye varacak?,. diye düşüne

ceksiniz. Bundan iki sene evvel Los Angeleste Rober 
Ceym! isminde birisi karısını öldllrmüş olduğu için ida
ma mahküm edilmişti. Bu adamın karısını öldürilı:ıü 

çok feci bir şekildedir: yatak odasına çıngıraklı yılan
larla dolu bir sep~t göndermiş ve kansını çrplak ayak. 
tarını bu sepete sokmağa zorlamıştı. 

Dava Los Anjeles jürisi önüne gelince, mliddefu
mumi jilri üzerine tesir yapmak ümidiyle mahkeme sa
lonuna bu çıngıraklı yılanlardan birisini kafes içersin
do getirmiştir. Tam avukat müdafaasına baglıyacağı 

sırada milba§irin bir hatası yUzünden yılan kafesinden 
boı;anmıştır. SalQnda mUthiı bir panik olmuş, bereket 
versin ki yılan çabucak yakalanmııtır. 

Mahkeme bu hadiseden sonra katil hakkında idam 
hlikmü vcrmiıstir. 

Fakat bu hükmü avukat yeni ve garib bir iddia ile 
kal'fılamı§tır. Avukata göre bu hükmün kanuni kıy
meti yoktur. Çilnkti yılanın kaçııı ve hakimlere saldırı
şı ile hdkimlcrin sinirleri boıanmıe, hükiim vermek i
çin icab eden dimaği sükun ve düşilnce selAmetinl kay
betmişlerdir. 

Bu meselenin halli iki senedenberi uzayıp gitmek. 
tcdir. Temyiz mahkemesi bu hussuta bir karar verme
yi aalAhlyetl haricinde görmUı ve meseleyi yüksek ada-

Telefonlu mezar 

A MERlKADA Missurl eyaletinde bir kadın kendi
si için garib bir mezar hazırlatmıştır. Bu meza

rın yan taraflarında hava delikleri olduğu gibi içinde de 
bir telefonu vardır. Biraz fazla mUvesvis olan bu ka

dın lnt bir kalb tutmasiyle ölü zannedilip gömüldüğü 

takdirde bu şekilde tekrar hayata avdet edebileceğini 
düşünüyor ve müteselli oluyor. 

ıaaDok yaı~Ble 
besDeırnen domuzDar 

Ka<a:ıınDar daha çek 
ikaza yajp)oycır 

B UDAPEŞTE soknklarmda otomobil kazaları pek 
çoğaldığı için zabıta ve belediye ciddi tedbirler 

almışlar ve gehrin hemen her köşe ba§ına birer memur 
koymuşlardır. Bu memurlar nizamlara uygun hareket 
etmiyen otomobiller ve yayalardan 60 kuruş ceza alı
yorlar. 

Son bir ay zarfında günde 160 kişi cezalandırılmıştır. 
Ceza görenler arasında erkekler çok az, kadınlar ise çok 
fazla imiş ... 

2000 seme evvellkl 
O ÖRT senedenbcri Almanyada domuz yetiştinniye va~ Dif e De ır R 

çok ehemiınyet verilmektedir. M EKTEBE giden çocuklara vazife verilmesi bugün 

Domuz yavrularını iyi beslemek ve çabuk yağlandır- icad edilmiş bir şey değildir. 2000 sene evvelki 
mak için gimdlye kadar Alman çiftlik sahipleri hayvan. çocuklar da. vazüe yapıyorlardı. 
lan pancar, mısır, ve soya fasulyesi otile toz halinde 
balık ve fosfat dö §O ile yapılmış bir mahlut kullanıyor
lardı. Bu mahlUt hayvanı çok yağlandırıyordu. 

Fakat bu sene Alman kimyagerleri yaptıkları tecrU
beleroe domuzlar için en iyi gıdnm gUnde on beş gram 

balıkyağı olduğunu keııfetmigler ve domuzları bu suretle 
beslemeğc başlamışlardır. 

Jet divanına havale etmiştir. 

Son günlerde Mısırda ara§tırmalar yapan bir fen 
heyeti çok dikkate layık bir ·vesika bulmuş, bir Mısır 

talebesinin vazüe ~efterinl ele geçirmiştir. Mısır yazısı
nı okumayı bilen llimler, papirüsten yapılmış bu defter
de iki bln sene evveline ait vazifeler olduğunu söylü
yorlar. 

Vazüeler buglinkü vazlfclarc çok bcnzlyormu§. De
mek ki pedagoji ilmi 2000 senedenberi zannedildiği ka
dar ileri gitmiş değildir. 

Defterde çok ehemmiyetli hesab meseleleri vardır. 
O zamanm çocukları da, muayyen bir sUratle iki nok. 

Yüksek adalet divanı bu gilnlerde toplanacak ve bu tadan hareket eden ikl devenin nerede ve hangi saatte 
mesele hakkındaki kararını verecektir. biribiriylc karşılaşacağını hcsab edeblliyorlarm11. 
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Su derdi! altı ıuvaıel ~ Bütün yurdda susuzlukla büyük 
ve geniş bir mücadel~ yapılıyor 

Seferihisar pek yakında temiz 
bir menha suyuna kavuşacak 

Bır rop .•. 

Seferihisar, (Hususi) - Seferihisar 
belediye.::inin 60 bin lira sarfiyle modern 
ve sisteratik tazyikli bir su tesisatı mey
dana getirmek teşebbüsü hakikat şekline 
girmi~tir. 

Tanzim edilen projeler vekfilet tarafın 
dan ta. d k edildiğinden tesisat, ,.e in~
at işleri dolayısile bugünlerde münaka. 
saya çıkarılacaktır. 

Seferihi ar halkının büyük bir derdi o· 
lan bu ihtiyacı hiç süphesiz ki bu teşeb 
büs doları ile ortadan tamamen kalk.mı. 
bulunacaktır. 

Halihazır su teşkilatı esa en ihtiyaca 
kafi gelmemekte. \e dolayı ile yaz me\'. 
siminde halk u uzlukla mücadele mccbu 
nretinde kalmaktadır. Bu derdi yakın· 

dan gören belcdıye. rei imız Mehmet Or 
hunun bu sahadaki faaliyeti memnu 
niyetle karşılanmıştır. Onümüzdekı ilk. 
bahara kadar tesisat tamamlanacak, Sc
fcrihi ar halkı bol suya kavuşacaktır. 

Yeni bulunan u menbaı şehrimize dokuz 
kilometre uazktadır. Bu menbaın etra
fır1daki arazi belediyece i"'tirnlfik edil. 
mi~tir. 

lmıır işlpr ı 

E aslı bir plan dahilinde kurulmıyan, 

ve nisbeten \iran olan şehrimizde bun· 
dan sonra yapılacak in~at işlerinin mo-

dem bir pHm dairesinde tatbikine bele
diyemiz çok yakmdan alakadar olmakta 

ve beş senelik kalkınma programını göz· 

önünde bulundurmaktadır. Bu çalışma 

yal\ln bır zamanda semeresini verecek 

ve ilçemız modern bir şehir haline gire
cektir. Daha şımdiden bina yapmak isti. 

Yl·nler lzmirdekı.i mimarların tanzim et· 

tılJeri planlar Claircsinde inşaata başla

m:~ bulunuyorlar. Yeni ) apılan belediye 
bınııc:ı \ 'C rlispanscri halkımıza nü.mune 
t~ki: etmektedir. Belediye bin lira sarfi. 

/ 
le c;sri bir haHi ile bir ~uş yeri yapacak· ı 
tır. Gelecek olan yeni suyun re mi kü,a

rlında bu in~aat tamam olacak ve ayni 

'!Ünde bu binalanıı da re..,mi kü adı yapı. 
!araktır. 

Şehriınız halkevi faaliyetini arttırmak 

ta de\·am t:lmcktedir. Geçenlerde halke\•i 

idare heyeti toplanarak bin liralık mu· 

hammen bütçe yapmıştır. Ar kolu ban

dosunun halihazır kadroc:una daha kuv. 
vetli ele111<ınlar iltihak edecektir. 

/ 

·. -

1000 tUğla 1 liraya 
nasıl maledilebiliyor? 

;~a "'la mool eğitmenleri kurs h l o asına 
tu rrıa bulamayınca paçıHarı sı vadı lar 

Kastamonu (Hususi) - Bin tuğla 
bir liraya nasıl maledilebilir? olamaz! di 
yecek.5iniz değ.il mi? Halbuki bu, pekala 
kabil olmuştur. Bakınız nasıl: 

Bilhassa son sene içinde inşaatın ço. 
ğalması odun bulmanın kayıt altına gir 
mesi yüzünden tuğlanın tanesi bir kuru· 
şa kadar ~ıkrnıştır. Tuğla yapan köyliı· 
ler ayni zamanda ziraatle ele meşgul ol. 
dukları için derhal külli miktarda tuğla 
bulmakta zorluk vardır. 
Eğitmen kursunda bu yıl kurs binasilc 

köy ev:i, atölye, süthane \'esair müştemi· 
lfıt yapılmaktadır. Bu inşaata Iaakal 
300.000 tuğla lazım. 
Eğitmen kursunda çalı~n gençler işte ' 

bunada bir çare bulmuşlardır. Fakat i5i 
evvela diluünen ve tatbik sahasına koya-

1 rak muvaf fakiyet kazanan kurs müdürü 1 
Süleyman Ediptir. 1 

Süleyman Edip, Eğitmenler içinden 
Ankara tuğla harrnanlannda çalışmış ve 
bu itibarla tuğla imalinde bilgi ve tec. 
rübe sahibi iki eğitmen bularak onlara: 

- Tuğla bulamazsak kurs binamıza 

hiçbir ilave yapamıyaca&rımız gibi uzun 1 
müddet te yapacak vaziyete geleceğimiz. 
§Üphel~dir. Siz taş kömürü yakarak tuğ· I 
la istihsal edeceksiniz. Bir tecrübe ede·' 
lim? 
Deı-niştir: Bunun üzerine derhal bir 

tecrübe: 
Azda\'ayda çıkını~ kömürden 8 ton kö. 

mür getirtiliyor. (12000) tuğla kestirili· 
yor ve bir fmn yakılyor. Fırın açıldı~rı 

vakit görülüyor ki netice kati surette 
müc;bettir. Tuğlalar daha sağlamdır, ve 
daha pişkindir. 

Ayni zamanda bu tuğlalar yerli tuğla

lardan dörtte bir büyüktür. 
Maliyet hesabı şudur: 

8 ton kömür (17.5) liradan (140) lira 
etmiştir. Tuğlalann bini bir liradan biraz 
fazla. Başka tuğlalann küçüklüğü de 
düc:;ünülürsc bin tanesi bir lira. 

Filhakika tuğla kesme çamur karma 
bu he~pta dahil değil. Fakat bu tuğla. ) 
larm (1000) i (150) kuru~ kesildiği de ; 
malumdur. Şu halde Eğitmenlerin u~uliin 
de tuğla yapae<!klar ( 1000) tuğlayı 250 
kuru~a mal edecek demek. 
~~itmen1er bu müc:;bet neticevi aldı1<· 

tan c:onra 1:10 000 bin tuğlalık yeni bir j 
fınn yakrnı !ar 'e bunda <la miic:bet n('- ı 
ticPye ulasmışlardır. 1 

Bundan sonra bir !ınn daha bütün bi. 
naların tuğla ihtiyacını kar~ılıyacaktır. 

Eğitmen kursu bu güzel hareketiyle ha· 
zineye 3000 liraya yakın menfaat temin 
ettiği gibi muhite de çok değerli örnek 
olmuştur. 

1 

~auta noe 
Kar ısı nın kolu

nu uçurdu 
Balıkesir (Hususi) - Kavacık nahi. 

resinin Şabanlar köyünde bir aile kavga· 
sı olmuş. kanlı ve feci bir şekilde netice
lenmiştir: 

Şabanlar kÖ}'Ünden Abdullah oğlu lh. 
san ile karısı 20 yaşlarında ,\yşe gece sa 
at 23 sıralarında kavga etmişlerdir. Ka· 

dm koca mm kendisine fena muamele 
etmesinden ve hiddetinden korkmuş ev
den dışan fırlıyarak kaçmağa başlamı}-

tır. Fakat kocası o sırada tela5la eline ge 
Ç1irdiği balta ile karısının arkasından 
koşmağa başlamıştır. Gözleri kanlanan 
kendisini unutan İhsan çok geçmeden 
.ı-\yşeye yetişmiş \'e baltayı kadının muh· 
telif yerlerine rastgele indirmiştir.Balta 
kadının bir kolunu adeta \"Ürudundan a· 
yıracak derecede parçaladığı gibi muhte.. 
lif yerlerinden de yaralamı~tır. 

Jandarma lhsanr yakalamış kadın dıı 
teda,•i altma alınmıştır. 

V~ ır '\ttaın 
k-O çlYI ~ IMıa ~eır D eır 
• Sef erihLar kaymakamı Şerif Eper 
Kars vali muavinliğine tayin edilmiştir. 

• Kars defterdarı Zihnıi Sanay vekalet 
emrine alınmış ve vazifesinden ayrılmış· 
tır. 

• Kars piyasasında sahte bir gumuş 
liralık görülmüş ve tahkikata ba§lanmı}
tır. 

• Birçok doğu kasabalarında görülen 
ve hiç de sırri olmıyan pide ekmeği ima
li Kars belediyesince yasak edilmiştir. 

• 5climede açılmış olan arıcılık kursu 
bitmi5 ve mezunlara diplomaları veril· 
miştir. Mezunlar içinde Çanakkaleden 
ana ile beraber kur<;;~ iştirak etmiş oltın 
bir de lnz vardır. 1 

Daima §ık gezebilmek tçtn mutlaka 
zengin olmak lazım değil.. Şıklık bi-
raz :da zeka ve hcıyal işidir. Sonbaha· 
rm ilk günleri için bir çok tuvaletler 
yaptırmak imkanını bulamadınrzsa sa. 
de bir rop yapınız. Buna bir de kısa 

ceket ilave ederseniz. Yazlık, ilkbahar 
lık geçen seneden 'kalmış ceketinizi de 
kullnarak fazla masrafa girmeden 
tuvaletlerinizi istediğiniz kadar tent!V. 
vü ettirebilirsiniz. 

• iti!• 

Evveta güzel bir rop yapınız. Ter. 
cihan beyaz veya açık renk yünlüden. 
Maamafih ister:;eniz ketenden, ince 
jerseden yaptırabilirsiniz. Beyaz ren· 
gi uv~un bulmuyor:sanız siyah ta olur. 

·tc gıf 
Krem renginde siyah. kısa kotlu bir cek~~ 1 

Jrekli bir ceket ile de giymek mümk.ünd~l~~siııit• 
Renkli faniladan kısa bir Bolero ile gıy.~bı:urıdil'·:,,r. 
Sıcak ~ünlerde ceketsiz gezmek de nıurtl tcetiııit jJI 
İşte size, tek bir rop ile ayrı ayrı . beş cebir i~ rdeıı 

Robun korse kısmı üzerinde uzun pike pililer 
vardır. Bu pililer kalçalara kadar devam ederler. Robun 
tlüğmeleri camdandır. 3,25 metre kumaş tan çıkar. 

Şimdi bakınız bu tek rop ne kadar şekle girebilir: 
Çizgili kısa kollu bir ceket ile giyilir. 
Beyaz kenarlı mavi bir ceket ile giyilir. Bu ceket 

tabii uzun kolludur. 

sa, altı tuvaletiniz varmış hissini verdırecek etcetlC 
Şayet bunu yapamıyorsanız modellere ba~kıP c 
birsini tercih edebilirsiniz. 

----------------~~~~~--~------------......... --------~----------------~~----

Bir kaç satırla faydalı bilgile!.,~.ı~' 
:f. Saç fırçalarınızı çabuk temizle· ;;. iç tarafı hafifçe yağlanmış bir ce- fif ateşte pişiriniz. fJakık 

rnek için iki saç fırçası alınız .. içlerine ket yakasını temizlemek kolaydır. U. yemek olur. 

biraz kepek serpiniz .Sonra biribiri -

ne sürtünüz. Eğer fırçalar çok yumu. 
şamış ise beş dakika kadar amonyak 

içerisinde bırakınız. Fırça yeni imiş 

gibi sertleşir. 

1(. Meyva lekelerini, hatta zor çıkan 
ceviz lekelerini çıkarmak kolaydır. 

Bir litre su içerisine beş gram kireç 

kaymağı koyunuz. Leleki çamaşırı bir 

çeyrek saat bu suda bırakınız. Sonra 

yıkarsınız; leke çıkar. Kireç kaymağı 
çamaşırları çürütür, derler. Bu söz 

yanlış değildir. Fakat bu işi yukarıda 

yazdığımız şekilde yaparsanız bu 
mahzurun önüne geçmiş olursunuz. 

li- Toplu iğneleri paslanmaktan kur
tarmak isterseniz onları bir sabun ka

lıbı üzerine saplayarak muhafaza c. 
diniz. 

"' Eğer bavullarınız ve el çantaları· 

nız rütubette lekelenmiş ise üz.erine 

bir iki damla zeytinyağı dökünüz ve 
bir fanila parçasiyle uğunuz, tertemiz 
olur. 

zerine biraz sabun tozu sürünüz, sonra 

'kurukuruya fırçalayınız, temizlenir. 

Mayonezli ctomHtes 
dol ması 

Bu da Holivudda çok beğenilen bir 

Hordövrdir. iyi dolmalık domatesleri 

alıyorlar. İçlerini uyuyorlar, adi ma. 

yonezle karıştmlmı§ prinç ve haşlan· 

mış yumurta ile dolduruyorlar. Sala

talık yapraklariyle süsliyerck sofraya 

koyuyorlar. Bol vitaminli, sıhhi ve gü. 
zcl bir salata olduğu rivayet ediliyor. 

Patates dolmgsı 

lrice ve şeklen muntazam patates· 
!eri fırında pişitrtiniz. İçlerini bir ka-

şık yahut bir bıçakla oyunuı:. İçerisin. 

den çıkan parçaları eziniz. Tereyağı 

ve kavrulmuş kıyma ile karıştırınız. 

Patateslerin içerisine doldurunuz. U· 
zerine biraz erimiş tereyağı ve az sal
ça ilave ettikten sonra on dakika ha. 

Buz ıu çaY tc iç~eıı 
cıı ço ç'f' 

Bu yaz Holivuttan bUıllJ 
içki buzlu çaydır. Bakı"1~ar: 0r 
Holivutta nasıl yapıyor ııaıır~~eıı 

· b' çaY ttıl' Gayet kuvvetlı ır .13,,.e e Jçil( 
lar. İçerisine bol şeker 1 

yorl•r· 5u-
tcoYU ııc 

sonra buz dolabına . ·sine ge us" 
ceği vakit bu çayın ıçerı frcıılı: r\l 
- uyu, ıco' gutulmuş portakal s gazoı 
mü şurubu ve bir parça dit! 

1 'bC t 
yor ar. r.. ıecril 11111 
- B _ d' . .. r defa ıı b 1 egen ınızı, goı lar111ı ıflİ· 
Bakalım Holivud yıldız 'c.lecel< za gı 
dığı buzlu çay hoşunu 

3tO 
Çı kola talı g l>'d'~ 

50 
gr11ıt1 .,e ç 

250 gram §eker, 2 sııoeıı1501'(1 
. }ıfllZ· • ,e 

250 gram r-ıkolata a ·riıııt· ..... 
::s geÇI oCW 

kolatayı makineden Ş ıcer, tı• Lif f' 
125 gram un aıttıız. e bir ıı11J11 ç'' · 
. . Clere'lc . jet !( 

çıkolatayı ılave e ura ı'f sitlv 
b haıı1 ~er d' 

pınız. Sonradan u .13,,.e c fırıfl 
t akı 1 ,,.e . Jt 

pılmıŞ 8 yumUf a o"kCr JclJO 
Hamuru bir tepSİ'fC .J~gJiniJ ~ııl#· 

· teu1 .J rt1 
pişirdikten sonra ıs ..... eu' 

aksıu• 
keserek tabaklara t 
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~"~~IR<'Oırn ~şn< '4<e HDs R@mano: 9 
Nak leden: Ha ldun S. Kip 

~aketin içinde yuvarlak bir ~yler his. 
erek sordum: 

" Bunlar ne? 
S Yol da yeriz, dedi. 

te Uzınin "yolda yeriz,, dediğıi nesnenin 
~~lduğunu merak ederek paketi açtım. 
%nıncta tereyağ olan, ikiye bölünmüş 
~bir dilim ça\'dar ekmeği ile iki por-

\' ~ktı. 
~1Yet o kadar vahimdi ki, içıimden 

0 
ek gelmedi. 
anıatıyordu: 

~ l>ortakallan vekilharç kadından çal
~Kara ekmeği de mutfaktan, reçel de 
~ C<ıktım ama, içine koyacak bir kap 

llladım. 

~ ~~abet olmuş, dedim. Hem beyaz 
egımiz de yok. e Ooot dedi, reçel, ekmeksiz de yenir. 

~na ne cevap verilir? sustum. 
~ abamız yürüyordu .. Fakat öküz ara· 
~ &'ibi. Bizi çeken hayyanlar, sanki 

~Un en aşağı yüz kilometre yol ~ürü. 
~erdi. Tuhaf bir kız kaçırma! ~şy:t 
~ k elinde ufak bir kahYaltr paketin. 
' başka bir şey taşımıyan bir genç 

1: ~e, yürümeyen hayvanlar! 
~andırmak için arabacının omuzuna 
"'iltak: 

' B· \' ı~z çabuk ol! dedim. 
arı bıze döndü, hala uyukluyordu: 
~Kabil değil, bayım; dedi, soldaki 
~anın nalı düştü. Kısrak da iki sc
lar ~be11 topallıyor .. Çok ya~lı hayvan. 
~ ayım ;elimden bir feY gelmez ki .. 
~ .. adernki elden bir şey gelmiyordu. 

UJ) Yerime oturdum. Suzi gülüyordu. 
~ \'.ok hoş, diyordu, aman ne hoş! 

~,talbuki vaziyet hoş olmaktan çok u
."ll ı · p le . ·· ıava daha aydınlıktı. ve heran. 
~11lden dönen köylülere rast~eliyor. 
~ ;._:~apkalannı çıkatıyorları bize yo. 
~annda, ağızlan harretten bir ka
~ . baka kalıyorlardı .. Suzi de on
~atdu~afifçe ba~ını eğerek selam veri-

- Benim sevgili, mini mini karıcığım, 
dedim, ne kadar mesut olacağız bilsen! 

- Evet, dedi, Bayard ile Plutonu da 
getirteceksin, değil mi? Annem mani 
olmaz artık. 
Halamın onları göndermeğe mani ol· 

mıyacağı şüphesizdi. Fakat beni keder
lendiren de buydu. Çünkü, bu çok sevdL 
ği hayvanlar hiç şüphesiz nişanlımın kal· 
binde bana korkunç birer rakip kesilecek 
lerdi. 

- Beraber yaşıyacağız, biribirimizden 
hiç aynlmıyacağız .. Beni seviyor mu
sun Suzi? 
Acır gibi yüzüme baktı: 
- Tabii! dedi, işte, iki defadır bana 

ayni şeyi soruyorsun. Kaç kere tekrar 
etmeli sana bunu? 

Herhalde, şu anda, onunla benim ara. 
mızda arabanm yastıklarından başka 

müşterek bir şey yoktu. !kimiz de biribi· 
rinden tamamile ba~ka iki ayn dünyada 
yaşıyor gibiydik. Tahammülüm kalma
dı. Sağ elimi yeğenimin beline $ardım. 

Kendime doğru çektim. Saçlarına enfes 
bir buse kondurdum. Fakat, dudaklarım 
tam yüzüne değerken, ne yazık ki ser. 
best kalan sağ eli yüzüme öyle bir şakır
tı ile indi ki1 sıçrayarak uyanan arabacı 
hemen dizginleri eline alıp hayvanların 
sırtında şaklattı . 

İrkilerek: 

- Suzi! dedim, bu ikincil 
Şimdiden, kavgada üste çıkmış genç 

horozlar gibi kabararak: 
- Sen her küstahlık ettikçe i~te böyle 

olacak, diye cevap verdi. 
Yüzümü buruşturdum. 
- Garip şey! dedim, bir kızla, suratı 

na bakıp oturmak için mi evlenilir? 0-
piılmek btemiyen kimse kendini kaçırt
tırmaz! 

Suzi gelincik çiçeği gibi kızardı Utan· 
cıhdan rnr, hiddetinden mi bilmiyorum. 
fena halde içerlemiştim. Kızgın kızgın 

yüzüne bakıyordum. 4a~ 1}1 ama. sevgilim, dedim. arka.1111z· 
ll takibe çıkmalarım mı btiyorsun? - Ya!! dedi. kendini kaçırtmazmış 
,a~ınr salladı: ha! Sen. demek beni öpmek için kaçın-

lar liayır, merak etme! Hem bu adam. yorsun, öyle mi? Pekala! şimdi görürsün, 

1/1e. diye gitsinler de, yolda seninle 1 sen! 
~tı }".aptığımızı haber versinler? Sör-1 Arabanın içinde doğrulmuş. bir yerini 

~l'tı r bı!e, evde bunu da benim delilik-ı kırmak tehlikesine bakmadan yere atla. 
llıı den biri zannederler. 1 rnağa hazırlanıyordu. Güçbela yakala· 
~ ~oğruydu. Benim güzel ahlaklı ha. dım. Vallahi fena bir niyetle de~il, sırf 
~tı .nden şüphe etmekten o kadar u- muhafaza için sıkı sıkıya belini tutan el
~. h kı, kızıyla kaçtı~ımızı bile söylese. lcrim mücadeleden tırmık içinde kaldı. 
,U~a ehemmiyet vermeğe tenezzül Ufak bir kaplan yavrusu gibi. hayret ve-
li dı. ren bir gayretle, kendini kurtarmağa çalı 

tGıt~·düşünce beni kendi nazanmda kü. şryordu. Nihayet km·veti kesilerek yas· 
l-t u. tığa kapandı. Büyük bir kederle: 
~~1a._rnın evinden çok uzak olmıyan bir - Layık olduğum cezayı çekiyorum, 
l~ k~~. dönüyorduk Yolun üzerinde ar 'dedi, fakat bu ~izıin yaptığınız çok fena! 
~%ur1u kalmamıştı. Güneş batmı~tr. ~azik bir adam böyle hareket etmez. 
t0:-, b.1:r. boğazları yırtılacak gibi ötü- Mendilimi çıkarmış, sıyrıklardan akan 
%ıu ıııın arabacı da .tarla faresi gibi u. kanlan durdurmağa çalışıyordum. 
~ Yordu Kan lekeleri içinde kalan mendilimi 

Ve ~iınde büyük bir ce52ret hissettim. gösterdim! ı 
~e Yetin bana verdiği fırsattan isti· ( Devamı nr) 

HABER - ~ltsam oostaSJ 

Balkan oyun.arına gidecek 

Atletlerimiz 
Teshil edild i 

Eylülde Belgradda yapılacak olan Bal. 
kan oyunlarına iştirak edecek atletleri
miz şöylece tesbit edilmiştir • 

100 metre HalOk, Fikret 
200 ,. Göring, Fikret 
·100 .. Recep, Melih 
800 " Recep, Galip 
JWO ,, Recep, Galip 
5000 ve 10000 metreler Hüseyin, Artin 
110 metre manialı Faik, Vasfi 
400 metre manialı Faik, Ce..tnal 
Gülle atma: Ateş, Arat 
Disk Arat, Yusuf 
Cirit: Melih 
Uzun atlama: Soyvan, Süreyya 
Yüksele Polat, Zerfin 
Sırıkla atlama: Muhittin 
Üç adım: Yavru, Süreyya 
Bayrak takımları da 100X4 de (lrfan, 

Göring, Haluk, Fikret. 400X·! de (Recep, 
::\1clih, Göring, Zare; Balkan bayrak ya
rışında da (Galip, Göring, Fikret, Ha. 
IUk) ~eklindedir. 

~lilli takımımızda 5000 metre muka
vemet koşucularını seçmek üzere evvel
ki gün Taksim stadında bir seçme mü. 
sabakası yapılmıştır. 

Hüseyin, Teno, Vasfi ve lbrahimin 
girdiği bu $eçmede. Hüseyin 16,19,1 gibi 
senenin en iyi derecesile birinci olmuş· 
tur. (Bu müsabakada milli takıma ayrı
lan Artinin derecesi 16,U dür.) Bu su. 
retle yul· • -ıda da yazdığımız gibi millt 
::>.tlctizm takımımızda 5000 metre koşu· 
ya Hüseyin ile .Artin gireceklerdir. 

Kastamonuda bulunan gülleci Ate.s 
İbrahim de, orada yaptığı antreman es
nasında gülleyi 15,21 metreye atarak 
yeni bir rekor tesis etmeğe muvaffak oL 
muşsa da, sahada resmi hakem bulun
madığı için rekoru tesbit edilememiştir. 

İstanbul muhteJiti 
lzmire h reket e~tl 

İzmir Fuarı münasebetiyle tertip c· 
dilen fut bol turnuvasına iştirak edecek 
olan muhtelit takımımız bu sabah Trak 
vapuriyle Bandırmaya müteveccihen 
hareke•t etmiştir. 

Mıntaka ikinci reisi Muhtarın ba~ • 
kanlık ettiği kafilede hakem bulunan 
Nuri Bosut ile Masör Kelle İbrahim 

de vardır. 
Ajanlık tarafından !davet edilen bü· 

tün futbolcular - Galatasaraylı Haşim 

müstesna - bu seyahate iştirak etmiş • 
lerdir. 

Bulgar yüzilcUlerl 
'?eldi 

İstanbul Dördüncü Festival Spor ko
mitesinin hazırladığı Boğazı yüzerek 
geçme müsabakalarına girecek olan Bul 
gar yüzücüleri bu sabahki konvansiyo· 
nel treniyle şehrimize gelmişlerdir. 

l'atıa e~rn~ğe karar verdim. Bin bir ihtL ~ a u o I~ ce sn ır <dl e 
-.... ,, uzıye yaklaşarak: S~<O>ır 
'· ''Ono · ı..~eğ . wm ... dıye başladım .. 

"'ltıi enıın, göze çarpan bir telaşla ceb
~Ucu araştırıyordu. Başladığım güzel 

-.... N\'anaa bırakarak sordum: 
'Q~~ e arıyorsun? 
' Untu ile . 

t>ara · 
-.... Alct çantamı unutmuşum, dedi. 

~ııta:ıa') 1rrna, canım .. Kaç paran rnrdı 
t~~ederİe dol . . ... l . . b . 
"': u ırı goz crını ana çenre· 

~ ı\ltı lira! dedı' 
""eli. . 

.. .--, ,,,_. .-. ~ .--. ,_, -
idman Yuı du, Buı sanın Acaı 

takımını 3-2 yendi 
Balıkesir 13 (Hususi) - Kuruluşunun 

yirminci yılını kutlulayan tdmanyurdu· 
ile davet ettiği Bursa Acar takımı ara. 
smdaki maç pazar günü yapıldı. 

Saat 16 da Acar ve Yurd takımları ka-

şıyorlardı, maçın 

arltr. 
heyecanı fevkaH\de 

35 inOi dakikada Acar sağaçığı takı

mının ilk sayısını yaptr. Az sonra da bi· 
rinci de\Te bitti. · 

lkinci devrede Acar takımında bazı 
değişiklikler yapıldr. 

·7 

I 

Atletizm bahisleri 
•• 
Uç adım atlama tekniğine dalı 

Va~aıını: Naili Moran 
Üç adımcılarımız için 1938 yılı iyi geçmiştir. Ve neteklm en iyilerinin derece

lerini burada tekrarlamak faydalı olur: 
Süreyya F. B. 13.81, Fethi H. l. Y. 13.74. Yavru Güneş 13.67, Abdürrabman 

H. t. Y. 13.57, Pulat G. S. 13,54, Ha1it F. B. 13,34, Üçtek F. B. 12.88. 
Hen Uz pek genç o1an Halit vo 16 yaşını yeni tamamlamış olan Üçtek önümüz

deki yıl1ar için ~ok §eyler vaadctmektedir ler. 
Bilhassa yetişmekte olan yeni unsuru düşünerek burada Uç adım tekniğinden 

kısaca bahsetmek isterim. 
Üç adımda atlet azami hızla atlayış t ahtasma gelir, ilk adımı yerden fazla yük

sclmemek şartile ileriye doğru seker. Yer le temas yapılır yapılmaz bit adan almrr. 
Bu adım ancak 16 metreden fazla atlana cağı yakit 3.60 ı geçmelidir. Atlet son at-

...... t 
layışta azami yükselişi temin edebilmek için adımı yaparken hafif surette kuçülür 
ve ilk CYVelii. topukla yere basar. Bu andan itibaren ilçüncü adıma yani uzun atlayt. 
şa gcçi1ir. 

Muayyen mesafeler J'apabilmek için her adımı ancak muayyen hadde kadar 
açmak lazrmdır. Aşağıda yazılı mesafe ve adımlara göre idmanlarda basılacak ye-
rin işaretlenmesi çok faydalıdır. 

AMAÇ ADIM1 ADIM 2 1ADIM 3 
12:00 M. 4.70 2.80 4.50 
12:50 4.90 2.90 L10 
13:00 5.10 3.00 4.90 
13:50 5.30 3.10 15.10 
14:00 5.50 3.20 5.30 
14:50 5.70 3.30 5.50 
15:00 5.90 3.40 5.70 
15:50 6.10 3,50 5.90 
16:00 6.30 3.60 6.10 

üç adnn~ılar~ bilhassa diz mafsallan ve bel adaleleri sağlam, bUtUn vücut ise 
çok çevik ve işlek olmalıdır. Bunun için atlet birçok hazırlayıcı egzersizlerle kı§t 
geçirecek ve ilkbaharda bilhassa silrat koşularına çok ehemmiyet verecektir. 

Genç istidatlarımıza daha esaslı suretle yardım edebilmek için atlamada. iş gö
ren adaleleri aşağıya ~azıyorum. Bunlan jimnastikle çalıştırmak atlayışı uzatabilir. 

ADALE 
Diz ve kalçada: Gludeallar 
Dizler bükük: quadriseps 
Ayak bileği: Soleils 

.ADIM 2 

Diz kilitlenirken: Ekstensor quadrlseps 
Havadayken: 
1liopsoas vo PektincUs 
Dizde: Biscps vo semi tendanosis 
Kollarda: Biseps 
Omuzda: Deltoid ve triseps 
Havada kalça: 
ve dizin ileri Gludeallar 
uzanması Quadriseps 
Yero basışta: Gludeallar 
Ayak bileği: Soleüs gastroknemilıs 
Ayağa kalkarken: Ekstensor ve quadr!. 

HAREKET " 
Ekstansion 
Eksentrik 
Eksentrik 
Eksentrik 

Konsentri.k 
Konsentrik 
Konsentrik 
~onsentrik 

Ek.sentrik 
Konsentrik 
Eksentrik 
Eksentrik 

seps ve guldeallar Konscntrik 

Atlamada alakadar adalenin nasıl çatı ştıgnıı yazdım. İdmanlarda bütün sene bu 
adaleleri kendi hareketleri dahilinde atla yışa hazırlamakla Uç adımda da çok yük-
sek derece alınabilir. 

...... il··' olsun a;,.,. .. , 
~ U}'ük b' '"rini 

nşık olarak alkışlar arasında stadyuma 
geldiler. Hakem Hulki idi. Mutat mera· 
simden sonra kaleler seçildi ve yurdun 
ayağiyle oyuna ba~landı. 

• . Bir üç adnncı muhakkak surette uzun boylu değildir. Vücudun bilhassa alt kıs. 
Bu deHede de, yurdun yaptıgı hır sayı mı çok sa ~lam, üst kısmı hafif ve elbtiki olmalidır. 'l\enı ır sen. değil ya. dedim. 

k sana b k b". . ıtını aş a ır çanta vcrır . 
' ı\!iı:°1 e~lerini çırparak bağırdı: 
~lizı b bu ışe yengem şaşıracak! Ne 
~ı\ııııe~ en bayılırım sürprizlere .. 
hı.. ~İdi ~e bayılırdı sürprizlere ama; 
. ;"Ycırcıu nın hoşuna gideceğini pek um· 
~ ı" ?'· nu miina~ebet..;iz clüsünceyi 

<;ın · ~ 
~tırn v · nı~anlıma birnz daha yak-
ı lıtı. t)~ Yavaış yavaş el;mi arkasına 
~ .. ık d·ı-..ı ..... 
• 

11ll'ıa ' "ıugu ıçın bu manevranın 

\l\ı1ltla ... ~·arrnam1ştı. Sol elini a1mak için 
•ı ı rr . 

Ç'.Unk 1 ~de ettım. Se-:ini çıkarmıyor 
~. (1 dıkkatıe yüzüklerine bakıyor 

Oyunun daha ikinci dakikasında Mus 
tafa Yurdun ilk golünü yaptı. 

Acar takımının işlek for hattının akın 
!arı Yurt müdafaasının kar~ısında ne
ticesiz kalıyordu . 

Yurd takımında iyi bir anlaşma hasıl 
olmuş ve oyun Bursa nısıf sahac;mda ce
reyan ediyordu. 

20 inci d'.'l'~i!rnda Sa-linin snJ-tan ilerli· 
yerek \·erdiği pası Celal güzel bir kafa 
\'Uru~u ile gole tahvil etti. 

Bu ihinci golden sonra Acar talnmı 
daha seri hareket etmeğe başladı. Oyun. 
C'ular didiniyor, g0l çıkarmak için u~a-

ya mukabil Acar da haftaymm sonları. g 
Yurdun galibiyeti ile sona erdi. 

na doğru bir gol daha yaparak maç 2-3 
:Maç için §ehrimize gelen Acar takımı 

Yurt tarafından şehir klübünde Yerilen 
yemekten ~onra dün gece geç \'akit Bur. 
sara hareket etmişlerdir. 
rzmlrde~ I mUsabaka•ar 
İzmir, 25 (Hususi) - İzmir muhte

liti ile Kastamonu takımı arasındaki ma
~t 2 - O İzmirliler kazandı. 
Kastam~mu - Izmir güreş miisabaka

larında S 3, İzmir güreşçileri galip gel
di. 

Nalll Moran 

ADIM~ --
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Refik Efendi neqe uğradığını şaşı
rarak fırladı; Cevrinin af zını kapadı 

Ayıık seslerini dinlediler. Uzak~mca ı 
Cevri hançerini kemali dikkatle koynuna 
koydu. Pek açılmış saçılmıştı. Kalktı ve 
çar§afını tamamen çıkanp, toplandı. 

Saçlarını hotozladı. Elbiselerini dilzelttl, 
~rnplarmı çekti. Bu hareketleri gözle
riyle tııklp eden reis efendi pu.slayı §&

· .._ Güvendikleri padigahtrr ! l 
• .._Evet ve kesilmesi gerek olan odur. 
Refik Efendi neye uğradığını oaon .. 

mııtı. Fırlayıp Cevrlnln ağzmı kapadı: 
- Aman hatun! Duyarlarsa eonra ha

llm1z nice olur? Siz varın istirahat bu. 
yurun. Biz hAdlsattıın gUnU gUnUne ha· 

aırmı~tı. Sakalını •ıvazlıyor, en.flyeaine ber veririz. 
el atıyor, sanki bir gey aklına gelmiş gi- Fazlaca bura.da kalmanız gUftUgt\ ze· 
bl ellnl bol c\lbbed:nln iç cebine daldırı- mini olur. 
yor, masa glSzlerint çekiyor velhasıl ne 
hıılt ettiğini bilmez halde kalbine cıva 
dUamUa gibi yerinde duramıyordu. Neu. 
zUblllAh harama el uzatmak, hatta kadın 
yUzüne bakmaktan hazer eden Refik e
fendi bu hal karşısında taze bir oğlan 

ıibi alevlendi. Yanakları pembe pembe 
oldu. 

Cevri, yakaladığı fareyle oynıyan ltar
nı tok bir kedi gibi sebebsiz eğiliyor, 

kalkıyor; signraemın kUlUnil silker gibi 
yapıp kollarını t! göğsü görilnUnceye ka
dar kaldırıyor ve öldilrüyordu reis e!en. 
dJyi. •• 

Refik efendi, blrka~ dakika 6nce aıı:ılı 

bir oertr gibi bıçağa davranan ve ilk ga. 
rUnügte yüksek bir saraylı edasiyle za. 
rif bir lıtanbul kadını olduğunu dliaUn
dilren ve bu defa da aıılfte ruhuyla ale
l!caib ve fakat herhalde çok lezzetli bir 
hal alan bu kadmm Uç bamba§ka. haletJ 
kar§ısmda tUkürüğUnU yutamaz olmuı -
tu, 

Cevri dedi ki: 
- Kard~lm.lz makammdasmız. Efen

dimb: kadıır bizim de size itimadımız var· 
dır. Bu hal ve kc§mekeş karşısında alı
nacak tek bir tedbir vardır sanının reis 
elendi? 

- Nasıl tedbir efendim? 
-- Selimin iadei cUJüsu için Mustafa 

kuvvetli bir m!nidlr. 
-Evet. 
- Bu mantin lza.leıi gerektir. 
.- Evet, ama, nasıl tedbir edelim! 
- Hal' kifayet etmez efendi hazret. 

lert. Sultan Mustafa devlet itlerini ima· 
rete çevirmiştir. Bir takım ne fdUğü be
linıizlerin yeddi kabzmda ve tasar. 
rufunda kalan bu işlere ehillerinin geçi
rilmesi ve bu suretle salt.ıınat ve de\•le8 
tin mütegallibe elinden tahlisi lAzımge. 
lir. Halbuki böylelerini, Mustafa bulun· 
dukça, top yıkmaz. Bunlar da elbet Se
lbnin iclA.sma mlı.ni olmak fcin her ile 
bq vururlar. Eğer güvenecekleri dal 
kesilirse her şey yoluna girer. 

Refik Efendi kulak kesilm~U. Bu mU, 
k!lcmenin altmdan bir §ey çıkacaktı, 

ama, Allah vere de kimse duyı:ıayaydı. 
Sordu: 

Cevrt, bu noktai nazarı doğru gör. 
mUştU. Zaten efendiden ne b~ka öğrene· 
ceği vardı, ne de ona söyliyeceği kalmış. 
tı. 

Nezlrin de faallyctini öğrenmiş bulunu. 
yordu. Selime vereceği epeyce mıılfımat 
edinmişti. Reisi de mühim h5.dlııelcre 

mUmkUn olduğu kadar ısındırmıştı. 
Kalktı, hazırlandı. 

- Efendi, dedi, Tayy:ırm azli husu-
suna gayret bekleriz. 

- Ne çare bulalım ki ~fendim! 
Cevri gUldU: 
--Şeyhi.sl!m .Ataullah Efendi ile fyt 

geçinemezler. Onunla arasını açmağı da 
mı bilmezsiniz? Serdan ekreme: "Tay. 
yar Paşa, bir ay kaymakamlıkta kalırsa 
sadarete geleceğinde lştibah yoktur. He· 
men lstanbuldan def'i çaresine bakılma
lıdır (*).,, diyu bir haber ilett!rin ve bu. 
na Şeyhislamı vasıta kılarsanız olur bi· 
ter. 

Sarayda beni görmek istediğiniz za
ınan (Cevrt) diye değil (kalfa) diye a. 
ratırsm.u;.,, 

Refik Efendiye ancak §imdi dank de· 
ınlş bulunuyordu. Tevekkeli değil bu ka
dın fcvkal!l.de bir mahlO.ktu! Meğer ia. 
m.l destanlara, binbir gece masallarına 

giren Cevri kalfaymısı bu! 
Cevri selAm verip cıktı. 
Refik Efendi, blriblri arkaıımıı. Uç kah· 
Hemen oturup cemiyeti hafiye erkA

nından Behiç, Galip ve Tahsin Efendile. 
re keyfiyeti yazdı ve nasıl bir tedbir a· 
lmınak llzmıgeldiğlnl sordu. 

Nezirln takibini tekrar bildirdi, serdar 
ile ocaklunun, kethüdayı sadnalinln ne 

türlil dü§ündilklerinln istifsarmı istedi ve 
bilhassa Alemdarı bir an evvel lstanbula 
tahrikleri lR.zmıgeldiğini yıızdı. . 

Fakat aklmdan bir nokta çıkmıyordu. 
Bu kndm, hazırladığı hud'a ile zeııcl Ne. 
zlrin bıı.şma bir felflkct getirecekti. Fil· 
haklka Nezir serdar peşinde, ocaklu ka. 
pısında, kethüda yanında yaltaklanan, 
elyahl bir Çômar köpeği gibi sUrUnüp 
duran, kendilerinin vehcle gayelerinin 
bellibnşlı düşmanı olan bir herlfti. Ama, 
Nezir ancak bir Aletten ibaret bulunu· 
yordu. Eğer bu idam edilse, gizli cemiyet j 
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devlet işlerinin ne olup bittiğini öğrene. 
mezdi. Zira Nczirin sırda~ı cariye Gill· 
naz Rusçuk Ayanmın bir casusu sayıla. 
bilirdi. 
Eğer Nezir ortadan kalkaraa belki ve 

belki değil muhakkak ki ipin ucu cemi· 
yeti hafiye elinden çıkrverecekti. 

Bu cihetleri Cevri bilmiyebtlirdi. Ve 
bunun için de Nezirin ölUmUnden eela. 
met arayabilirdi. Halbuki il böyle olma
dığı için Refik Efendi buna mani olmak 
vazifesi karşısında bulunuyordu. 

Kaç gündür yıığan kar dumıu§, ynlnc 
fakir fukaranın değil orta hallilerin de 
hali yaman olmu§tu. Her şeyin fiyatı a· 
teş bahasına çıkmıştı. Yakacak odun, kö. 
mUr bulmak çok mUhlm bir dert haline 
iOlmişti. 

Bir taraftan bu hal Sultan Sellin taraf
tarlarının ekmesine yağ sUnnUştu. 

Halk, mahlü' Selim zamanmdakt ra.hat· 

lığı arayr.rak Mustafa taraftarlan aley. 
hine gUftUgil.ya baelamııılardı. 

Refik Efendi kavuğunu önUne koymuı 
derin bir dilşUnceye dalmıştı. 

Filhakika Mustafanm vücudunu orta
dan kaldırmak en eslem yol idi. Fakat, 
onlar Mustafayı idam, Mustafa taraftar
ları da Selim ile Mııhmudu katlediverir. 
lerse taht bombog kalır ve devlet payt. 
mal olurdu. 

(Devamı nr) 
(*) Tarlhi Cc,·det lldnd cilt, sayfa 235 

ve ve Adeti olmadığı, usulden bulunma
dığı halde makamında iki de nargile iç. 
tiği halde bir tUrlil kendini toparlaya· 
mamıştı. 

- Demek yıT~ılacak ev bu değildi, 
Tevekkeli değil adamcağız 4abahtan. 
beri banu bağırıp duruyor! .• 
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IF I<• 
Yazan: R Rober Düma - 39 - Çeviren: • 

Er na fısıldadı: Kurtlarboğaıı 
mevkiinde Benuagı öldürecek/~~. 

erl\cSiZ• 
- Ay! diye haykırdı. Bec - Yukarı gelsin, bekliyorum. 

Sast sekizi yirmi geçiyor. Dorote on 
dakika erken gelmişti. 

- Beklediğim terzi kız gelmi§,. Be!1 
dakikalık bir iş... Sizi görmemeleri ll • 
.zmı. Ben yandaki salona geçiyorum. Siz 
burada bekleyiniz baron. 

- Peki. Fakat kapıyı aralık bırakınız. 
Karanlıkta kalarak sizi buradan görebl. 
leyim. 

- Peki. 
Fon Strammer elektriği söndürdUğil 

sırada kapı vuruldu. Erna açtı. Dorote 
içeri girdi. 

Fon Strammere arkası dönük olan Er· 1 
na elini dudaklarına götUrerck Doroteyo 
işaret etti: 

- Sus! 
Genç kadının konuşmaması lA.zmıdı. 

Hele almanca konuşma.sı baronun derhal 
ıUpheslni davet edecekti. Casus kadın: 

- Bonjur matmazel. Dedi. ·Terziden 
prova için geliyorsunuz cieğil mi? 
GöğsU hizasında knldtrdığı baş parma

ğıyla arka tarafı işaret ederek lçerde 
birisinin bulunduğunu anlatıyordu. Ya • 
vqça fısıldadı: 

- Sage (1) evet madam! 

Dorote ancak bir ikl kelime !raneız~ 
ca biliyordu. Şaşırdı, afalladı. Emn onu 

gözleriyle teşci ederek fransızca söyli
yeceği iki kelimeyi tekrarladı: 

- Evet madam. 
Dorote papa~an gibi söyledi: 
- Evet madam. 

Erna boyuna söylilyordu: 
- Şurasını düzeltmek lıllnn matma -

neyi koluma, omuzuma batırdınU:· 
Fısıldadı: 

- Sage: pardon madanl· 
- Pardon madam. tıaııstııl1 

Erna fısıltı halinde verdiği 
tamamladı: oeeııf11 

aralı 1 
- Bir aaat aonra 7 nuın l>O~'' 

47 inci kilometresinde, •'Jio~aıssı si· 
mevkii civarında bir otomobil ğe 1~eb
bi göstererek Benuayı öld~rtn:irl )leıfe· 
bUs edecekler. İki otoınobıl, jkl oto' 
des, diğeri Bugatti olmak uıere bllıar a· 
mobil bu işte kullanılacak· Jı.r8 1 r ~ıl· 

d ruror n • _ırıı 
~ağıda yandaki sokakta u . . rraıv-
maralarmı al ve ded~ gıbı 

811 
çabı:l' 

asker! istihrabatına bildir· A11l 
git ve cesaretini kaybetme! .., 

ds ... · 
Sage: Allahaısmarladık :ına 
- Allahaısmnrladık ınsdaIXl· ııtJ1ll1erfll 
Dorote gitti ve Erno. fon str 

yanma döndil. ., fto~ 
- Canınız sıkılmadı ya baron · 

pek uzun sUnnedl. lıX1 ~,. 
- Şimdi artık aeıığıya ınel i., 

Vakit geliyor. Hazırsınız de~l ~1~1accıe 
Erna tuvalet odasına geçıP 

giyindi. 
- Haydi gidelim. 

tt' 
p;rııarJ 

Benua o gUn belki on defa def_,tıl. 
lefon etmeğe davrandı ve Mt uııaıılPtl
da vazr;eçti. Beklemek daha ıxı gatc~•ti 
O ak17am zaten bulu§acaktardL oııuP ııe 
casus kadmm yUzUne fır1atacal'd JJı al• 
hal aldığm.ı gözleriyle görecek • 

zel. Acelem yok, rahat rahat prova yıı- çak kadm ah! 0telille 
pabllirainlz. lğne ister mi.siniz? Şimdi acele acele Gran JtU~yli)-e'ıı• 

Tekrar fısıldadı: giderken zihninde hep :ıı:rnaYa gııı4U· .. 
- Sage hayır madam. ğl cilmleyi tekrar etmekle :ıı:ıeŞde1'f ,s 

ı il anUtı ı:e _ Hayır madam. Erna onu kapıcı mevk ııaıtalı 

Dorote terzi kızı rolilnde Ernanm göğ. tonda beklemekteydi. Fakat 11 JıMll ' 

silne iğilmlş, robunu prova edennia gi. de güzel! Benua içeri gtrcr::a.ıııı fJI': 
bl yapıyordu. Erna almanca olarak fı~ de bekllyen uzun boylu bir uerle 
sıldadı: ketmedi. YUzba§ı Ernaya do~yb g~~ 

- Beni dinle ve bir ııey belli etıne: dl. Salon kalabalıktı. Binaen ceııterı" 
rol yapması, Ernaya söyll.Ye _.tetl6 

hislerine hakim ol. Benua ölUm tehll - :N~ 
kesinde ... Yan odada Berlinden gelen bir sonraya tehir etmeal lf.zJIJldl· 

eğilerek Ernanm elini öptU. 
adam beni kontrol ediyor. ~ 

Casus kadın fısıludı: .... .., 
Yüksek seele franıızca konuştu: 
- Hayır, ha},r. Daha yulçardan 

muza doğru olsun. 

ar .. - •· - Dikakt Benuva, sa.J<ın n ııoY}IJ • 
0 

- kaynn deme ... Arkandaki u~ te~ıı!l'~. 
\ dam Alman askeri istihbara tta!Xlıııe~ 

dan birinci mUllzlm Fon S gelcıi· Ş 
Berllnden seni öldUrmek uzere giclel~ 
di bizi gözetliyor. Gel arabaIJ1

8 g11111ııı~ 

Fısıldadı: 

- Sage: peki madam. 
- Peki madam. -·-.,.., 
Almanca talimat venneğe devam et- Fakat aman bir "ey belll etJllCı 

4 
.. ı1, ıs· 

ti : J)'ll ır .:ti" 
gayet neş'eli ve bıına çıtdırss erıııJ v 

- YilzbB!iıya haber vermemize imkan 
yok. Fransız askeri istllıbaratnıa çabuk 
haber ver, Benuayı bu ukeam öldürecek· 
terini 5öyle ..• 

Birden: • 

rUn. Allahaekma Benuva, 55ı1 
le, dediklerimi yap. ,..ı> 

( De'\;s.ırıt 
~·· ~ 

(1 > Almanca "söyle,, ın~_:--~,. . ..... ~"" 
·-· -lmWM!l-· -. -. i!JIOO[l]C~ on' ~ı 

Arman, mektebe gittiğinin ilk Uç senesinde, zihni almıyor, ka
fası işlemiyor gibiydi; meraka başlamıştım; fakat birden açılıver
di. Çocuklar, kendilerini çal~mağa all§tırmak, zekfllannı incelt· 
mek, ruhlarına cemiyetlerin esası olan itaati agılamak iıtiyen o ha. 
zırlayıcı, ilk ~,llann gayesini pek anlamazlar; Arman nihayet an

lamıııı olacak ki hemen değl3ti Karde§çiğim, geçen gUn onun, Sor
bon'da herkesler içinde yapılan umumi mlisabakada mükAfat aldı
ğını görünce, adeUi. aarho11 edici bir sevinç duydum. Senin vaftiz 

oğlun kitabet mUWatmı aldı. IV Uncil Hnnri kolejinin mUkA!at 
tevziinde de iki tane birincilik mUkA.fatı aldı: biri nazımdan, biri 
de latinceden. Onun adını okurlarken sapsan oldum, az kaldı: "Ben 
onun annesiyim?., diye bağıracaktım. Nnls elimi, acrtırcasma sı
loyordu; ama öyle bir zamanda insan acı duyuyor mu? Ah! Lulz. 
ciğim, sevmek, sevilmek fırsatlannı kaybetmfoim, ne çıkar? bun
lar da aşk kadar tatlı değil mi? 

Çeviren: iNi u ıru O Daılh 
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rini severııe? ya sevdiği adam onu sevmezse? kaÇ d;{,' d•ıııı6 ~ 
karken gözlerim ya§ardı. Gilzel bir mahlôku, bir çıçe 1u, •,ıd tı$• 
konca gıbı göğstimU:ı:de yetiştirip bliyUttUğUmUz b!r ~aJıtılfjl ~: 
bir el oğluna vorivermck ... yani bile bile en kıy:ınetll ati• 1•6~11" 
ğışlamak! ... Senin bana iki yıldır mektup yazrııaın ıxııı? ı:ıeDtı' 
"bahtlyarun!,, demek için bir mektup yazmaman ~·o:if fııel• 61~'1 
gibi bir ana için kızını kocaya vermenin ne mUthtŞ. a.ıııı ı:ıe fJ' 
cağını işte o öğretti. Allahaısmarladık ! artık ~·eter': rı1' değil 
mektup yazdığımı ben de bilmiyorum, mubabbetiıne 1 

)' 

Ağabeysinin milkafııtlar ıılıp alkışlandığmı görilnce kUç{lk Re. 
ne'ye da bir heveı geldi, o da koleje gitmek istiyor. Bazan bu Uç 
çocuk evde bağrışıyor, koşup oynuyor, insanm beynlnl patlatacak 
bir gürUltil ediyorlar. Buna nasıl dayanıyorum bilmem; hem ben 

daima onların yanmdayun; çocuklarıma bakmak ieini kimseye, 
Merl'yo bile bırakmadım. Fakat annelik sanatı insana ne büyük 
sevinçler veriyor! çocuklnrımdan birinin, birdenbire içi kabarıp o-

yununu bırakarak bana sarılıvennesi yok mu? buna doyum olmu
yor. Hem onları daha iyi tetkik edeblliyorum. Annenin vazifele-

rinden biri de çocuklarının kabiliyeUerlnl, huylarını, istidatlarını 

daha küçük yaştayken anlamaktır; bu, başka kimsenin, hiçbir ter-

biyecinin elinden gelmez. Anneleri tarafından bUyUtülen çocuklar 
yolu. yorclamı daha iyi biliyor, daha terbiyeli, daha nazile oluyor• 
far, bunlar tabii inceliğin yerlnl tutabilir ama tabil incelik, insan
ların annelerinden öğrendiklerinin yerini tutamnz. Salonlarda gör. 
dUğtlm erkeklerde bu farklar artık gözüme çarpıyor; bir delikan
lının tavırlarından, hareketlerinden, ana terbiyesinin izlerini anlı-

ndan 'bahsede-

yorum. Bir insan çocuklarım, böyle bir UstUnlükten bile bile na
sıl mahrum od er? görüyor!un ki vazifelerimi yapmlf olmam bana 
hazineler açıyor, türlü bazlar veriyor. 

Eminim ki Arman on iyi bir memur, en na~u bir idareci, 
en vicdanlı bir mebus olacak. Rene de düny,anm en gözü yılmaz, 
sergilzeşte atılmaktan çekinmez, hem de en kumaz gcmiciJıi ..• O 

yaramazda demir glbl bir irade kuvveti var; her istediğini beceri
yor; maksadına varmak için bin çareye ba3vuruyor, hiçbiri kAr et
mezse bin birincisini de icad edebiliyor. Arman'ım t.,lerin sebebini, 

hikmetini anlamağa çalqıp sükQnla razı olsa bile Rene kıyameti 
koparıyor, çabalıyor, boyuna mftzakerelere girl§ip öteye, beriye 

başvuruyor, nihayet bir delik buluyor; oradan çakısının ucunu ge
çirebildi mi, klfl, artık arabası da geçti demektir. 

Nais'i sorarsan o kadar bana benziyor ki etini etlmden ayırd 
edemiyorum. Benim cici, canım kızım! onu kendi elimle sllelUyorum, 
zarif, §Ik olmasını istiyorum; saçlannr, kAküllerlnl öpe kokhya, aşk 

düşilnceleriınle tarayıp örüyorum: onu ancak sevdiği ve kendisini 
:ıevecek bir erkeğe vereceğim. Fakat ytizilne pudra stirmesini 

seyreder, ı:ıçları arasına nar çiçeği kordelA geçirir, ufacık ayak· 
larmı giydirirken aklıma bent çıldırtacak şeyler geliyor, Kızları

mızın gönlü sanki bizim elimizde mi? ya kFndino lAyık olmıyan bl-

Ah! benim Luiz'clğlm, bana bir cevab ver. 
Lll , 

Madam G1ıston'd:ın Maruun dö l'Estorsd ~ 1''tcJl :ıctıli' 
JiöŞ . iil tı't ~, 

İki senelik bir silkfıt merakını uyandınnı~. balla :detiJ111 Jııi 
yazmadığımı soruyorsun; ama, benim gUzcl Renc'ın: ~~~ 
latnbilmek için ne cümle, ne kelime, ne de dil vardır· şna ~ ~ 
saadete tahammül etmek kuvvetini gösterJyor, işte~c cıc 1 illıJJ 
Bahtiyar olmak için en küçük bir gayret göstcrınc gi bir ,ı:ıı.r ıf 
yok: her hususta anlaşıyoruz. üç yıl içinde bu ahcıı ıcuçillt b 1' tıe• 
edecek hiçbir §ey olmadı, hislerimizin ifadesinde en 1' blJ {I'~ ııV8 
rılık gör\ilmedi, en küçUk isteklerimizde bile en ıtUç~ t&'c ttif-1 
lirmedi. Hasılı, kardeşçiğim, bu bin gUn içinde b t >.fiil 1~~ 
kendisine mah::ıus mcyvasını vermeden geçmedi, 1':n >'clt tıtıl· 
taşımıyıın bir an olmadı. Hayatımızın hiçbir ınıllba b~ !ltl f 
muttarid bir hal almıyacağından eminiz; fakat acs JZlfl bU~ı 
at kadar velüt, onun gibi bin bir çehre arzcden aŞkıtil ıııılf 4,ll' 
lrlorlni ihtiva edecek kadar geniş olacak mı? haY~· cund"

11 
f ıı:ı· 

kat'lyyen aldanmamışız! biribirimizden, ilk gün °1 ııl 11 cbetılCcı1'cı 
in ..:en . 

çok hol'lanıyor ve her an, biribirimizi sevmek iç • ... ı:cıt ,,., 6 gez.,. µ.-·· 
luyoruz. Her akşam, yemekten sonra bı:ıhçcdc . •e ı;ic1C1 
gün Parls'e gitmcğf dUsUnUyoru~; faltat bizl.ın opnri.S . 

Gııstoıt · ) 
mcmiz, "lsviçrcye bir gitsek,, der gibi oluyor. _..,1 ,·ıat 

(DC',...-
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carııbkuyuya gömmüş! 
Z· azfı·ıneıerde ayl::.ırca ıslismar ettiğı, kurnçıladığı 
~Vallı küçük günün birinde ışe y<ucırnayınca ... 
~ake~ rn hk • Ç . . 

ı•tWt•• ........ 
5,21 18,52 

~..,, ... ,, .. a ntı. lll:tndı •• ,""' • ••• '"' ... 

!i,:..!J 12,lG Jli,00 18,:i2 20,31 3,32 

Lüzumlu 1 elelonla. r 

fazan: Rahmi tA li/Z 
~m D ıralO Şcs@ırn0 ~Sl$~lYI maıırü(C'j}aur11 

~eknunuıı©J~ını <sJ®lillfiş seua1Mıoye'lt 
IS~Ü\f(Q)li'" 

d" b• " emeıı, eluh ısmın. 
" ır Arah lb h" • . d . "o _ ı, ra ım ıımınr e bır 

• rııgu "'fd·· 
rtıuha• 0 urmek ıuçundan dolayı 
ltt •<erne etmektedir. Tesadüfen 

crakc§t b 1 . 
ill c u unan bır Franıız 

ıeteci m h k . . . "lk' u a emeyı dınlemış, 
)'a ayı canlandıran güzel bir yazı 

ırıı,§h· B 
)'o.... • u yazıyı tercüme edi-

~ . .. z. 
~. çoıı . · 

ti erınde b"" •• 
t eser . utun yaz sıcak b:r rüz-

1~ıı c.,.1 •• ınce kumları kaldırarak bü 
erı .ı 

Çad ' Çauırları doldurur 
h 1rda · 
~Ctct . Yaşıyan Araplar günlerct"" 
~ Sız U kl bt'hrııet ' yu ar, dururlar. İhtiyar 

t Çaa de karısı ve iki oğlu ile be:a. 
~ ırınd ·a· :ıs•ı . a ı ı. Dışarıya çıkmak im-
tıı 1 gıbi bi . 

:ı :rd r şey .. Bu ımkansızlık 
bj enb · 
raı Ça d erı devam ediyor .. Eller:nde 
~ •iy~ an ve günlerden beri hayatla· 
~tta aç ekmekten başka bir şey yok. 
h ı ııcaı/cışıyorlar. Karısı Ayşe, ya. 
'r &abah ve boğucu rüzgara rağc.1en 
~tarı kırhalar sırtında uzak bir ır
(laıı bisu. almağa gidiyor.. Yorgun

l~il k tkın bir halde clönüyor ve ak. 
le adar 

t, yarı aç, yarı tok uyuklu-

~. liasilıı 
ı~. . ve İbrah· • . d b" •. 
~-rı y . ım ısının e ırısı bes, 

~:ı~ İle e:ı Ya!·~da ~ki erkek çocuk b~ 
IQ ~lf g·· aba ı~ın agır bir yüktür. 
~ 4(Jar~n Çadırında yatarken Mehmet 
~ tgL· n gelen bir şarkı sesi işitiyor 

le <tt b' · 
ı:/'lldcıı kır Arap havasıdır. Mehmet 
t,tc lıfukı alkıyor, çadırdan çıkıyor ve 
ta "ar. G· a~a bakıyor. Ufukta bir göl-
ı ~da ıttıkçe büyüyen ve yavaş ya. 
' Se~ §ek]j alan bir gölge. 
'' >tı arnüaleyküm 1 
1~ 'Yk .. 

t bi umselam. Gel çadıra gir, bi
~. r ça . 
~ Cd Y ıç ve sana başka bir şey 

ta~•ba11 ernediğim için beni affet. 
~ rn}'or tı çadıra giriyor. Iki çocuğu 
t ~ "e ot C·~l uruyor. Kadın kalkıyor 
~ Qllt Çay hazırlıyor. 
dırda ı batını§tır. Yabancı bu geceyi 
'l'~ geçiriyor. 

~~ Yeti 
~ }'ilb ağarıp ea şefak söker sök-
\ rilbtr ancı kalkıyor. Ev sahibiyle 

~~ille İbSabah namazı kılıyor. Sonra 
<t tah· · ~. t \>er· •mı uyandırıyor, eline iki 
• ~ 1Yor li ı. ı•~y ve c ndcn tutuyor, bera. 
"'il Otlar 

'tııc ~lar Ü • • 
'( tı i-' :ı:crındc gıcırdayan ayak 
kıı . ı•ti]iy . . 

bır or .. , Sonra gıttıkçe uzak-
~~}le a;aval sesi.. 
~L a !t,_ lıyor, fakat kocası ona iki 
~ o "er b" 
~· '1 bank ır kutu çay, ve on frank. 
~, lıtıiıı 

8 
not gösteriyor. Bunlar tb. 

l'a§lar atış bedelidir. Arşe Sl:lsuyor 
't ın, siliyor. 

fıı Ctaıc • -l' • 
(la C§te C ttlt jatı ancı Fena meydanında 

t ilce }'~apıJ~ış evlerin önü şehr:n 
~ liıı he tlcrınden biridir. Burada 
~ " r ta t• 
~t · '-aııb a ınde def sesi eksik ol-

. azlar d 
~ urmadan numara ya· 

ı, a tılcli tlbi 
~/ilk tıya seler giymiş iki çocuk de
l~ lt~tda u:~rak <lansediyorlar. Bu 
\•it den bir dan esinin çevikliği ŞO.· 
" ;.il d rcc:ededı·r B lk . ~. . .. 
~r1 0 1; • e cmı~ını on,. 
t ar E>ru k -
~t· ilsıııa ıvırıyor. Başını bacak-

lltrı_1 ~~eri atın geçiriyor, bu Yaziyette 
"rı n e y" .. 

~ 1 . illltışı uru yor. Herkes bu hü. 
~crli~Ctine 'Y~r, metelikler çocuğun 

il'· Ya"mu "b· -~ ~· •tan ak b r gı ı yagıyor. 
'lı 1 rııcn Şaına kadar çocuklar du-

oı l'lıcden . 
. lıııca .:>urada çalışırlar. Ak· 

Çeluh kalkar, duvarda asılı kırbacı 

yakalar. Gözleri alevlenir, di§siz ağzı 
hain bir tekallüsle büzülür. 

- Soyun kafiri 
Korkudan yere diz çöken Ibrahim, 

ağlıyarak bu cır.re itaat eder. 
Her tarafında kamçı izleri görünen 

zayıf ve kemikli vücudu meydana çıkar. 
Kırbaç şaklar; sırtına, omuzlarına kal
çallrına iner: kan fışk rır; çocuk hay· 
b~rr ve bayg.n, ıslak topraklar üzerine 
<li.i~er. 

!\at il Çc111Tı 
Zalim herif o vakit kamçısın 'duvara 

asar, ve tekrar çay içmeğe koyulur. 
Bir kelime bile söylemeden bu sah . 

neyi seyreden ö t eki socuk bir desti so

ğuk su getirir ve ağzından çıkarmaktan 
korktuğu hıçkırıklarını göğsünde bo_ 

ğarak küçük arkadaşının yaralarını yı
kar. 

Yalnız başına karnını doyuran Çeluh 
siyah ekmeğinin art1klarını da kurban. 
larının önün« atar. Çocuklar çok aç. 
tırlar, fakat boğazlarında düğümlenen 
ıztırap bir lokma bile yemelerine ma
nidir. 

Zavallılar bir kelime bile söylemeden 
bir köşedeki hasırın üzerinde büzülü:
ler ve başbışa kabuslarla dolu bir uy. 
kuya dalarlar. 

• 
Epeyce vakittir İbrahimin gözkrl 

parla:r.ağa, rengi solmağa, yanakları 
çökmcğc başladı. Ara sıra boğuk bo
ğuk öksürüyor ve çok terliyor. Tükü
rüğünde çizgi halinde kan izi var. Yi. 
ne Canclfena meydanında oynuyor, fa
kat canını dişine takarak. .. 

Bir sabah vücudu ateşler içinde ya· 
narak uyandı. Her tarafı yorgun: kalk. 
mağa takati yok .. Ter yanık yüzünün 
üzerinden su gibi akıyor. Kırbaç yine 
şakladı: 

- Kalk yezit! 

Çocuğun derisi iizerinde yine kırmı
zı çizgi göründü. Fakat yapacak bir 
şey yok; zavallı çocuk kalkar kalma·.ı: 

tekrar yere düşiiyor. 
O vakit Çeluh biraz diisündü, sonra 

birdenbire lbrahimi kucakladı ve hızlı 

Ynngın: 
Jsınnlıııl için: 21222, Be) oğlıı için: 

44ti 14, Kndıköy için: liOO:w. ('sküdar i
çin: GO!i25. 

\'eşilköy, Bakırköy, Bebek, Torolıya 
Biiyukdere, Fenerhnhce. l\:ındilll, Eren: 
köy. Knrt:ıl. llii~ iiknıl:ı. Hl'~ l><•li, Durgaz, 
Kınalı, ı.,;ııı: Tclt•fıırı ıııulı:ılıc·re memu
runa ynıı~:ırı demek ktıfidir. 

Hnmi ilfrıi~l·~i: :.!2il ı 
Deniz ilfoi)c ı 31i • • :.w 
Bey:ızıt kulesi: 2199G. Galntn yıını:;ın 

kulesi: 4001iU 
Sılılıt inıdnr: 44998. 7\liiddl'iunııımllik: 

22290. Emniyet miiıliirliiğii: 2.t:J82. 
Xdi:ı \'ekfılc•li ı~ııııılıııl Ekklrik fşleri 

l·ııınııı ~Tlidiirlii~Hi lh•yıığlıı: -14801 _ lsı:ın. 
lıul: 2ı378. 

Sulnr ld::ıre~i: Deyoğhı: 44783. Beşik· 
tnş: 41l93R. Cilıııli: 20222. 1'\tıro~ın:ıniyc: 
21 ill8. ('~kiiıl:ır - Knıl ıkii\': 00i73. 

JJ:n-:ıJ:nzi: lsınnhul: 24378. l\ııdıköy: 
60i00. llcvoğhı: 44fı42. 

Taksı O tomobili istemek 
/çın 

Bcvoğhı dlıeti: 49084. l3cbck ciheti: 
3fı • 101. l\:ıdıköy ciheti 60447. 

Dcmzyolları 
lstnnbul nccnleliği: 22740. Karaköy: 

42:JG2. 
l'aznrlcsl Tophaneden 10,30 Mudanya, 

20 Bnndırııın. 
.Salı Toph:ıııedcn 9,:rn lznıit, lG,30 Mu· 

d:ıııyn. 1!l Kor:ılıig:ı, 20 U:ınıl ırınn, G:ılu
tnılnn 12 l\uıııdcııiz, .SirkcC'idcrı 10 :.'ılcr· 
sin. 

f,:nrşarııb:ı Toplı:ınedcn 16,30 J\ludanvn 
20 B:ıııılırnııı, .Sirkeciden J5 A)·valık, ·ıs 
ll:ı rl ııı. 

l'crşeıııhe Toph:ın.cden 9,30 lznıit, lG,:rn 
l\luılıın:\n, 20 B:ırıdırııın, Golalndan 12 
Karadeniz. 

Cııııı:ırıcsl Tophnncdcn 14 Mudanyn 20 
Barıdmıın, Sirkeciden 15 Ayvnlık, ' 18 
llartın. 

J>aznrle<ıl Tophonerlen 9Jmroz, 9,30 lz
mil, ı;:ıınt:ıdnrı S.:30 ;\lıırlanya, 10,30 lzmir 
Sür. 12 Kar::ıılcnız, 22,30 Mud:ınyo. 
Müzeler 

Ayo!'>ofya, Hoıııa - Bi1:ınıı, Yunan eı;er
lcrı ve Çinili Köşk, A kert Müze \'C sarnıc 
lar. 'J'irnı el ve Spıı:ıyi Miizcsi, Sılılıt müze. 

! llıı ıııiizell'r fıcrgiiıı soat 10 dnn 1G ya 
k:ıd:ır ıı~·ıktır.) , 

'J'iirk \'C lslfün l'serleri miizesi: Pazar· 
lc~İıf Pli fı:ışkn lıcrgİİll s:ınt 10 elan 1!i \'a 
k:ıılnr \'l' C:uıııa ı.:linlcri 1(i clnn J 7 ye ka
dar ncıktır. 

•ı•ep1rapı P.Ubesl: llcrgOn saa t 13 t en 10 
ya kadar açıktır. 

/!" '?mleket DıŞı Deniz 
S eferleri 

Homanyo Ynpurları: Cumartesi günleri 
13 de ırnsten<"cyc: Salı günleri 18 de Pi
re, Bcynıl, hkcnderiye. 

ltnly:ın \'tıpurl:ırı: Cuın:ı günleri sııat 10 
do Pire. Brendizl, \'cneclik, Triyesle, 

Sirkeci lstnsyon l\tüdürlüAii Telefon 
230i9. 

/ uı·upa Hattı 
Seınplon cksorrsi hergün Sirkcrirlen 

sn:ıt 22 ılt' knlkor ve ı\\'rnpodtın ı.:clcni 
s:ınl 7,~:i le Sirke<'i~l· ııııınıs:ılııt eder. 

1\oıı,·nıısiyoıı(•I :w.:ıo du kalknr, 10,20 
de ı.:elir. 

J:dirne poslno;ı: Jforgiin sn:ıt 8,50 de 
.Jıorekct cıkr, 1 !l,33 de Sl'lir. 

Anadolu hattı ' 
Hergün lı:ırekct eden şimendiferler: 
S::ıat S de l\1111~0. 9 dn Ankarıı. 15,15 ele 

Diynrlınkır 'e Snınsun . 15,30 d:ı Eskişe
hir. 19,10 da Aııknrn ekspresi, 20 de A
ılnp:ızıırı. 

Bıı ırcnlerden sanı 9 du harckel cılen 
Anknra ıııııhtcllli pııznrle.sl, çnrşıın:!Jn 
ve cuma 1o:iinlcri Hnleh ve Mu~mla knıl::ır 
scfrr elnıeklcdir. 

MONAKASA LA R : 
lııhis:ırl:ır iılorC'si ispirto bidonlnrınd:ı 

kııll:ınılnınk iizt·rı· ş::ırırı:ııııc ve ııiiııııınele. 

ri ııııırilıinı·ı• liUO nele ! kızıl n~ıır mıısluk 

nçık eksiltıııc ımılilc nlııı:ır·nktır. l\lıılımn 

111rn lıcdcli hrlwri 22j kıırnş lll'<;:ıhilc 

ıa:ıo liru ve 11111\'akk:ıl ll'ıııiıı:ıı ı 101,2:; li
raılır. Eksiltme :.!9·8.0:~~ tarihine rnstlıran 
p:mırlcsi günii s:ı:ıt 10 dn l\:ıbııl:ışln J.cnı
zıııı ve miilın~ n ~ıt ~ııhcsindc alım koıııic;yo 

nunılo y:ıpılnı·nktır. 

GEÇE~ SENE BlJGCN i':E OLDU? 
Kııruçcc;ıncılc lıir nılnııı hıılınsını Ye k:ır 

deşini ölıliirdu. 
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- Tahtelbahır meselesiru ... 
- llu iş, büti.ın deniz hadiseleri için al. 

dığınız tedbir, tertibat yalnız arzdan mı 
ibaretti? Tahtelbahir me~eJesini arzet. 
miştim derken ne kasdcttiğınizi anlamı-
yorum. 

- Marmaradaki düşman tahtelbahir. 
lerinin faaliyeti hakkında alınacak ordu 
ve donanmanın müşterek tedbirlerini ar 
zetmiştim. 

- Meselfl ne tedbirleriydi bulduklan
mz? 

- Evvela, Istanbulda gizli bir düşman 
telsizinden şüphe ettiğimi anlatmış, bu. 
nun meydana çıkanlması için merkez 
kumandanlığına, umumi karargfıhm ha. 
rekat ve istihbarat şubelerine emir veril
mesini istemiştim. 
R!nnzrga 

Enver paşa, Şosonun sözlerile hayrete 
çe\Tilen hiddetini unutmuş. saf bir eda 
ile konuşmasına devam etmişti: 

- Şu giz~ telsiz işini sizden, ama sö
züme dikkat edin, sizden daha ilk defa 
bugün öğreniyorum. 

- Ayn.i gün. Yavuza yapılan tahtelba
hir taarruzu sırasında alcn!;rım telgrafı 

size göstermiş, o zamana kadar ben de 
şüphe halinde yaşıyan bu endişenin ha
kikat olduğunu isbat eden vesikayı biz
zat zatıdevletinize vermiştim. 

- Hiç hatırlamıyorum .. 
- HatUi, bu işi süratle tetkik etmek 

üzere ter~ibat almak vaadinde de bu.. 
lunmuştunuz. 

- Bunu da hatırlamıyorum. 
- Daha ileri giderek iddia edebilirim 

ki tahtelbahirleri sevk ve idare eden, do
nanmamızın, hatta ordumuzun harekatı
nı aa,mana ihli:ır etrnek suretile zor, ve 
sıkışık vaziyete sokan bu telsizin muh. 
temel faaliyet sahasını da tesbit etmiş. 

bunu da bildirmiştim. 
- Peki, bu sözünüzle kabahatin sizde 

değil de ben de olduğunu mu iddia ede
ceksiniz? .. 

- Hayır ... böyle bir şey aklımdan bile 
geçmedi. Yalnız bu işte zannettiğiniz gi
bi tedbirsizlik \'e ihtiyatsızlık suçlarının 
uhdemde tekfı::;iif etmediğini bildinnek 
endişesile söz söylüyorum. 

- Şimdi sözii bir tarafa bırakalım. Ku 
mandanlığa başladığınız tarihten bugü. 
ne kadar geçen bir buçuk senelik zaman 
zarfında donanm'a hesabına muvaffaki. 
yet sayılacak hiçbir Yaka kaydetmedik. 
Bu hal daha ne zamana kadar sürecek? 
htifa etmek zarureti karşısında bulun
duğunuzu müdriksiniz tabii ... 

- lstifa etmek.. Bence ikinai planda 
gelen bir harekettir. Fakat, böyle bir İL 
haRlla iş başından çekilmek, Alman do
nanmac;ında senelerce fedakar hizmetler 
görmekle elde ettiğim şöhretimi baltala
yacak, beni hükumetimin. hiikQmetinizin 
ve hattfı biitiin dünyanın nazarında hiçe 
indirecek bir keyfiyete ne tahamül ne de 
müsamaha edebilirim. 

- Peki, vaziyet ne olacak? 
- Sizden salahiyet \'e bazı tedbirlerin 

alınmasını istiyorum. 
- ~e gibi... 

- Bıirer birer arzedeceğ;m. Ve bunlar 

- :i:\e yapalım, ne istiyorsunuz? .. Ted
bir saydığınız nelerdir? 

- Ewela gizli telsiz ista~yonunu bul
mak, meydana çıkarmak için gerek 
(Ayın - P) teşkilatına gerekse diğer hu
susi istihbarat t~kilatma emir verilerek 
Istanbul \"e civarında geniş bir ara~tırma 
ve tarama faaliyeti yaptırmak .. Bu bi
rinci tedbirdir. Paşam, size istediğiniz 
teminatı \'eririm. Rus filosuna gemilerin 
Istanbuldan hareketini haber \'eren de, 
bizim buradan Yaka mahalline gidişimiz 
haberiQi uçuran da, yani Karadenizde a· 
mira! Kolçağın harekatını tanzim ede.n 
ve ettiren de bu gizli vasıta, bu hain düş 
man eli, bu esrarengiz telsiz istasyonu
dur. 

Enver, paısa düşünmeğe dalmıştı .. Kar
şısında her şeye, hatta izzeti nefsi mev
zuubahs olduğu halde gizli bir dü~manm 
mevcudiyetine dair ısrarından ,·azgeçrni. 
yen Şosonun sözlerini fikren tekrar edi
yor, böyle bir telsiz ihtimalinin hakika
ten donanmayı düşüreceği müşkül , ·azi. 
yeti hesaplıyordu. Biraz düşündükten 
sonra, gözlerini Şosonun mav€ bakışların 
da gezdire gezdire devam etti : 

- Peki.. Şimdi bu i tedikleıfoizi yap
tıracağım. Vereceğim emirlerle lstanbulu 
köşe bucak araştıracak, hiçbir gizli \'ası
tanın kalmamasını temin edeceğim. Fa. 
kat bu, bundan sonra muvaffakiretsizlik 
!ere nihayet vermek için kafi bir sebeb 
olacak mı? .. 

Şoson, azimkfır bir ifadeyle cevap \'er
di: 

- E\·et.. Fakat yalnız bu değil, daha 
bazı tedbirler de var, mesela, daha e\'\'cl, 
ce arzetmiş ve sizden vaad alını~ olduğum 
bir iş d3ha var. 

-Ne işi? 

- l\farmara sahH şehirlerinde bir sahil 
muhafaza teşkilatı meydana getirmek .. 

- Biliyorum. Bunu karargahın birin. 
ci şubesi tetkik ediyor. Şimdi onun da 
neticesini sorarım. Bac;ka? 

- Bir de, Marmara sahilinde ve Ça
nakkale dariilharekatı cİ\·anndaki Rum 
,,·e Ermeni köylerini daha içerlere naklet 
tirmek ... 

- Biz zaten me,·zii olarak bunu tat
bik ediyoruz. 

- MeYzii tatbik keyfiyeti istediğimiz 
neticeyi vermez. Onun için bunu mınta • 
kaca yapmak lazım. 

Paşa küçük, kıvırcık bıyıklarını, bura 
bura dü~ündü. Sonra, artık bu konuc:;ma 

"h 1' ya nı ayet Yermek istermiş gibi bir jest-
le: 

- Peki.. dedi, bunu da yapacağım. 
Amiral, bu sondur. Istediklerinizi tama
men S•aptıracağım. Fakat. bundan sonra 
en ufak bir i~te zerre kadar müsamaha 
beklemc}:in .. Hc.m benden, hem de Al
man umumi karargahından .. 
Başkumandan vekili son cümlelerile 5/i-

~ 

fahi bir ültimatomu andıran diskurunu 
burada kesti. Şoson teminat \'ermeğe bi
le cesaret edemedi. Ayağa kalktı. Paşa. 
dan müsaade istedi. Kapıra doğru yürü
dü. Eşiği atlayacağı sırada Enver paşa
nın tok ve gür sesi duyuldu : 

• 't;ı tı se-Şehirde Avrupalıların o. 
ırı ... tlerc d - . 

le . traçaı ogru gıderler: kah. 
h·zlı kıra :io~rıı yollandı. Kırda incir 
ağaslarından birçitin arkasında der.in 
ve sususz bir kuyu bulundufunu bili
yor. Arap, 1nıyunun l;ac;ına geleli. Ora . 
dq oturdu. Kuyudan pis bir koku çı
kıyor. 

lstanbul R adyosu 
yapıldığı takdirde donaıımanın göstere. 
ceği faaliyeti tenkide değil. takdire mü
sare:ıt edeceğinizi ~imdiden temin ede
rim. 

- • Amiral... Şimdilik istifanızı bekle. 
miyorum .. Bundan .sonra da beni azaba 
sokacak böyle bir bekleyişe maruz bırak 
mıyacağmızı umarım. 

tırı arı ·· ·· C er onunde hünerlerini 
lı Cet b•' 

.\ ıraı ·ı 
t .., tilp tnahı erJeyince çocuklar tek-

1. t ıı· aılele · · 'r •hay • rının yolunu tutar· 
~4· et oturdukları ahıra yeti. 

tat 
~ ı, )• 
, tib· arısına 
"lı 1 bir . a eşekler bağlanmış 

' (b Yerın ah d B' .. tc l: İb ırı ır. ır koşede 
ıı A rahim· b 

t.,, ·~rab . 1 abasından alıp 
"•e ın ıs 'd· 
ı;~ llıe§guı mı .. ır) . oturmuş çay 

1
11 Çoı:ukı · Gozlerıni titremiye 

t~ı hrah· ara diker. 
<lr ıın cl .. k 

~~·'"· 0 bakalım getirdiğin 
" li~ lb 

'\ 1lıti raı,ım .... 
~~ Yıtrın g•lnun biitün hasıla-
'r1.raı~l't avucuna kor. Adam hırs· 
"lt ~ sayar 

· ''Ciinku ·· _ Heyhat, ahali fa. 
hasılat çok az. 

Çeluh küçffk çocuğu yere koydu. ib. 
rahin:ı artık bir hareket bile yapamıyor. 
Yalnız bakışında vücudunu saran miit. 
1':ş korkunun kelimelerle anlatılamıyan 
if adcsi var. 

Katil, korkudan gözleri büyüven 1b
rahimin yanında d"z C'öküvor. Kuvvet
li on r.armak çocu~un bC'~azına yapı. 
şıyor. ~rkıvor. s kıvor. sıkıyor. 

l~atil etrfın1 IY>kıvor, kim~eler yok. 
heniiz rırrıın:-·ı vücudu ya1:a1ıyor ve i 
kııvuya fırlatıyor. 1 

fste Çelulı'u mahkeme huzuruna sil- 1 
rükliyen vaic'a ... 
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11!,30 pliıl,l:ı ıl.ıııs musikisi, l!l,l:i konfo_ 
r:ıııs, Sı•liııı .Sırrı 'l'ıır<'ıııı (lıı~:ııılnr nnsıl 

llll'Stl[ OlaJıİIİr) rn,:ı~ı !ıı>l' .. :l Jı.ıJıl'rJı•rİ, '.!/I 
snul a) :ıı·ı, c;rnıl\'i~· nısulhııncsi ıHkıı ıınf,. 

len, ~ı·zilıe ı ·~ nr 'c :ırk ;ulaşl:ırı t:ır:ırııı-

ılnn Türk ınıısildsi \ 'C hali. s:ırkıları. 20, 
-10 ll.ı\'n rnporu, 20,rn Oıııer Hıı:ı lnrnrııı_ 
dnıı nrııııl·n ""' lr\', 21 s:ı.ıt ny.ırı, orJ,c<;. 
lrn, 21,:10 :\'ıh·ıl Asım "<' nrkarlaş•arı t:ırn

rın<lrm Tiirk nııı ikısi vc halk s.ırkıl:ırı, 

l22,10 vi~olon~l'I pi~.ınoda J\lcks 1\cll'ci. 
htaııhııl l.onscr,·.ııu' :ırı prok, "irlcrinılcn, 
22,:iO Son lı:ılırrlrr \'C crll•si glinün ıırog. 
rıınıı. :!:ı snn :ıynrı c;on. 
nl'KtrWi: 

1!l,l:i Hııııırn hn\'alnrı, 20,15 pirnno lrnn 
seri, 21,10 ı>lı'ıkla opera, 
!Jf'J) ll'h\"l'I.": 

ıs,:rn rnd)ıı orkcstrnsı, 211,30 ı >i\':ıno J,oıı 
seri, 2 1 sigarı or],estrnsı, :!3 c:ızlı:ıııl, 2:!,45 

Paşanın yüzünde h:ıfif bir ışık, yağ. 
murltı havalarda c;iyah bulutların ara-ı 

sında göriilcn parlak sarı renkli ,·e I';Ik

lı izler gıihi hir ho~nutluk güHi~ü dola5. 
tr .. Şoc;o:ıun muı;lihane kullandığı dil , 

mağrur ve ı::er~ diktatörü te kir.e kafi 
gelmiı;, hac:kun~ndan vekili ~imdi daha 
mül:h·im. bir dil kullaıı::ırak konu~m::ıyı 
sürdürmü~tü: 

pliıl.J:ı in :ilız \C Fr.ın'iı7. nııiz iği, 
m:w.ıx: 

Hl orkc~I rn. 20 h:ıııdo, 21,10 rnch·o or
kr~lr:m, :!:! klii~ik lwn~rr, 23,30 Jınrir mü· 
7.İk \'l' rıızhnnt, 1 nskcrl h:ın<'lo. 

\'r1RŞ(J\'.'\: 1 
~O s::ırkılı konser, 20,30 Iınrif miizik, 22, 

Hl J,oıı~er. ::!3 r:ıılyo orlıcslr:ısı, larnfrn(lan 
ıt:ıııs nıiiziği, 

Harbiye nezaretinden çıktıktan sonra 
Şoson do&rnıra donanmaya geldi,. Tah
telbahir meı:.elesi için tedbirler aramak
la meşgul olmağa çalıştı. Bir yandan da 
gizli trlsizi cirnrda aramak, ara~tırmak 
için seçilen müfrezelerin sayısını üçe çı. 
kardı. Donanma, haftalar Yardı ki ken
dine asıl Yerilen deniz ''azifesinden uzak 
laşmı~. kara işlerine burnunu sok.."lluş, 
orclu·i tihbaratınm esaı; iş!erini kan~tır
m:ı •a. kurcalamağa girişmişti. 

Ayni gün, ınnumi karargahın muhtelif 
~ubelcrine başkumandanlık titri ile gelen 
emirler yeni Yaziyetleri işaret ettiler. Ha. 
rekat şubesi hemen bu emirleri talimata 
tah\'il ederek !\larmara sahil vilayetleri
ne tamimler gönderdi. Yeniden ~ümullü 
ve geni5 bir tertibe girişilli. 

( Dcv!lmı l' ar) 



Kırgız kızı ! 
Gustav Krist adındaki Avusturalyalı 

seyyah, kırgızlar arasında geçen haya. 
tından bahsederken bir evlenme sahnesi 
ni şöyle anlatıyor: 

Btiyük Karakul gölünün bulunduğu 

da~lık arazi sanki ölü gibiydi. Etrafta 
garip bir sun'ilik vardı. Mütemadi fırtı. 
nalar ve kum yağmurlarile aşınmış, yu.. 
varlanmış dağ tepeleri ve kaya uclan a
dama sanki elle yapılmış his:sini veriyor. 
du. Yetmiş beş, seksen mil murabbalık 
bir saha kaplıyan göl bu sarı çıplaklık i
çinde garip, esrarlı bir ışıltı ile parlıyor. 
du. Dağlardan aşağı doğru beyaz birer 
dil gibi sarkan glasiyerlerin eteklerinde, 
eriyen sularla husule gelen bataklıklar da 
bazı dağ nebatlarının yetiştikleri görülü. 
yordu. Onlardan başka ortada hayat ese
ri yoktu. Göliln etrafındaki at ve deve 
iskeletleri manzaraya daha fazla dehşet 
Meta şeamet veriyorlardı. Bunlar ya aç. 
lıktan ölen, yahut da kurtlar tarafından 
parçalanan hayvanlann kemikleriydi. 

O akşam kırgız erkeklerile gittiğim av. 
dan erken dönmü~tüm. Kırgızların 

"yurt,. dedikleri çadınmdan başımı çıkar 
nuş, kadınların develeri ve eşekleri sağ'. 
malannı, yakmak için tezek toplamaları 
nı seyre dalmıştım. 

Bu sırada çadırdan içeri Aksakal girdi. 
Ateşin başında bağdaş kurdu. l.Jzandığım 
çay fincanından höpürdete höpürdete i
çerken derin bir dü!2finceye dalmıştı. Ba. 
na bir şey söylemek istediği halinden bel. 
Jiydi.. Nihayet, sıkıcı bir sükuttan son.. 
ra söyliyeceğıini aklında toparlamış ol. 
malı ki söze başladı: 

- Artık sen bizim aramızda yabancı 
sayılmazsın. Vatanında seni bekliyen bir 
kann var mı? 

Bu parşümen yüzlü, buruşuk ihtiyarın, 
sözü nereye getireceğini hemen anlamış 

ve hiç kekelemeden mükemmel, erkekçe 
bir yalan uydurmuştum. 

- Evet baba, var. 
- Olsun. Yurdunda yalnız yaşaman 

dolru değ'oil. Bak, günler kısa, geceler u
zun. Hizmetini gören kırgız kızlarından 
birini yatağına alsa.n karın ayıplarını ki? 

- 'Benim memleketimde öyle şey ol 
maz. baha. Sonra ben fakirim. Kıza ağır. 
lık ven.'\:Ck ne atım, ne de devem var. 

- Senden ağırlık almak burada kim. 
&enin aklına gelmez. işini gören kızlar. 
dan büyüğünün bir büyük anasından baş 
ka kimsesi yok. Bu kocakarı ile konuştuk. 
Torununu karşılığında hiç bir şey ver. 
meden almana razı. Ben kızla da konuş. 
tum. 
-Düşüneyim de sana cevabımı verL 

rim. baba. 
- Bizimle yaban keçisi ve köstebek 

avladın. Bizim dava.rınıın yiyor, bizim 
çayırnzı içiyorsun. Bizıim aramızda senin 
gibi yaşamıs bir tek yabancı yoktur. He
pimiz seni seviyoruz. Hepimiz de senin 
ebediyyen yanımızda kalamıyacağmı bL 
Jiyonız. Buna rağmen hizmetini gören 
kızlar ağlıyorlar ve geceleri çadırında 

kalmak isti~·orlar. 
- O halde yalnız kalayım ve kendi 

işimi kendim göreyim. 
Bütün bunları yüksek Eesle ve katiyetle 

8Öylemiştim. Bu, kırgız etiketine mugayir 
bir hareketti. Çünkü onlar mühim mese. 
leleri hep fısıltılarla konu,şurlar. 
Muhatabını kızgınlığını belli etme. 

mrğe çalışıyordu: 

- Erkekler sana gülecekler. 
- Düşüneyıim de sana fikrimi birkaç 

gün sonra söylerim. Bu işi evvela. benim 
Allahımla istişare etmeliyim. 

lhtiyar. yerdeki keçenin bir ucunu kal. 
dırarak altına tükürdü. Bu, benim buda. 
lalığıma kanaat getirdiğini gösteren bir 
hareketti. 

lf • "' 

Birkaç gün yanıma kimse uğramamıştı 
Bir gün çadırıma gıirdiğim zaman kar§ırn 
da gene Aksakalı gördüm. Sessiz, sada. 
sız ateşin ba5ına çömeldi. Çaydanlıktan ı 
fincana çav boşalttı. lçine biraç içyağı 
ve tuz atarak içrneğe başladı. Umumi bir 
cereyan takip eden muhavere misafirim 
tarafından döndürülüp dolaştmlmış, ma 
hut mevzua getirilmlişti: 1 

- Geçen gün sana bir şeyden bahset. \ 
miştim. 

- Evet baba. 
- kızın büyük anası, Maimakanın on 

beşine girdiğini ve artık eYlenmesi l~un 
geldiğini söylüyor. Daha fazla bekar ka. 
lamaz, ayıptır diyor. 

- Muhakkak evlenmeli ise neden baş. 
kasını bulmuyor, baba? 

- lyi ama kız başkasını istemiyor ki. 
Seni aklına koymuş! 

- Kızların koca bulması kırgızlann a. 
rasında ne zamandan beri adet oldu baba? 

İhtiyar, uzun bir müddet gözlerini ate
şe dikerek sükut etti. Buruşuk yüzünde 
sıkıntılı bir ifade vardı. Vereceği ceva. 
bı düşünüyordu. Sonra yavaş yavaş söze 
ba~adı: 

- O halde bir at kırbacı al ve bufikri 
döğe döğe onun kafasından çıkar. 

- Baba, benim yabancı oldul;rumu u. 
nutuyorsun galiba .. Benim meınleketim. 
de kadınlan döğmezler. 

Araya ikinci bir sükat fasılası girmiş· 
ti. Kırgızların Çilin dedikleri acaip pipo. 
yu Gargana tütünile doldurarak misafi
rime uzattım. 1~ kısa kesmek i~in tek. 
rar söze başladım: 

,...... Baba sen "kftfir,, ne demek biliror. 
sun d~iJ nıi? 

- Evet, bizim Allabımızı ink!r eden 
demek. 

- Pekala öyle ise, bak ben kafirim. 
üstelik töbek.anm. Yemin ettim, tamam 
üç sene elimi kadına d .1ıyeceğim. 

Maynaka fiçin yeminimi n .. oozayım? 
Benden bunu istiyemezsin ya! 

lhtirar, başını sallıyarak yerinden 
doğruldu. Kürküne sarılarak çadırdan 
çıkıp gitti. O akşamdan sonra izdivaç 
teklifleri tekerrür etmedi. Sonradan öğ. 
rendiğime göre Mainaka tesellisini bul. 
muştu. Ve birkaç gün içinde başka birile 
evlenecekti. Hem de yeni damat zengin
di. Bol ağırlık verecekti. 

~ • 11> 

Düğun hazırlıklarına hahişle başlan.. 

mıştı. Kadınlar Kumiz denilen bir nebat. 
tan yapılan Buzah adın1 verdikleri bir iç 
kıiyi hazırlamakla meşguldüler. Bu içki. 
nin müstekreh bir kokusu ve fena, buruk 
bir lezzeti vardır. lnsanı pek kolay sar. 
hoı; eder. 

Ameri a Cumhur
reisinin nüfuzu 

rudukça geriliyor, kazaruann etrafına te h 1 i k ede ! 
bağlı olduklarından onlara sıkı birer ka. ıerl 
pak vazifesi görmeğe başlıyorlardı. On. ~ Y~veDlt: (palrtUsDnln Dleırl genen ' 
lar iyke kuruyup gerildikten sonra ka- G. l . b. t . b k 81-01 zanların harici ~~va ile irt~?atıa:ıru ta. l z 1 ] r şan 8J şe e e 
mam~n kesmek ıçın aynca ustlenne ça-

mur sıvanmı~tr. Sonra postun kazanın • • ' 

t.am ortasına rastı.ıyan.kısmında bir de. hı maye etmışler 
lık açılmış, bu delığe bır kıvrık boru ta. • bıri 

kılmak suretile iki kazan biribirine rap- Amerika, hay. ede · t 1 ıelardır. Buntard~ıi)·e-
tedUmişti. Kazanlardan büyü~rüne ağzL pa ~iyivazfdıye da ın ~=-ı.. siyasi f P-_ .. 

. dutluk vaknlarmm r. are e, pa.n.uuu gs.P'"' 
na kadar kumız doldurulmuştu. Bu ka. daima halkı heye- tinde bUyUk bir ıu olan ceyıı:ıs d ı~· 
zanın altında büyük bir ateş yakılmış, tı 0 .. d ro el Ne•"-'o:k ıııUd e 011 . . . d b ktığ bl r. uvey en evv , " ı~•o 
kumızın kaynamasıle hasıl olan buhar can a ıra 1 r m rs· 1 Vil m Doc da bU ııı• . . um ı o an ya . r 
dığer kazana geçerek orada mayıleşmeğe memlekettir. Bu fazla 

5 
çl ··rrrıcnlerden blr1di · 

gayet lüzucetli bir süt halinde orada bi. gUn ayni Amerika u u go Jtl'. ısıııied8 
rikmeğe başlamı~tı. Bu insanı iki defa yeni Cilmhurrelsi Doc'un mllsrunahası lle Şu j -;e !ab-
sarh05 etmek vasfım taşıyan garip bir seçmek hazırlığı • bir Hollandalı, bilyük bir §anta sugtııı• 
içkiydi. Kırgızlar bu içkiyi ilk içtikleri tekil.rlık nebekesi kurınuı:tur ... , .. ıser• 

nm heyecanı içinde d ı rJık DP 
vakit sarhos oluyorlar, o gece uyuyorlar, eantajcılarm, 2 milyon ° a tertnl id•· 
ertesi sabah kalkıp üstilne bir iki barrlJ..k bulunuyor. Fa • maye ile birçok a:ı.btekirllk iş 
su içince gene sallarunağa ba~lıyorlardı. kat, Nevyork mnh- re ettikleri anlaşılmr§tır. ~-
B · · k' · b h · t' nl 1 keme.sinin ele al dolan u garı? ı~ mı? u u-.usıye ~. a aş~ an - Sultz, meydana çıkan bir _ ıııucııde-
~unda? ıle~ı gelıyordu: ~ay~t luz~cetlı ve dığt bir mesele Jrğı ilzerine, polislerle ynpUğl •eri ~ 
ağır bir ayı old$ndan ıhtımal bır kısmı halkı hem siyaset, le esnasında ölınUatür. Fakat, .> dS il' 
kolayca .hcı:molm~ya~~ midede kalıyor, hem haydutluk hi- kalmanırş, şant:ıjcx ~ebckesini pe 
ve ertcsı gun su ıle ıhtılat eder etmez kayeleri cihetinden minde biri idareye b:ı.aıanııştır. 
midede ikinci bir alkol dozu daha ne§re. alakadar eden bir ıuııı~ 
diyor. davadır. O sırada Nevyork miiddO lft~silldeJI 
Düğün merasimine, üçyilz atlının gös- ÇünkU, davanın de su(:u ortaya çıkmış ve ,.~ 1etfll' 

terdiği binicitnk numaralarile başlanmıs- Sahtckllrlann Şefi- varacağı neticeye alınarak adliyeye verilıni.şt r. dtar1 ti' 
tı. Kırgızların bu kadar toplu bir halde n1 <Clinde saklıyan göre Amerikanın geçen Düvey bir taraftan ııayd~oe Jı~ 
ata bindiklerine ilk defa şahit oluyordum. kadın yeni cUmhurreisll. klbe, diğer taraftan VilYıtDl 
O gün iman ettim ki onlar dünyanın en ği için gösterilen namzetlerden lılrinin kında tahkikata bautamıştır. ııaç· 

ıayınc.' ıı· 
iyi binicileridir ve atlarına hayli Türk.. mevkii kuvvetlenecek, kazanmak ihtl- Devis, takip edildiğini an ıı>" J:l 
menlerden bile daha hakimdirler. Vahşi mali o nL-,pette nrtacnktır. ml§ ve izini bir mllddet sakle.Jl1 )' 1'~ 
çığlıklar, naralar atarak Gçyfiz atlı sanki Bu, Nevyork müddeiumumisi Tomas vaffak olmu§tur. Fakat, sekl.ı ~de}! 
bir kişi imiş gibi yekvücut, dik kayalık. DUveydir ve dava ile ikl cihetten a- sonra Filndelfiyadn, Hop per tur· 
!ardan iniyor, süvariler dört nala giden lAkadardır. Birincisi, müddeiumumt ol _ bir §antözün evinde bulunınuş _.,,19 

çal!Y'. 
atlardan atlıyor, onları tutup gene bini. mak sıfatiyle davayı idare edecektir. !- Hop Der evvelce Ncvyorkts bllr l1il' 
yor, onların karınlarına dönüyor, akla kincisi, davada 11uçlu mevkilnde olnnlnr- ve orada aöhret kı:ızanmış ~de ~,1' .: 
hayale gelmedik \'aziyeUere giriyorlardı. dan birçoğu demokrat partisine mensup- müzikhol artistidir. DeviSi e 'i c1e tC' 
Bu vahşi olduğu kadar ,cılgın cesaret ve turlar ki, bu, Ruzveltin partisidir. Bun- lamak cünnü} le poliıı :BoP pcr 
maharet karşısında dilimi kaybetmiştim. larrn suçlu oldukları tebeyyün ederse, klf etmiştir. t~ 

Gözlerim hayretten büyümüş seyrediyor- Ruzveltin nüfuzuna müthL:ı bir darbe in- Devls ve metresi Fil!delfi>-adad''~" 
dum. Hcran birinin dü~erek öleceğini dirllmia olacaktır. Bu davada onları suç. edildikten sonra, nİhayct bUgnn, 
zannediyor, bir saniye sonra büyük bir ıu çıkaran Dllvey de hem RuzvelUn nU- 4 

ba3lıınryor. ~o 
nefes alaıak ferahlıyor, aldandığımı görü fuzunu kırarak, hem kendisi murnffakı- k JlB) 
yordum. yet kazanarak, kendi nilfuzunu kuvvet- Bunlardan ba§ka daha b:ştil'· ~ 

Bunu düğün türküleri takip etmi§ti. Jendirecektir. ve adliye erkAnı tevkif ed ııır jıJ 
İptidai gitara ve kemanlardan çıkan gı.. Dnv:ı GUdur: lannda. Hulno Kepşo fl!lll'linde 
cırtılı seslere kan!='."!n monoton bir «<ar. 0 kim vardır. ·~~ 

:.- lıı' emokrat partisine mensup yUksek J>e1'e~ 
kı tutturmu5lar<lı. Bu §arkıyı kadıniı er- ricalden bazıları, Nevyorktaki gizli bir Sahtekli.rlık ve §antajı.ılık "~uıııs' ~· 
kekli söyledikçe vecde geliyorlar, sağ1 §antaj ve &ıhtckCı.rhk ı;;ebekesini himaye faaliyeti arasında. garib bir ı;ure~ 
sola sallanıyorlardı. Niharet seremonfi. plyanko usulü de bulunuyor. ı,e~ ~ 
nin hu kısmı da bitmiş sıra ağırlığın ve- za yazılan herkes gilnde on~~uıı• ııı~ 
rilmesine gelmisti. ğildi. O, böyle şeylere aldırmıyordu bi. rug kadar bir ısey vcrınekte su ı:ı~. 
Damadı temsilen ortaya yaşlılardan bi- le. kabil bir numara aJınaktsdır. ~ ııı_,. 

ri çıktı. Yedeğinde iki deve ve iki at var. Mainikanın hakire olarak mı evlendi- ralar Uzerine piyo.nko ~eJdllY0r ıı~"· 
dr. Bunların lp!erini kızın büyük annesi. ğini sordum. On beş yaşına girrni" bir telif büvük ikramiyeler biri'8ç 
ne uzatarak çekildi. Bu, Buzahın içilmesi kızdan bekaret beklenmiyeceğini söyledi. arasında taksim edill;-or. t»~ 
için bir işaretti. Artık herkes kaplarını le~. Kızın çadırımı toplamağa geldiği va pelt b ıJt~ 
dolduruyor ve bir nefeste boşaltıyordu. kit:er dışarı çıkmak Iİstemcmesinin ve yü Şebekenin bunda k~~:lt edeni~ 
Bir saat zarfında ortada yegdne ayık ben zürne manidar manidar bakmasının se. tur. Çünkll plyankoya ı: J ·1en i1' tP 
kalmıştnn. Bu i,.ı.: .... in övle müstekreh beplcrini simdi anlıvordum. alınan para yekunu ile verı JllSl'e ~ 

~· J ~ J b" ..Uk tıir c!ıery 
bir kok'USU ve öyle buruk bir lezzeti vardı Kampta yakılan ateşler yava~ yavaş yeler :ırasrndn çok u) ı:cil JJ' 
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ha Turnerc derhal müracaat etmem 
bildiriliyordu. 

İhtiyar derviş ve bir yaşındaki tayı. 
mı arkadaşlarımdan birinin çiftliğine 

emanet ederek cenuba doğru yola çlk· 
tım. Yolda birkaç arkadaşı görmek için 
Atlanta ve Memphis şehirlerinde ıde 

bir müddet kaldıktan sonra nihayet 
Jacksonville'de eski dostum, Baba Tur
neri buldum. 

nacağını söyleyince, beni candan sevin. 
dirdiğine emin olabilirsiniz. Kendi ken
dime söylendim: 

~ raıı p 

ı 
günde 25 dolar verıneğe edece~ 
Hizmetin birkaç haf ta 'ıdeV::: )dtJ'se 41 

ve oyunun nihayetine k~ de a~e41 
burnu kanamadığı takdır ıııı sEY ~ 
okkalı bir bahşiJ alacağı adıı0 '' 
Yani milyona gidecek yola f 
olacaktım. : .. i. 1~. 

filıtlµ- 1" 
"jongllarda kaybolan.. 0et,, .A 

. ·uğe s" tfı". 
madan evvel ''iptidai . ele 1'11 ,rte4 

- 38- · Yanındaki takrmm efradı şunlardı: 

- Tomi, işte sana büyük fırsat! 
Nihayet, büyu1c hayvanlar ve dola

yrsiyle büyük para ile karşılaşmıştım. 
Birkaç hafta zarfında bir milyon ve 
belki de daha fazlasını ceplerime indi. 
rerck anneme vaadettiğim gibi bu pa· 
rayı Teksas hiikfimetinin Elpaso kaza
sına götürebilccektim. 

mini yapacağını v~ bU iıl~ Ö1 ,.,.. 
kt islılc, 1•r 

Vılliams'ın başa r ktörıUtc pf' 
Sinema işinde milyonlar bulunduğu

nu iddia eden heriflerin kafadan ma. 
lul olduklanru düşürldüm. Belki bun· 
lar ne söylediklerini biliyordu. Fa
kat ben hiçbirisini o kadar yUkseklerc 
çıkarken görmedim. Hesaplarıma de. 
vam ettim: Belki de yanlış hayvanları 

ıeçmi§tÜC. Olabilir ki oynaştığnruz hay· 
vanlar çoıi kUçUktü. Eğer sinema işle
rln~e elde edilecek milyonlar varsa 
kendimize gergi:danlar, suaygırları ve 

filler bularak bunlan tecrübe etmemi. 
zfn daha iyi olacağını hesapladım. 

Şimdi aklıma gelen hayvanlar tecrübe· 
lerlni }'aptığı:nız sümüklü birkaç kurt· 
tan, nbık zevcelerinden herhangi biri. 

siyle b:uışık bulunmasına ihtimal ol· 
mıyan bir çift oklahumalla yaban man. 
dası boğasından her halde milyona da. 
ha yakışacak gibi görünüyordu. işte 

kafamda bu düşünce ile Şikagdda mira· 
lay (Seliz) e bir ıpektup yaurak, sine
ma için hakikaten büyük hayvanlarla 

uğraşacak bir adamı aradıkları takdir. 
de bu vazifeye hazır olduğumu b:ldir· 
dim. Artık AlelSde oklahuma hayvan
ları beni aliikadar edemeidi. 

Bir hafta sonra Şikagodan cevap al. 
dım. Florida;da çekilecek bir filimden bah 

sediliyor ve bunda aslan, kaplan ve 
filler de dahil olduğu ve Floridanın 

Jacksonirlle şehrin'de eski ahbabım Ba· 

Baş aktris Kathyrin William, aktör 
Charles Clayı geçen fasıloa anlattığım 
gibi hazin bir netice ile biten Kovadis 
filminin !direktörü A. B. Chotsuvorth 
Macaulcy kadar İngiliz ve onun gibi 
şişman Bill Mong. 

Okyucularım Baba Turncri her hal. 
de tanırlar. Amerikan yaban rr.anda
siyle güreşmek için angaje edildiğim 

filmi çeviren direktör, Baba Turner 
mandayı hakikaten yere çarptığtmr 

zannediyordu. O da ancak sizinle bir
likte, hu satırları okurken hakikati an. 
hyacakttr. 

Baba, iki film ~evireceğini, ikisinde 
ide beni kullanabileceğini, filmin birin· 
de birçok arslan, kaplan ve filler bulu-

Baba Turner, canbazhane filemin.de 
koca ütü ismiyle tanılan ve b:rçok vah. 
şi hayvanlan olan adamı kiraladığını 
söyledi. 

Baba, yapacağı filmi anlattı: 
- Vahşi hayvanlar başıboş olarak 

dolaşacaktır. Sen bir atın sırtına atlıya· 
cak, elinde iyi bir vincester tüfeği, 

belinde sağlam bir altıpatlar sahnenin 
kenarlarında dolaşacak ve baş aktrise 
sunulacak olan herhangi bir aslan, kap
lan veyahut fili derhal geberteceksin! 

Hemen sordum: 
- Bunları elimle mi yoksa kurşun. 

la mı geberteceğim? 
Bu vazifenin hususiyetini nazarı iti· 

bara alan Baba Tumer nihayet bana 

Clary ile İngilizin başa 
1 

da, ~et 
. . 1 :Monguı 1'ıl . 

caklarını şışko Bıl ğttı'• • ol' 
babası rolünü oynayaca ıcardef' 
söyledi ve benim de kJıınına gitt\ ~" 

w ·ıA tt' f c hoşu .. ı:se 
cagımı ı avc e ı. >" ı. • "'tl ı• ı 

da..,.ı J al'., 
o gece otelde kafaJ'llasıfllı ar ~ttf· 

kocaman Ste:ıton şa~k eıerirı:ıi .. :uıııa 
rımda sivri topuklu ~u:ıniş görd" 
bir adam, sinemada ne (!f' 

sordu. ~e,,ıP 

G .. w .. .. kabartarak 1 ogsumu ...... 
.:riJV" 

dim: bir s1't" ) 
- Delikanlı, ben l'f 

f PCl)~,,ıı 
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Çin - Japon ;" lngi 1 tereden 
Şiddetli bir tehdit 

~lltıya _... ııu~ıarulı 1 lııcu.h: 
d·ldatj k•ebep de bu keyfiyettir. Lon-
' anaat, mütayakkrz bulunulması 
~tık :;ldiği ve önümüzdeki haftalann 
llıctkc . ınasınrn muhtemel bulunduğu-

1 Ztndcdir. 
'Pan 

t Fya nıeseleleri hakkında ise, na· 
lldıı c/~nkonun mukabil tekliflerinin 
b ılıp edı'l · ğ' • ··ğ k ·· •tc ldc . .. mıyecc :nı o re.nmc u-

11.tıa .ıını mudahale komiteıınin top
ın.ıa bi n evvel Burgos nezdinde ye 

L r tc- bb ~lllı!l ~c üs yapılmasında mutabık 
l.o ardrr. 

rd li r 
t<~tir a ıfaks, Lord Plimutu kabul 
ıııQ~ • Sanrldığına göre, Lord Pli -

~adeıni "dah 1 . • mu ıı e komıtesınde 
) Cd'J t:u. . ı en memleketlerin dclcoe_ 

~ tci Ü .. 
'lll!arı r '§nıclere devam edecek v! 
it İ1t kendisinin tavsiye ettiği U

l.ondnaa çalışacaktır. 
i°Ctin ra, 25 (A.A.) - Rünciman 
~il bulunan ve dün Londra 

Zehir 
kaça.<çıları 

~ ltrdi W- Baştaraıı l ıncide 
~~ i ~· Burası çok tenha bir yer oL 
~ Cin lsınaH cebinden eroin paket· 
:a ~arnuş ve arkadaşlarına dağıt. 

it a~lamıştır. Bu sırada vaziyeti 
llıurı &ören ve etrafta saklanan me
~~~ ~a birdenbire meydana çıkarak 
l'aı ~et }apmışlardır. Fakat Ismail bu 

:ıı karşısında soğukkanlılığını kay
t?irn·ı~ ve elinde bulunan eroin pa. 

~ ıı ~1 cebinden çıkardığı ıastik bir 
llııı ar cı~e koyarak yutmu~tur. Me· 
~ b 

1 
Oıer!erini aradıkları halde bir 

~ ~ ~ ~Yinca lsmaili sıkı§tırmı~lar 
l'li b troınieri meydana çıkarırsa ken

tcı~S!tıa~rakacaklannı söylemişlerdir. 
:~ bu sÖzlere kanmış olacak ki, 
~; bir ağacın başına gitmi' ve 
.-1al~nı boğazına sokarak midesini 
~ıa 

0 
ğa çalışrnıştır. Bu çalışma bo

~ t!ıı~anuş ve sabıkalı kaçakçı bu i
~ 

1 
~ Oldufunu &östererek ~ ild da.. 

~~tınde lastik balonu midesinden 
~~·ve oradan da dışarı çıkarmıştır. 

> ~~et karşısında memurlar Mdise
"~ t~~eşhut halinde tesbit etmişler 
'lıııiıı~e beraber Halil \'e Arap Fethi 
~~ kaçakçı ve zehir içicisini de 
~ "kaı ışlardır. 
lti anan tavcı 
~ & ilci §Ub .. .. .. k 
L "~ e uçuncu ısım memurları 
"it llllah · . d S ~bı ısmın c amsunlu me§hur 
~ l!ab ~~.tavcı yakalamıılardır. Ah
it lltıcili~Çukl~ğündenberi Samsunda, 
t 1tti doı denden usulle bir çok 'kim4 
~ltıı blı andırmıştır. Sonra ıehrimize 
~ de labıkalı, burada da tavcılık ile 
l t,kt ~ etmiştir. 
ııttt tlirn .. 
~td1~t uı çeyrekleri altın suyuna 
~ t, ~i •n sc \ ·a 30 - 35 liraya satmak
~ dıtarı r Çok köylüleri bu şekilde do

tle tit~,~~duUaıı nihayet dün Edime-
" ~tttlli ~zere tren~ binerken yakayr 
r-~ Itır. 
Aıl~~lanan hırsıı lar 
: oqıı:ı. .. · llıbe "k" • k ~ ""~lf ı ıncı ısım memurları ~ 
~ ~lhlıı "e Dursun Ali iıimlerinde 
tl~li bit~ hırsız yakalamışlardır. Bu 

lilı tr~ ~ assa deniz sahillerinde mo-
'"llt 0traı tt ._ arı ve sandalları soymakla 
~.~itıc;i•nrnıılardır. Yaz mevııimleri
,'lllar, k dolaşmalda geçiren bu sabı

>ı.. . ~ IJın d 
't"alttad a şehirde ev ve apartıman 

'ı>ıı ırlar. 
~ - iltt tahk· 

b"' -'-h ıkatta yalnız bu mevsim 
(' hıtlıedaki ve Dursun Alinin yııp 
b:' Cö~ıızJıklar ıunlardır: 
b dirı ,,::S~da 20 numarada oturan 
ttabcr ~nı soyarak l"~ r çok elbiseler 
tııı~araı O lira para, 2 - Vaniköyde 

t ltlırıı 1 
C\>den elbise ve e~yalar, 

~~a. ~ Çeşmede bir kyaıktan elbise 
1lcı11rda- 'Yemişte, Yalovadan gelen 

'" taban~ elbiıeJer paralar ve bir a· 
~~ 114.•:ırd a, 5 - Fındıklı önünde 
''a iln elb" , ~'•.ra ıseler ve bir saat, 6 -

Ilı,;" la .... Ydan iki ceket ve pantalon 
\:ıt "1ışta bi . >\ \'e h n r kotra içinde bulunan 

) 1 l"ilta 8 - t ltcrıi ' - Beykozdan bir ka-
\.~ lıır111;1 elbiseler ve çamaşırlar. 
L '""1-r, "a arın daha bir çok yerlerde 
11 "it tdır p ı· ti l'dtrı · o ıs çaldıkları eşya· 
~~h11ta1ı ~tkarrnağa uğraşmaktadır. 
~6~ bf ı adeler!nde Maksut ismin· 
~· r ark <> 'fü ... d. ad"'şları daha olduğunu 

• ır B · u da aranmaktadır. 

ya dönmüş olan Bay Gvatkin, bu ıa. 
hah yeniden hariciye nezaretine gi
derek Lord Halifaks ile göriltmÜ§
tür. 

Bu görüşmeye maliye nazırı Sir 
Con Siman da iştirak etmiştir. 

Almanya Çekoslovak işlerine 
mfidttha' e ederse •• 
Londra, 26 (A.A.) - İngiliz diplo

matik mahfellerinde söylendiğine göre 
Gvatkinin Prag hükumeti ile Sudetler 
arasındaki görüşmeler hakkındaki ra· 
poru herhangi bir anlaşmamn tamami· · 
le imkansız bulunduğu neticeıine var -
mamaktadrr. 

Her iki taraf ta hüsnüniyet &österir
se, anlaşma imkanı daima mevcuttur. 
Fakat ingiHz diplomatik mahfellcrinin 
fikrince vaziyeti endişe verici bir mahi· , 
yette göıteren keyfiyet, mevcudiyetle
rine rağmen, meselenin teknik ıUçlük
leri defildir. 

Asıl mesele şudur ki, Alman ıasete -
lerinin tiddetli ne~riyatta bulunmalan 
en ufak hadiselerin izam edilmekte ol
ması, askeri hazırlıklan hakkındaki ha
berlerin tevali etmekte bulunmaıı ve 
nihayet Heinlein dcJegelerile Nazi zi · 

mamdarları arasında daimi temas bulun
ması, yapılmakta olan müzakerelerin 
ıc.rbeıt mahiyette müzakereler olduiu 
hissini vermemektedir, 

İngiliz zimarndarlarınca, yeni bir 
kat'i angajman almak mevzuubahis de
ğildir. Yalnız o suretle hareket edile • 
cektir ki, Almanya, eğer Çekoslovakya
ya k&r!ı bir müdahale vaki clursa gerek 
İngiltere tarafından, gerek Fransa ta
rafından tehlikelere maruz bulunaca · 
ğından emin olacaktır. 

lngll•z gHzetelerfnfn neşriyatı 
Londra, 25 (A.A.) - Deyli Meyl 

yazıyor; 

İngiltere, birkaç gtine kadar, Av _ 
rupa h1diıeleri hakkında hattı Jıa. 

reketini yeniden bildirecektir. 
Bu beyanat, çok sarih bir teminat 

§eklini alacak ve İngiltere, Çekoslo _ 
v~aya karıı taahhütleri dola]'laile 
Fransa eğer trlr anlaşmazlığa girmek 
mecburiyetinde kalırsa, Fransaya 
müzaheret eyliyeceğini tesbit edecek _ 
tir. 

Deyli Ekspreı diyor ki: 
İngiltere hükGmeti, Alman gazete. 

lerinin Çekoslovakyaya karıı hücum_ 
Jarına bir nihayet verecek mahiyet
te tedbirler almağa karar vermit bu. 
lunmaktadır. 

Finansyal T:ıymis diyor ki: 
Sir Con Siman, bu cum:ırtesi günü 

Çekoslovakyada Lanarkda söyleyeceği 
nutkun mühim bir kısmını orta Av-
rupa meselelerine tahsis eyliyecek. 
tir. 

Hort lnin seyahati .. 

Macarıstana 
Komünizm aleyhin· 
de ki m isaka girmesi 

t eklif edl ım lş 
Berlin, 25 (A. A.) - Alman hariciye 

nazrrryla pek yakından münasebeti ve o
nun naairl efkArı olan Hamburger 
Fremdcnblat, bir makalesinde Macarista
na komünizm aleyhindeki misaka iltihak 
etmek suretiyle Berlin - Roma misakı
na, kendisini bu mihveri vücuda getir
miş olan iki devlete rapteden siyasetin 
son neticelerini istimzaç etmeğe davet 
etmektedir. 

Yan resmt organ, Macaristanın henüz 
komünizm aleyhtarı olan bloka mensub 
olmadıl1;'1nı tebyln etmektedir. 

Her nekadar Berlinde Almanyanın 
Macarlstaaın istiklAltnJ tehdid etmekte 
olduğu beyanından feragat edflmemekto 
i!e de yarı resmi gazete, Alman dostlu. 
ğunun ancak, Macnrlstanm bu kadar sa
mlmt birliğin lktısadf ve siya.si rabıtalar
dan daha ileri gitmesi halinde kemale 
ereceğini yazmaktadır. 

An karada ka~ır~a 
Dün gece Ankarada şiddetli bir kasrr 

ga olmu~ ve telefon ve telgraf hatlarını 
karı5tınruştır. 

Nüfu~ça zayiat \'e hasarat yoktur. 

harbi 
..- Ba~tara/ı l incide 

Tsientsin, 25 (A.A.) - Bir baskın 
neticesinde Şantung'un merkezi olan 
Tsinana giren seyyar Çin kıtaları bil
tiln Ja.pon garnizonunu imha etmiş • 
terdir. Bu kıtalar Japonların erzak ve 
cephelerini de imha ettikten sonra 
Tııinandan kendilerine adetçe faik J a
pon kıtalarınm gelmesi üzerine şehir
den çıkarak cenuba doğru gitmişler. 

dir. 
Hongkong, 25 (A.A.) - Yangtse. 

nin §imalinde Susungda cereyan edm 
şiddetli bir muharebe neticesinde Ja
ponlar sabada binden fazla ölü ve üç 
sahra topu terketmişlerdir. Diğer ci. 
hetten Şantunğ ve Kiangsuda bulunan 
Çfa kuvvetleri sıkı bir teşriki mesaide 
bulunarak bu iki eyaletin yalnız bü. 
yük şehirlerini ve şimendifer hatla
rını işgal eden Japon kuvvetlerile mü. 
cadele etmektedirler. 

Demir yollarım bozuyorlar 
Honıkong, 25 (A. A.) - Japonlann 

bazı bUyük ~ehirlerle demiryollarmı iş

gal ettiklerini ve nilfuzlarmm eehir ve 
demiryollanndan birkaç kilometre Uer
ılnl geçmediğini nazarı itibara alan sey
yar Çin kıt'aları baskın yapmak suretlle 
Piuhan, Peiping, - Tiyençin, Pelping -
Mukden, Peiping - Suiyuan, Tintsin • Po 
ukov §ehir ve hatlarını tahrib ederek 
birçok trenleri yoldan çıkarmışlardır. 

Japon hUcnmu boşuna 
Honıkong, 25 (A. A.) - Yantze'nin 

cenub sahilinde Japon kuvvetleri Şaho 
civarında bulunan Pakioshana mütema
diyen hilcum etmişler ve hiı;bir netice 
elde edememiolerdir. Bir Japon kıt'ası 
Çinliler tarafından tamamen imha edil -

mlştlr. Japonların zehirli &"az neıreden 

mermileri yüzünden Çinlilerin za;>iatı 

da çoktur. Yangtsenin §imalinde Çinli
lerin mukabil taarruzundan sonra muha

rebe sahnesi Tsienshan'ın yakininde ve 
ıarkma intikal etmiş ve siper harbi ha
lini almıştır. 

Kuikiangda bir Japon petrol deposu 
Çin tayyarelerinin bir havai akını netL 
cesinde i§tlal etmi§tir. 

Zeh irli ,aazlardan ölen Cinliler 
Londra, 25 (A.A.) - Londradaki 

Çin ıefiri, dlin hariciye nezaretine 
gitmiş, ve orada Lord Halifaksa Japon 
kuvvetleri tarafından Kiangsinin şi
malinde boğucu gazlar kullanılmak
ta olduğu hakkında mal\1mat vermiı • 
tir. 

J aponlann bilhassa ağu11toı ayının 

yirmi ikisinde Hençuang civarında 
Çin taarruzlanru tardetmek için bo _ 
ğucu gazlar lcutlanmış oldukları söylen 
mektedir. 

Harekata iştirak etmiş olan iki ta _ 
burun bUtUn zabitleri ve neferleri, 
üç kiti müstesna olma'k üzere telef 
olmuşlardır. 

Cenevre mümessili de nota 
v~rdı 
Cenevre, 25 (A. A.) - Çinin Cenev

redeki dalınt mümessili, cemiyetin genel 
sekreterine bir nota tevdi etmi§tir. Bu 
nota, Japonların 22 ağustos tarihinde 
Şugvang mmtıkasmda zehirli gazler kul
lanm11 olduklanna müteallik olup asam
ble lzasma ve uzak şark istişare koml
teai lzuına keyfiyetten malUmat veril
mesi i.ıtenmektedir. 

Bu karar suretine terfik edilmi3 olan 
bir mektubda Çin- Japon ihtilUmda ze. 1 
hirll gu istimaline müteallik olarak elde 
edecekleri biltün malOmatı bildirmeleri 
için milletler cemiyeti azasına vaki olan 
daveti ihtiva eden mezkfir cemiyet kon
seyinin kı:ırar sureti hatırlatılmaktadır. 

Çin toprakları iistünde uça
cak her htyyure dii~ürülecek 
Vaşington, 25 (A. A.) - Hill, Japon-

larm Çin arazisi Uzerihde uçacak bütün 
tayyarelerin dilşürillecoğine dair olan 
kararlan hakkında hariciye nezareti mil 
tehasınstanyla görU5milııtUr. Tokyo hü
kümetl nezdinde bir teşebbUsto bulunul
ması muhtemeldlr. Yalnız, hariciye dai
resi Şanghaydaki Amerikan mümessili • 
nln Japon makamatı nezdinde yapacağı 1 
teıebbüsUn neticOftinl beklemektedir. Bu 
husus hakkında HülUn beyanatta bulun
mıun beklenilmektedir. 

ölenlerlıt adedi 277 
Tokyo, 25 (A. A.) - Domel ajansı

nın bildirdiğine gare, çareamba sabahı 
Tokyo civarında vukua gelen tayyare 
kazasiyle yangından ölenlerin adedi ha
len 277 ye çıkmıştır. 

... 
Elazığ, Başvekili 

harare tle karşıladı 

na,,·ckllfn bUytili merasimle l{aı, rTan<lrğı El(nğdan bir nıanıara ' 

~ Baştaraf1 ı incide 1 
dan tezahilratla karşılanmıştır. 

Başvekil, şimdiden mamuriyet manza 
rası arzeden iplik fabrikasının bitmi~ o
lan kısımlarile meskenlerin bir kısmını 
ziyaret etmiştir. Fabrika martın son 
haftasında bütiln tesisatile işliyecek ve 
Uç bin amele çalıştıracaktır .. 

Taahhütlerin( vaktiyle ifa etmeyen ba. 

Trende 
bir suikast 

Sabık krdl müşavirinin katibi 
bir haydudun tecavUzUne uğradı 

45 bin Leyi uçtu 
Bükreş, 25 (A. A.) - Voyvoda ve sa

bık birinci kral müşaviri Nalda'nm kale
mi mahswı müdürü Jan Gaspar, diln ge
ce Tlmlzoara • BUkret eklpreeinln ya. 
taktı vagonunda blr ıuikaste maruz kal
Dll§Ur. Haydudun biri Gaspar, uyumakta 
olduğu bir ısırada mumalleyhin kompar
tımanına girmlj ve kendisini boğmağa 
te•ebbO. etmı.tJr. Uykudan UJ'8ll8ll O... 

par, Uzerine revolverle atea etmiıse de 
haydud bu revolveri onun elinden ala
rak Gaspan ağır 8urette yaralamıştır. 

MUtecaviz pencereden atlamak surctile 
kaçmadan evvel Ga.spıınn üzerinde bulu
nan 45.000 leyi gaspetmtatır. 

Tayfur 
Gökmen 

·.ı 

Hataylılar tarafından 
candan karşılandı 
Antak,:a, 26 (A. A.) - Tayfur Kl5k

men dün sabah Hataya gelmi§ ve Payas. 
tan itibaren güzergi.h üstünde bulunan 
bUtUn halkm samlmt tezahüratı arasında 
Antakyaya muvasalat et.mietir. Öğleden 
sonra halk part.i.line gidilmlf ve billhare 
Fransız hükümet mümessili ziyaret e
dihnl§tlr. Hemen akabinde bu ziyaret 
Fransız mümessili tarafmdan iade olun
muııtur. 

Hatay halkı ve halk partisi Tayfur 
Kökmene çok samimt ve candan hüsnU
kabul yapmıştır. Albay Kole ile temas 
çok gil.zel blr hava içinde cereyan etmiş
tir. 

Bu rgos sefirinin 
otomobiline polisler 

ateş açtılar 
Sefirin karısı yaralandı 

Sen Jan dö Luz, 25 (A. A.) - Geçen 
pazartesi günü, San Sebastiende İtalya
nın Burgos sefirinin otomobiline bir po
lis devriyesi tarafından ateg edilmiştir. 

Sefirin karısı yaralanmıgtır. Polis devri
yesi, otomobile durmasını ihtar etmiştir. 
Fakat henüz malW:n olmıyan bir sebeb
den dolayı, şoför, bu ihtara riayet etme. 
miştir. Polis devriyesi, bir diplomat oto
mobili olduğunun farkına varmıyarak a
teş açımştır. 

Zayi- 4795 sictl numaralı arabacı eh
Iiyetnamemi za;>i ettim. Yenisini alaca
ğundan hUkmil yoktur. 

A rabM'ı: İbrahim 
(V. P. 2561) 

zr ecnebi müteahhitlerin bu tethhürden 
dolayı vaki olan gecikme Başvekilin na
zarı dikkatini ce,lbetmiştir. Bu husus 
hakkında izahat almış ve direktifler ver
miştir. Milteakıben EHlzığa hareket eden 
Başvekil, Malatya halkı tarafından 

coşkun tezahüratla uğurlanmış ve yolda 
Tunceli umumi müfettişi Korgeneral 
Abdullah Alpoğan tarafından istikbal 
edilmiştir. Korgeneral mıntakası hakkın
da izahat vermiştir. Yolçatı istasyonun· 
da Başvekilimizi bekleyen Ergani bakır 
madeni umum müdürll, Başvekilirnizi 

maden tesisatının büyük bir süratle ta. 
mamlanmakta olduğunu ve Cümhuriyet 
bayramında ilk bakırın çıkarılması için 
şevk içinde çalışmakta bulunulduğunu 

söylemiş ve bazı izahat vermiştir. 

ispanyada 
Cilmhurlyetçllerln 
muvaffaklyetleri 

bil diriliyor 
Salamanka, 25 (A. A.) - Umuınt 

lu.rarelhm tebliği: 
Ebre cephesinde kıt'alarımızm ilerle. 

mesl devam etmiş ve dU.5man birçok kıy
metli mevzileri terke mecbur olmuştur. 

Puerto San Vicente mmtakasmda, 
zaptedilen geniş sahada temizleme işine 
devam olunmaktadr. 

Cllmburiyetçiler bir dağı ele 
geçirdiler 
Barselon, 25 (A. A.) - MUdafaa ne

zaretinin tebliği: 
Şark cephesinde cilmhuriyetçilerin, 

Kordoba'nm nimali şarkisinde Devila -
belt ovasında ve Fanjuanan'daki mevzi
lerine dil:ımanlarm büeumları, tamamiy
le tarded.i1mi3tir. 

Estramadure cephesinde, cllmhuriyet
çiler, Penalsordre mmtakasında Berme. 
ja dağıru zaptetmi§lerdir. 

Monterrubie mm.takasında, krt'alan -
mız ilcrlemeğe devam etmiş ve Zujar 
istasyonunu geçmiştir. 

Müthiş hava muharebeleri 
Göndeza cephesi, 25 (A.A.) - Ha

vas ajansı muhabirinden: 
Uç gündenberi Göndeza cephesinde 

hava muharebeleri yapılmakta ve mu. 
harebelere bazen adetleri elliyi bulan 
birçok tayyare iştirak etmekte. 
dir. 

Cilmhuriyetçilerin adeden dun olan 
tayyareleri, iki gün içinde düpnanın 

33 tayyaresini düşürmüşlerdir. 

Cümhuriyetçiler ilerliyorlar 
Madrit, 25 (A.A.) - Estramadura 

cephesinde, hUkQmetçiler, Puebla dö 
Alkoser mıntakasında mukabil taarru
za geçmişler ve yeni mevziler ve bil -
hassa Fermcja tepesini zaptetmişler

dir. 

Monterubiyo dö la Serenada cümhu 
riyetçiler ileri hareketlerine devam et
mişlerdir. 

Hükumetçiler, dün akşam Alkautı
rilla karşısında mevki alıp yerleşmiı

lcrdir. 

Bombardımanda 25 kişi öldU 
Alikant, 25 (A.A.) - Frankistlerin 

tayyareleri, bu sabah Alikantın kırk 

kilometre cenubu garbisinde ve sahil
de kain Torrevicja kasabasını bom. 
bardıman etmiş ve mitralyöz ateşine 

tutmuştur. 

Bombardıman neticesinde yirmi beş 
kişi ölmüş, 70 kişi yaralanmıştır. 



HABER - Akşam postası 

~==~~~=============~========= 

ıs·t,anbLil Oefterdarlığıından 
Eyüp, Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beşiktaş, Csküdar ve Kadıköy malmüdürlüklerinden: 
- Mütekait dul ve yetimlerin eylUI, teşrinievvel ve teşrinisani 938 Uç aylık maaşlarının tediye günleri 

0 .....+ -TARln.ı ~adıköy malmüdürlüğünden Beyoğlu malmüdürlüğünden 
Mülkiye yetim Askeri yetim Mülkiye yetim Askeri yetim 

' ~938 Pazartesi 
. S-9-938 Salı 
7-9-938 Çarşamba 
8-9-938 Perşembe 
9--9-938 Cuma 
10-9-938 Cumartesi 
12-9-938 Pazartesi 

TARiHİ 

~9-938 Pamrles' 
6-9--938 Salı 
1-9-938 Çarşamba 
S-9-.938 P~embe 
9-9-938 Cuma. 
10-9-938 Cumartesi 
12-9-938 Pazartesi 

, ve tekaütleri ve mütekaitleri ve tekaütleri ve mütekaitleri 
1-200 1-400 1-300 1-400 

201-400. 401-800 301-800 401-1100 
401-600 801-1200 801-1200 1101-1700 
601-800 1201-1600 1201-1500 1701-2300 
801-1000 1601-2000 1501-ua. 2301-2900 

1001-1200 2001-2400 Avans 2901-ila 
1201-na 2401-na. 

Beşiktaş Malmüdürliiğünden 

Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaütleri ve tekaütleri 

Eminönü malmüdürlüğünden 
Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaütleri ve tekaütleri 

201-400 251-650 1-500 1--500 
1-200 1-250 501-1000 501-1200 

401-ôOO 651-1050 ~ 1001-1500 1201-1900 
601--800 1051-1400 1501~2000 1901-2600 
801-1000 1401-1650 

lo5ı-il! 1651-2200 
2001-2500 2601-3300 
2501-na 3301-ua. 

Vskildar m.-alinüaüflüguniien 
Mülkiye yetim Askeri yetim 

ve tekaütleri ve mütekaitleri 
1-300 \ 1-350 

301-600 351--900 
601--800 901~1*00 
601-1100 1401-1900 

llOJ-1300 '1901-2400 
13fıl-1550 2401-2900 

H 

2901-3300 
Mülkiye yetim 
ve tekaütleri 

1-450 
451-900 

901-1350 
1351-1800 

1 

11801-2250 
2251-2700 
2101-ila 

< 26 ACUSTOS-~ 

.--' 

Eyüp- maimınnrtlilJilfı~eıı etiıll 
Mülkiye yetim Aske!1 y·tıeri 

··teltS.1 
ve tekaütleri ve ınu 150 

1--50 ı--
51-100 \ 15ı-3~ 

101-150 301-400' 
151-ilB. 451.-6 ' 

'.S01-ila 

Fatili malmüdürlü~~:şe 
!kinci kişe 1 ıncı~ etitıl 

Askeri yetim Askerl ~tıeri 
I ve tekaütleri ve te~50 

3001-3450 1 o 
3451-3900 451-90 50 
3901-4350 901-

13 o 
4351--4800 1351-1~50 
4801-5250 ıso1-;100 
5251-5700 , 2251-.. 
5701-ila 2101-ıııı. 

·-
t - Maa.şlarmr Emlak: ve Eytam BatıXasmaan alanlar "cU.manlarmı aym birinden itibaren mensup olduklm matnitıcmrlilklerinden atacaklardır. 
2 - Zat maaşları sahiplerinin muayyen günlerde kişelere müracaatla maaşlarını almaları laınmdir. Aksi takdirde istihkakları umum tediyatm hitamtnda verilecektir. · 
3-Tediyata. sabahleyin saat 9 dan itibaren ba§!lanacak ve on ikiY.e kadar devam edilecek ve öğleden sonra. saat on tlçte !başlanarak on altıda nihayet bulacaktır. 

·- Şirketi Hayriyeden 
Yarınki Cumartesi günü oparlörlü - e.lek_tri_kli 

71 ve 7~ numaralı vapurlarımız mutat lüks tenezzüh seferlerini ya.pa.cakla.rdır. 
Saat 14.30 da. kalkan 74 de mükemmel alaturka SAZ HEYEn1: 
Saat 14.45 de kalkan 71 de de mükemmel salon ve CAZ ORl'K]ETRA Si \'--

lvardrr4 Büfeler lokantacı maruf Pandeli ve Beyoğlu muhitinde tanınmış Glorya. pastiıia:iıesl tarafmdan 
deruhte edilmiştir. 

Her ta.raftan gösterilen rağbet ve arzu trzerine 71 de da.ns yeri sureti mahsusada büyUltillmilştür. 

Bilet ücretleri her iki v~.ıı..ur i_çin 75 kuruştur 
~-

- 1 . ~ . 

• 
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ı·-· .. ::::.-·okuııA~~ ilk !-!~n·eşı===·::::~==·ıı 
1 tst~~un en eski ve ciddi özel okuludur. m; 
m: Yuva- llk - Orta 'kmmla.ra hcrgun yatılı, yatısız kız ve erkek talebe yazılır. Leyli için çok sxhhi bir binadır. :::: 
li~i ilk kısım dördüne il ve beşinci srnıflarda Fransızca, Orta kısım'da Fransızca, İngilizce, Almanca dersleri vardır. Sfü 
mi 15:iillfüfi5!ti~irui55!§iE5iC:m:füc5!fü::5:i5 B C§iktas: Yıldız - Tel : 4 2 2 82 r.::::::m:r.::::::::~::m::::::::::c:;::::::::::::::ml -· ...... .......... ··-·-· .... - ......... _ ... =::::::::::.-::::.-.::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::: 

~araçlfilanelb>aış;o!Filda 

Kız - Erkek Yatılı-Yatısız 

Hayriye Lisesi 
Ana, ilk, orta, lise smıflarile fer ve edebiyat kollarını havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren başlar, 

Arzu eden talebe okulun hususi otobüslerile naklolunur. Kayıt fçin her gün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat 
1\-abul olunur. Sekizinci ve on birinci sınıfların bütünleme ve engel sınavları 1 eylUlde, diğer sınıflar da. 7 eylUI· 
de başlıyacaktır. lstiyenlere tarif o ame gönderilir. 

,;m _______________ _._ ....... 

Sabll'sızlıkla beklenen 

300 defa ça1makla bozulmryan 

ve Almanyada yapılan 

POLYDOR 
Marka Cramof<Jıı Pl8.kları piyasaya çıkmııtır. 

Orgiiplii FAiK BAŞARAN BAYAN BELMA 

ann1 l ~~~~;a~:I;tine u l~JJ 1 

Sebep (Türkü) 
Köprüden geçti gelin 

(Türkü) 

NEVŞEHtRU MUSTAFA 

l~~J 1 

Elifim çıktı pencereden 
:(Türkü) 

Yeşil yaprak (Türkü) 

Urgüplü ŞEVKET ÇARA vcı 

UDU Ben seni sevdiııı 9e'le 

(Bestenigar şaı:'kl) 
BAYAN RUHAT IŞl1' 

1111 
Yeter Allah için ~ls)urı 

( Kürd. Hicaz kat · 
Karanlık geceler 

(Hüzzam şarkı). 
HAY AN NERlı'!tfA~ 11nn4 !: ~;~~:;e yapnr-

UUU Karahisadı Fatma 
Türküsü 

' 

an1n 1 Sen~~~~:::ıg::~)' 
UU U Cici bay (Duetto) 

POL YDOR Gramofon Plaklarım: her 

Türkiye toptan sahı deposu: V A H 

- lat.anbul Sultan hamam Cameıbaıı 

yerde israrla isteyiniz. 

E OTOCIYAN 

han 2 inci kat No. 10 P. IC- ısO 

Diyarbakır - Cizre hattının seksen beşinci kilometresile yUz aıuı:ı':ıııa ~ 
metresi arasındaki beşinci kısmm inşaat ve ray ferşiyatı kapalı zarf 1l cJI 

münakasaya konulmuştur. • ı 1 'dt 
1 - Münakasa 1 - 9 - 938 tarihine mi.isadif perşembe günü saat yıf' 

kaletimiz demiryollar inşaat dairesin!dekimünakasa komisyonu odasında 
Telefon: 2053 O 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I cakur. - - 2 - Bu işlerin muhammen bedeli bir milyon dört yüz bin liradır• , 

~ı•••••••ı• ALMAN SANKT GEORG KIZ OKULU (Leyli ve nehari) ••••••·-· 3 - Muvakkat teminatı elli beş bin yedi yüz elli liradır. 1 t'rtP.' 1 

tık, orta ve ticaret .kısımlan · - · 4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri geı:ıe. t ~~ 
Esas tedr"sat Alnı T"' k mesi vahidi kıyasii fiat cetveli, fenni şartname, ahşan traversle fet11~ıte1"~ 

ı anca ve ur çe olup ayrıca Fransızca ve İngilizce de ögry etilir· " d ırJI"" U" 

K t 1 
· v matnamesi, l'imento normu. telgraf hattı ıı:artnamesi, plan ve profil erı ·r ..ıo 

ayı muame esı agustosun 22 sinden itibaren saat 9-11 raddelerindedir. ' ;s • ~ dal ~ İkmal imtihanları eylUlün 12 sinde başlar. bir takrm münaltasa evrakı elli lira mu kabilinde demiryollar inşaat ıe 
tedarik olunabilir. .,e i1"', 

Okulun açılışı 15 eylUldedir. ·ıttne ... ! ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!· 5 - Bu münakasaya girm.ek istey'!nler 2490 sayılı arttırma, cksı t teı>'~ - kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikaları ınu-valt~lLl !~ f1' ................. , ............ .. 
lslaobul Kahveciler, Kıraathaneci ve 
Mevadı küullye satmayan Gazinocular 

Cemiyetinden 
Nizarnnamemize bir fıkra ilavesine dair heyetimizce arz oluna;ak teklif 

, hak~d~~ .~ir karar verilmek üz.ere umumi heyetimizin 29-8--938 pa. 

1 
za.rtesı gunu saat 14 de İstanbul Belediyesi civarında Babıali caddesil 
10 No. da Esnaf Cemiyetleri birleşik merkezinde toplanacağını bildirir ve 
mukayyet azanın iştirakini rica ederiz. 

Deniz Levazım Satınalma Komls:;onundao: 

Bir Hekim aranıyor 
Ga1cilkto bulunan Denh: Fabrikala nnda istihdam edilmek üzere 126 lira 

laruıtto bi&: b~kime ihtiyaç nrdır. 
~erln 31 - Ağustos • 93.S tarihine kadar Kasımpa§ada bulunan Ko· 

rah7omıınuza her ıün müracaatları. ( 5728); 

................................. __ __ 
isten bol Sucular ve Küulsuz 
Meşrubatçılar Cemiyeti ndeo 

NWM>r.ıım-ntır.e bJr fıkra ilavesine dair idare heyetince arzolunacak tek. 
lil Jıaklnnda bJr brar verilmek üzere umumi heyetimizin 29-8--938 pa· 

1 sarteei gftntı saat 15 de Belediye civarındaki Esnaf cemiyetleri birleşik 
t mar~nde toplan?..cağını bildirir ve mukayyet azanın iştirakini ric~ 
,, l"iz. 
L~ ........ 1!1111111 ............................... . 

natlanru ve 938 senesi için muteber billlmum nafia işlerine veya deırıi si1"1' • 

1 
at işlerine girebileceklerine dair vekfiletlmizden verilmiş müteahhitlik .,e <f' ~/, 

Türkiye ş Ba~sı A. Ş. Direktörlil· nı ve fiat tekliflerini havi kapalı ve mühürlü zarflarınr mezkCir karı~n~dt fY 
ğiind:en; ribı" siltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazırlıyarak 1 .. 9 • 938 ta. oı:ıı.l 1'' 
Bankamız kuruluşunun on dördüncü 

yıldönümüne raslıyan 26 Ağustos 1938 
cuma günü İstanbul, Beyoğlu, Galta. şu. 
belerimizle Beyazıt, Kadıköy, Üskildar 
Ajanslarımızm kapalı bulundurulacağını 

sayın ve değerli müşterilerimize arzey
leriz. 

10 a 'kadar numarah makbuz mukabilinde inşaat dairesi eksiltme koını5.Y' 
isliğine tevdi etmiş ol.malan lazımdır. (2971), (5363)" 

Askerliğe dair. .. ,.~~ 
(23, 27, 29) uncu günlerı,, B~~ teritl :( ıı~ 
halkının yoklamaJarı 1, ıo;··çii1"Pııı ıerl~ Emlnönii askerlik şubesinden: 

1 - Eminönü kazası halkından oJan 33,ı (1, 3, 5, 7> inci günlen, u ı ifJcl j İ~J 
biyesi halkının vokJaınaıarı ıerl• ) jıl' 

<loğumluların ilk ve son yoklamaları ve bu • • · • giill 31 ıl ayının (11, 13, fo) ıncı ~ 27 'fe ,;ı~ 
doğumlularla muameleye tabi bulunan te. teşrin ayının (17, 19, 21, 2:>, diJef1 I!; f, 
cillilerin muameleleri yapılmak üzere ey. günleri de yukarıda t::ıhsi~ :ıııftloııır1~ıı1; 
lül ayının birinde lıaşlıyarak 1 /Tcş/938 de herhangi bir sebeple ~o 111ııııııŞ 

0 
ıe' 

memiş ve lecilleriııi yaplı~ı:ırıtıl ~e 
sonuna kadar devam edecektir. Bu yok

lamaları yapmak için Eminönü kazası 

Askerlik meclisi eylül Ye 1 inci teşrin ayla 
rının tek güı1lcrinde Eminönü yerli as. 
kerlik şulıcsintle çiil günleri Eminönü ya
bancı askerlik şubc~indc içtima edecek. 
terdir. 

2 - Eminönü kazasının Alemdar nahi. 
ycsi halkının yoklamaları Eylül ayının 

(1, 3, 5, 7, 9) ncu ı:ıi.inleri, Kumkapı hal
kının yoklamnları eylül ayının (13, 15, 17, 
1!l, 21) inci günleri, Eminönü merkez na
hi~·c<;i lınlkının yoklamnlan c:rlül :ıyının 

müracaat ederek yoktarn:ı 
!erini yaptırabileceklerdir· ~11~~ 

··ııil ~I 
J!':Jflj!lO JPtl ~' 

3 - Şube tarafından ıı::ıcı:ı1' ~ııl ~at 
halkından yoklaraları y:ıP ı1reslcr1iiJ6r r 
doğumluların künye ".c ~bife ttlille~ 
yoklama davet cetveııerı .. n e~siJICf f11~1$ ı 
!eri vasıtasilc mahalle ınuırt ,.0ı;t~ ,ııııı 
derilmiş Ye hll cel\'eııerrle eo5ıe i 

a,·rı urıı .t 
yapılacağı günleri ayrı İ-ıııllC ~ 5ı1ır 
oldu~undan o günl~rı: ~:ıo\5ı;erJı1' 
!eri ile hirliktc Em ı nonu • 
ne gemeleri ili\ıı olunur. 


