
'son Havadisler 

POST 
~==========================================================================================================================-
~=:2~3=87~2========~Scn~e~: ~7 =- ~S~ay~ı=: =23=5=6===================~~~7~~~~{1~u~s~t==o=s====1=~=:3==E3====C:==u=l1'1===a=r=t=~==S==i ==========================='=ıan==ıı=ıc=n==T=cl=:=l=0=33==5 

Niğdeyi yeniden 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

su bastı 
Altı köy hasara Almanyanın planı 

ı Çekoslovakyada· 
1 dahili harp çıkarmak mı? 

uğradı 
Zarar en az 200 bin lira 

tahmin ediliyor 
lt\.?D eır a 0 malh1stY1DDe ırn 0 vnve cek 

rıra St91<9JeJ eırn mao=ııvcuan !kö y O lYı Deır 
aı ~e o e y a ır <91 o m a fifiHYI llırttaıç ••• 
Niğde: 26, "A.A.,, - Dün geceki su baskınında 0-

Ja~ık, Uluağaç, Kıçağaç, Aktaş, Güllüce, Saslıca . köy 
Ctı de hasara uğramıştır. Bilhassa Ovacığın zararı 

Çok mühimdir. Evleri, mahsulleri, hayvanları ve yiye
cek maddeleri mahvolan köylüler, acil yardıma muh
la.~ bir vaziyete düşmüşlerdir. 
.k Bugüne kadar tesbit edilebilen zarar miktarı en az 
1 i Yüz bin liradır. 

Komisyon ilk yardımlara başlamıştır. 
Bugün Ulukışla kasabasını tekrar su basmış elli ev 

gtılar altında kalmıştır. 
b Su baskını Adana demiryolu ve şosesinde de tahri
l a.t Yapmıştır. Bütün vilayet içinde şiddetli yağmur-
~m etmektedir. 

Doğu ınanevraları 
büyük muvaff akiyetle 
1( IJev.anLedivor 
''!'lızı taraf kuvvet:eri Elazığ 
tıa..ıstikametinde geri çekildi 

ba~11 ğ~ _26. (A. A.) - Dün gece Baş. 
da11 ~:l~zıg'dn umumi müfettiş tarafm. 
~ıl'afet afır edilmiştir. Şerefine verilen 
'1ucıar te, liareşal Fevzi Çakmak, Milli 

f.'alıte;:. Vekili Kô.znn Özalp, Orgeneral 
%~ ı.n. Altay, Korgeneral !zzeddin. 
huııı11 llı.Ufetti§ ve el var valiler hazll' 
a tııuutardır. 

U Sab h 1lıtıa gitın~ • Başbakan mnne\Ta saha.. 
"aın Cd 1§ Ve pek muvaffakıyetle de. 
e,llıişuren nıanc ... Ta safhalarını takip 

. Oğıed. 
tı~aret en sonra şehir içinde muhtelit 
'°'Şaın ve tetkiklerde bulunmuş ve 
fette h Ordu tarafından verilen ziya· 
a~ a~r bulunmuştur. 

h tabe ekıl, Mim Müdafaa Vekili ile 
t1ııderı rı Yarın 11 trcnile Ankara üze. 

1 
~ıaıığ~tanbula avdet edeceklerdir. 

b~ıı lıast a r>ek eskidenberi kalmış o. 
1t hn~tane Yerine 200 yataklı yeni 

bJ· - an 1§tir B e Yapılmasına karar veril· 
~Ucacİeı aşbakan kendisi, trahom ile 

111 lira e edecek bir hastane için 50 
"adetın iştir. 

Devamı 15 incide 
Gcnclkıırmay Raşkanı Mareşal 

Fevzi Çakmak 

~·· Kocatepede 
~~ük taarruzun yıl dö-

<G~~nı ü merasimi yapıldı 
1 a~"Usto (Hususi) - On altı yıl evvel lü. halk tarafından ziyaret edildi. Vali 
ar 1 sta Bü" "k O d . . .ı ı eri • JU n enmızin "ordu.. söylcdig"'i bir kaç sözle Ulu haHlskanrnr "' ~.. .• c:ınn . 
<ia"1Ştitdiği R nı vererek tarihin seyrini zın yarattığı harikaları anlattı ve cumhu 

1 ll'levk.. ocatepedeki kutsal kuman· riyetin feyizli ~ııc:malanm ifade etti. 
e~ ıı bast :.- ~ 

Oldttğu a A~yon valisi Evrendi- Bundan sonra, Kocatepe önlerinde ce· l halde bınlerce şehirli ve köy. Devamı 15 incido 

3 !aşında bir çoeu
gu bıçakladılar 

W: Yazıst 15 incid• 

Südetlilere "meşru müdafaa,, ya 
geçmeler.ini tavsiye ediyor 

Almanya müstakbel hareketinin " tecavüz,, 
değil "meşru müdahale,, telakki edilmesini 

bir nota ile bazı devletlere bildirmiş 
1 

~~ ~ 
', o/] 

Haritacının endişesi: 
- AUo, Çekoslovakya? Henüz merr 

cut musun? 
(Amerikan karikatürü)' 

l!flllınttıuın~nnoııııınınuıııımııııııı ınııııııı ınıııııııııuıı 

Bugünkü sayımız 

r ,.. .' 

Alman donanması Kielde Macar hükilm et naibi Amiral Hortinin ve Tlitlcrin 
önıinden geçerken... ... r azısı 15 incide 

16 Bir İngiliz şilebinin 
~a.h~;~,i~I tayfaları 

!l-enku- gemiyi 
limanımızda 
ter kettiler 

OJuu şelhlDır S 
Ortamdan koca bir boğaz rn Hnllı; le ebep, mürettebatın ispanya 

üı;c bölünen ı tanbul, gcoelcrl blribirlc. 

rlmlen ayrı ~chirler halindedir. Köprü SU 1ar1 n a g it m ekten 
llalicin \'&rlığını azaltıyor. 1-'aliat Boğad 

Ta.<ıanur e diniz ki herhangi bir \'aziyct k 0rkma1 a r 1 d 1 r 
ka~ısmıla, Bol;"tlzı, a~mak mecburiyetin· 
deshılz. '\'apacllğımz J~ ya bir motör, ya 
bir sandal tutarnk sıuıtlcrce tehlike lere 
gö~s ,;ererek yol almaktır. Ölü bir §C· 

bir, bir semt ile diğer semti arasında biç 
bir irtibatı bulunmıynn bir eblr. 

Gece gcrı;l uylm zamanıdır ama, ha
yatın ölü bir n ktl dr.ğUtllr. Akay \ 'O Şir

ketflıayrlyc zarar bile e tseler, bcllibaş
h semtler arnsmdakl irtibatı • umumi 
lılzmct mUcs esclcri olduldan l ı;:io • t c · 
mlnlc mUkellc ftirler. 

Bu t emin edilmelidir. 

••• 
Regaib gecesi 
l stanbul Miiflüliijjünclen: 
Al{ustosun 27 sine müs::ıdif cumartesi 

günü Recebin biri oldui;undan önümüzde. 
ki perşembe günü akşamı (cuma gecesi) 
J.cylcl Ucgaip olduğu illin olunur. 

r ' Bir kaç gündenberi rahatsız 

bulunan TUNUSLU 

F .~ i F L -~ 
ve grupu: Her akıam 

TAKSiM B~le<liye bahçesi 
ALATURKA Kl~.~INDA 

~, ____________________ .... 

Franko taraftarlarının İspanya sulan· 
na gelen lngilfa gemilerine yaptıkları 

suikastların çoğalması üzerine, lspan)'a· 
ya yük taşıyan İngiliz vapurları fena 
vaziyette kalmışlardır. Çünkü tehlike)i 

gören gemiciler vazifelerini tcrketmekte 
ve bunların yerlerine yüksek fiyatlarla 

da olsa gemici ve mürettebat bulmak çok 
güç olmaktadır. 

nu §ekilde bir hfidıise de limanımızda 
wkua gelmiştir. Romanyadan - İspan· 

yaya benzin ta~ıyan 12000 tonluk Austu 
ria isimli f ngiliz şilepi bir iki gün eV\'el 

l ngiltereden Romanyaya gitmek üzere 
limanımıza gelmıiş fakat, bu sırada va

pur tayfalarından on beşi vapuru terket
mek istemişlerdir. Bunlar bu tehlikeli va 

ziyette İspanyaya gitmek istememekte. 
dirlcr. 

Bu vaziyet karşısında gemi Ortaköy 
önlerinde demirlemiş ve bu 15 kişi gemi· 
den çıkmı~lardır. Bunların içinde iki çark 

çı, dört ate~i. üç yağcı ve bunlardan baş
ka da ahçı, kamarot gibi diğer kimseler 
de vardır. Gemi bunlardan bazılarına 
çok para teklif ettiği halde kabul etme. 
mişlcr ve gemiyi terketmekte ısrar et· 
rnişlcrdir. İngiliz şilcpi şimdi limanımız-

dan yeni mürettebat ve gemici aramak. 
tadır. Gemi kadroswlll tamamlarsa Kös
tcnceye gidecek ve yüklediği benzinleri 
limanımızdan transit geçerek İspanyaya 
götürecektir. 

Benzin 
Ucuzladı 
Beş litrelik şişesi 

76 kuruşa satılacak 
İstanbul, 26 (A. A.) - lktmat vekale

tinden tebliğ edilmiştir: 
25-8-938 tarihinden muteber olmak U

zere benzin perakende ve petro!Un top • 
tnn nzamt satı§ fintlnn beş §ehir için a
§ağıda gösterildiği gibi tenzilen tesblt 
edilmiştir: 

GAZ 
Çüt tek 

BUyük teneke Küçük teneke 
Kuru§ Kuruş 

Ankara 610 49 
lstanbul 500 79 
Samsun 525 82 
Mersin 520 

, 
82 • 

İzmir 510 
W- Devamı '1.5 lnclde 
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Sigasa: ------Küçük antant'ın 
Bled içtimaı 

Harp sonu Avrupasının en eski ıi. 
yasi kombinezonu olan Küçük Antant 
konseyi, Yugoslavya Başvekili ve Dı~ 
Bakanı B. Stoyadinoviçin reisliği altın· 
da Romanya Dış Bakanı B. Komnen ve 
çe:-oslova'kya Dış Bakanı B. Krofta · 
nrn iştirakiyle Bled şehrinde içtimaım 

akdetmiştir. Antantın uzuvlarından bi. 
ri olan Çekoslovakya ile büyük Alman
ya arasındaki münasebetler Avrupa sul. 
bu için tehlike teşkil edecek derecede 
gergin bulunduğu bir sırada yapılan bu 
içtimaa büyük ehemmiyet atfedilmek
teydi. 

Küçük Antant malumdur ki, 1921 
senesinde Macaristana karşı teşkil e· 
dilmiş bir ittifaktı. Ve reviıyonis~ a.. 
leyhtan olduğu için ayni cephede olan 
Fransanın yardımına mazhar, ve Fran
sız nüfuzuna tabiydi. Avrupa politika. 
ıının yeni istihalesi içinde Küçük 
Antantın rolü ve vazifesi eskisi 'kadar 
basit değildir. 

Orta Avrupada büyilk bir Al. 
manya belirdikten, ttalya ile Berlin -
Roma rnı'lıverini te§kil ettikten ve bil. 
hassa Avusturya ile birleıtikten sonra 
Orta Avrupanın vaziyeti değişmiıtir. 

Küçük Antantın bugilnkU politı'"lcası 

18ylc hUlba edilebilir: 1921 senesinde 
kurulduğu zaman ne yapmak fmyoraa, 
bugün de deği§en ıartlar içinde ayni ıe
yl yapmaktadır. Bu da Macaristana 
karır Uç antant devletinin millkt tamam. 
hlını korumaktan ibarettir. 

KilçUk Antantın politika tlbiyesi de
tiımiı, fakat hedefleri ve gayesi en 
ufak bir tidile uğramamııtır. Macaris
tan ailihsız ve himayesiz olduğu zaman 
tarda Küçük Antant bu devlete kar§ı 

ıiddet siyaseti takip etmişti. 
Bugün bir takım &millerin tesiri altın. 

da bu siyaset değiımi;tir. Evvel! Ma
caristan eskisi kadar zayıf değildir. 

Bled içtimaı müzakerelerine başladığı 

sırada Amiral Hortinin Alm:ınyada Hit. 
ler tarafından debdebe içinde kabulü 
de göstermittir ki eakisi kadar himaye· 
ıiz değildir. Esasen KilçUk Antant, hu
dutların revieyonundan vazgeçme. 
ıi şartiyle, Macaristan ite &nlaımaya 
ötedenbcri taraftarlık göatermiıti. 

Macaristanın huduttan garanti altı
nı alan bir itilafı yaklaımıyacağt anla. 
ııtıhnca KUçUk Antant devletleri, bir aal 
dmnazhk paktı yapılmasını teklif et· 
mitlerdi. Macaristan, üç antant memle
ketindeki Macar ekalliyetlerlnin mu. 
kadderatları hakkında da yakın bir a
llka göstermektedir. Her Uç devlet de 
kendilerine tabi olan ekalliyetlerin va. 
ziyetlerini ıslah etmek için tedbirler al· 
mayı kabul ettiklerinden bu mesele il· 

zerinde de Macaristanla bir anlaşma ze. 
mini bulunması mUmkUndU. Fakat bu 
sırada Almanya Avusturyayı ilhak etti. 
Ve Sildet Almanları bahanesiyle an -

tant devletlerinden biir olan Çek05lovak 
ya üzerine tazyik yapmağa başladı. 

Bunun Uzerine, Macaristan Çckoslo. 
vakyadaki Macar ekalliyetlerinin mu· 
kaddcratlarını. SUdet Almanlarının mu
kadderatına bağladı. Almanya da Sü. 
det Almanlan uğrunda mUcadeleye gi. 
riştiğinden bu e1cal1iyetler meselesi 
Macaristan ile Almanya arasında bir te. 
sanüd noktaıı teşkil etti. Hortinin Al· 
manya ziyareti de bu tesanildün bir nil· 
mayişi olarak kabul edilebilir. 

Işte Küçük Antant, Bled'de içtimaı. 
nı, Macar ekalliyetleri meselesini hallet
mek noktasından hiç de elverişli gö. 
rilnmiyen böyle bir zamanda yapmış· 

tır. Ve bu nokta üzerinde bir itilifa 
vanlmadığt anlaşılmaktadır. Romanya 
Dıı Bakanı: 

- Orta Avrupa sulhüne Y,enl bir 
yardım yıpddıfını daha bu akşam ilin 

HABER - :Aqam posfalt 'J.1 ~GUSTO 
== 

lstanbul mreallimleriuden 150 kişilik bir lıafile dün Mudanya yoluyla Bıma
j'a gitmiştir. Mıeallimlcr orada tetkikler yapacaklardır. Soldaki resimde Bursa. 
ya giden mıeallimlcrden bir grup,. vapu rıın güvertesinde görıilüyor. 

Mısır lcralımn amcazadesi prenses lif et '(resimde X işaretli) dün lı~~~~ 
şehrimize gelmiş. rılltımda Mısır elçisi Mısır komoloslıı~u erkanı ıar 

iMiiE iMi iL IE 1( IE ır T l 1 ";.---"-

~ IE IHI ii I~ ID IE( VIE 

Trar11va·y şirketi ne 
zar11an satın alınaca~ 

Cadde bostanı 
plajı 

Belediyece Uç gUn 
kapatıldı 

Belediye tenbih ve yasaklarma riayet 
etmediği için mGteaddit ihtarlardan son
ra Cadde bostanı pl!ji bugünden itiba· 
ren üçgiln milddetle kapatılmıştır. Bu 
karar Kadıköy sulh ceza mahkemesinden 
tasdik edilmi~tir. Plaj sah gilnil sabahı 

açılacaktır. 

--o-
Haydarpaşa istasyo-
nu yen den taoz m 

ediliyor 
Şimdiki Haydarpaşa garı yapılmadan 

evvel Bağdad demiryolunun inşasına 

ba§lanmasiyle beraber kurulan Haydar. 
paşa istasyonu binası ve bu binaya ait 
tesisat ve vagon garajı bugün dahi elan 
durmaktadır .. Devlet Demiryolları İda· 
resi, Haydarpaşa garı sahasını, yeni in· 
p edilecek fevkani tramvay köprüsün. 
den sonra hatların ve manevra sahasının 
alacağı §ekille birlikte yeniden tanzim 
etmeeğ karar vermiştir. Anadolu da ilk 
demriyolunun başlangıç noktasını teı
kil eden bu ilk istasyon binasiyle vagon 
garajrnr ve revizverlik dairesini yıktır. 
mağı ve yeni ıekildc tanzim edilecek o
lan bu &abanın açılmasını kararlaştır· 

mı ıtır. 

Yrkma işine gelecek ay ortalarında 

başlanacaktır. 

etmek isterdik; fakat önce nazarı dik
kate alınmamış bazı şartlar bize bu 
hususta müsaade etmemiştir. 

Dediği zaman, bunu mUradetmiştir. 
Anlatılıyor ki, Macaristan, Çekoslo. 
vakyadaki sekiz ytiz bin Macarm mu
kadderatı hakkında bir anla§maya var. 
mazdan evvel, Çekoslovakyadaki Südet 
Almanları etrafında'ld görüşmelerin, 

daha doğrusu mücadelenin neticelen • 
mesini bekliyor. 

Diğer taraftan Maacristanm silah mil 
savatı Kilçük Antant devletleri tarafın
dan tanınmııtır. MalQmdur ki Macaris. 
tan da büyUk harbin bütün mağJQplan 
gibi silahtan tecrit edilmişti. Triyanon 
muahedesinin bu hükümleri Bled kara
riyle ilga edilmiı aayılabilir. Macaristan 
ile Küçük Antant devletleri arasında 

imzalanacak bir itilAfname ile her iki 
taraf da kuvvete müracaattan kar§ıhk. 
lı olarak vazgeçeceklerdir. 

Silah müsavatınm tanınması ve sal· 
dırmazhk itilafının imzası, Macaristan 
la KUçilk Antant devletleri arasındaki 
münasebetlerin normalleşmesine doğru 
atılmış bir adım olmakla beraber, ekal
liyetler hakkında bir itilafa vanlmadık. 
ça, bu anlaşma n!tamamdır. 

Bled içtimaında elde edilen ve edile
miyen neticeleri sayarken, bir nokta n. 
ıerinde ehemmiyetle durmak lbnndrr: 

E y ı 1İ 1 d e ş i r k e t 1 Barbaros 

teklif Yapacak ihtifali "11_ 
Türbenin etrafı 8~ 

Satmağa kendisi talip olduğu ve şehirde ğa boşıaod• . .. ıa 
tramvay işletmek arlık kilrlJ Ol maktan Tü!!1d~niz savaşlarından e~ b:1:ıu· 
Çlk mağa başladığı içfn Şirketin UCUZ fiyat olan Pr:'eze harbi~ yıldö:r~1'\l~ 

1 t l b •· ı I nasebetıyle bu barbın muza f{aY1".-
S em es e11 en yor danı Türk başamiralı Barba:.os U yılaa.-

Elektrik Şirketinden ıonra İstanbul hnması hakkında şirketçe gösterilen ha· din için bu harbin dört yüzu~c tifale ,ıt 
Tramvay Şirketi imtiyaz ve tesisatı ile raretli arzulara rağmen Nafıa Vekiletl nümünde yapılacak büyük jlı ıı gt• 
menkul ve gayri menkul kıymetlerinin ancak müsait bir fiyat teklifi takdirin. hazırlıklara filen dünden itib~.r~ et• 
hükQmetçe satın alınması için, Elek· de bu hususta görüşebileceğini şirket tiktaşta büyük de~izcimizin tur P 

trik Şirketinin aatm almrnaama ait mil- erkanına ihsaı etmi' biılunmaktadır. rafındaki aahada başlanınıştti:'_: ...... .q~ll' 
zakereler Ankar;ıilıı "ll"'rlrrlr .. n hir .:ır7'ıt ~· .ı:-auaııı.ıııı .;,o, VCUC:W• ...,.. "''~ 

' ,.. .tSU ıtıba.rla yapılacak Uk tek.lıtın .ııyat r "" •sine ,.p ~ 
gösterilmi§ ve Nafıa VekA.leti de böyle hususunda olması tabil görülmektedir. nin 80, ispanyanın 50 geını .,ese ·" 
bir teklifin tetkik edilebileceğini tir- da ederek Arte körfezinde pre aıııİP' 
kete bildirmişti. Esasen tehrin tabii vaziyeti dolayı- sabasına müttefik filonun b~!ııdııı"' 

öğrendiğimize göre, Şirket meclisi siyle balkın lasmı azammın otobilslere Andre Doryanın hücuma hatı~·r ,elet. 
idaresi Brükselde ahiren yaptığı toplan. rağbet etmek mecburiyetinde bulunma. Girld adası civarında aıetide la~~~ 
tıda, Türkiye Cumhuriyeti bükfimetiyle sı ve belediyenin de bu cereyana uyma- yaparken haber alarak bu ~le 4erlı 
bu hususta eyHH başında temasa geçil· ğr 1ehircilik bakımından ve halka hiz· toya karıı sadece 22 geını 1 , .... ııaf 

'O .. rba "'"' e1· mcsine karar vermit:. ve bu husustaki met vazifesiyle bir borç bilerek yeni o. Prevezeye hareket eden ua f'" el 
:s ··tte ~ t 

temasa da Elektrik Şirketinin satın a· tobils hatlan ihdasına müsaadeler ver- reddin 25 Eylül 1538 de ınu t ~ 
Jınma müzakerelerine iştirak eden şir. mesi dolayısiyle İstanbul Tramvay ıe. letler filosiyle karşılaşmıt• fak~ rdi· rJi' 
ketin umumt mildürü Spesiali memur bekcsi eski karlı vaziyetini kaybetmek harp sahasını bırakıp çekitınit ~orf~ 
etmiştir. Umumt müdürün bu ay sonun- yoluna girmiı bulunmaktadır. Tramvay hayet küçücük filosiyle Andre ıııirJlı !ıı, 
da Jehrimize gelerek Nafıa Vekaletine Şirketinin gittikçe azalan k!rının belki harbe mecbur eden Türk ba~. eıt 11""' 

ilk teklifleri yapmak Uzere eylQlde An. de yakında zarara inkılip edeceğinin eylülde Preveze önünde t~~:.~ 
karaya gideceği anlatılmaktadır. ÇilnkU tlrket erkim tarafından gözden uzak yilk deniz harplerinden birırıı 
tramvay •irketinin hükQmetçe satın a- tutulmadığı da bilinmektedir. tı .ıte '9" 

Bed:s ava denı·z hamamları ,~::.:;.:~ıa~::.:=;~~;; 
ile meşgul olan komisyon 1/a ti ,ıtstı 
diye Reisi ttstilndağın riyale ,.ıat 1J' 

d ı k ? toplandıktan aonra bir kısıtll·~er rlf' ne re e yapı a ca . tiktaıa giderek yerinde tetkı • ti' 
mışlardır. 11 ,,ıt .t 

Belediye Beşik taşta ve Ahırkapı civarında Türbenin etrafındaki tufCY~~ 

tetkikat yaptırıyor ~~=~::~!~~;~;t;:b;ıı~ 
Belediye fen heyeti, gelecek sene Iakelesinden başlayıp Ortaköyde Def- Uzere bazı kabirler açılar~'k ııııtar ~ 

yaz başına kadar yetiştirilmelerine ka. terdar burnuna kad:ır olan sahil kısmı- nakline batlanmıştır. İki gUn~ tırile'e 
rar verilen deniz hamamları iljin tetkik- dır. Buralarda pek çok bot sabalar var. rası güzel bir bahçe haline ge , 
}ere başlamt§tır. Belediye, parasız ola. dır. Derinlik azdır. Pek sert havalar is· tir. ıtatı bil'~ 
rak halka açmağa karar verdiği bu de· tiına edilirse deniz ekseriya sakin bu. Merasim programı ise yap ti pe. 
niz hamnmlarrnın şehrin merkezi mın· lunmaktadır. ketle Millt Müdafaa Veka1.~ ediııısır 
takalarına en yakın sahalarda olmasını Belediye hıfzıssıhha mütehassıslığı müsteşarlığı tarafından tesbı 
münasip gördüğünden tetkikler bilhas. da bu yerleri tetkik edecek ve ayrıca tir. 
sa böyle yerler üzerinde teksif edilmiş- ıular belediye kimyahaneainde tahlil e
tir. 

Yeni kurulacak deniz hamamları için 
ıimdilik iki sahil parçau ıeçilmittir. 

Bunun birincisi Sarayburnu akmtı kıs. 
mı geçildikten sonra surların dışında 

kalan boş sahil parçuiyle ba!layıp Ye
nikapı gazinolarına kadar uzayan kısım 
ikinci parçası ise Beıi\:taşta Hayreddin 

Bu da küçük Antant devleti arasındaki 
tesanildün sarsıl~mış olmasıdır. Bu 
tesanild, ekelliyctler Uzerinde Çekoslo
vakyasız Mncarlstanla bir anla§ma yap
mıya diğer iki devletin razı olmamala.. 
riyle tezahUr ettiği gibi, antantın Mil
letler Cemiyetine kartı takip etmiye 
karar verdiği milıterek politikasmda da 
görülmektedir. 

'A. Ş. ESMER 

dilerek yüzillmeğe müsait ollup olmadı. 
ğı öğrenilecektir, Bundan sonra, bete. 
diye kış mevsiminin sonunda yeni deniz 
hamamlarının kurulmasına başlayacak. 

tır. 

Diğer taraftan Boğaziçinde yapıla -
cak deniz hamamları için belediye Şir. 
keti Hayriye arasında temaslar yapıl· 

ma'lctadır. Şirketi Hayriye ilk iş olarak 
Anadoluhisarrndaki plaj yapılacak sa. 
hayı istimlik ederek bu plajı önümüz
deki mevsime yetiştirecektir. 

ıOarUşşufaka mezun-
1 larının ırezintlsl 
l 2!l nıtustos pazartesi günü lcln bir de. 

1 niz gezintisi tertip edilmiştir. Şirkellhay. 
l riyenin 65 sayılı vapuru, davıcllilcrl, saat 

16,30 da kOprilden alacaktır. 

--o- ...... 
Mallye datreıer 

defterleri 
değlştlrll IY0!ıııss 111: 

Maliye V ekalcti gördUği\:ıta ,Jt ,. 
rine umumi varidat ve talı~ ııısıss' ,r 

. tvellerın •" lan defter, cıld ve ce . . ele ·JjS)lt 
zammın ıekillerini değıştı~it edi l• 
vermiıtir. Yeni ıekiller te\eııtif1e' 
ve İstanbul matbaalarındatı ~, 
tenmiştir. 4s ~o oP · 

Yalnız varidat kı$1llında r .. uııı .:ı
ııusu ,.. ıY. 

ıil kısımında da altını! • .,r... : .. ı 
l bU" .-ııY üzerinden basılacak o an • fflP ..ıı 

v i çiJ\ Jlr'' 
yonlarca varaklı olacagı ğr~ ed'' 
matbaalarından bu işlerle u ·cgal 

··ddet J:ıı 
hemen hepsini uzun ınu 
cektir. 
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:!cıvata dair. 

'l'cıbiat me7'desi 
it 1'\!:ı.A .... 1 "J~ LARIN bir kısmmm öteki 

llıea1ııı kısma haklın olmasını, onu ez
tareııı • ekseriya menfaatleri icabı - hoş 
atı. ın~r diyorlar ki: ''Ne yapalım? tabi
bçıa savat yoktur, işte hayvanlara, a-

ra bakını !!1.z ...... 
blata ele kendilerine diyebiliriz ki: "Ta. 
ııt~ .~~re Yaeamak mı istiyorsunuz? 
~ "·· O halde mUsavat arzusunu 
ttleıı etnıeden önce kaldırmanız lAzım
~lıe hlllUesseseler vardır. Meseli niklh. 
bttıelll:ı;"anlar ve nebatlar arasm~a, 
)\ !'ah ~ içln bir niklh memurunun ve 
•!ıuı. Glbın önüne gidenleri gösteremez
~ ha~tçl bazı kuşlar, hatt! dört ayak
• b1.z· nlar aile kuruyor, fakat onlar da 
ıı~dir ~ anhyabildlğimize göre - nikah 

"h 
1lnılyorlar 

"'ar:ı • 
l'orau enıkı tabiattan bu kadar bahsedi-
~}'\ı:ıız, elbette dikkat etmişsinizdir. 
Ol~r· ~!ar arasında birtak~ döğilşler 
~~t irfblrinl öldürdükleri de vakidir. 
lJa 1.ara~aYak atanın veya öldürenin po. 
S'~l'ıldı ında~ yakalanıp bakim huzuruna 
te. ı d ıh gorUlmemiştir. O halde adli
l'ı'bı..ı_11! kıldırın. Bırakın, insanlar da bi-

~uı d"• "e ~ltn ogsUn, blriblrinln malını çalsın 
"X'aı:e blr şey demesin. 

tlbı 8 iZ aslanlar, kaplanlar, kurdlar 
' :n derece ferdiyetçi olan hayvan
l"et haı~il, arılar, karıncalar gibi cemi
dtıkla de Ynşıyanların bile banka kur
taıııj'~· esharn ve tahvllU alıp onların 
~'l> ~i e &'eçindikleri; ev, apartıman ya -
deııı1tıl'ılya verdikleri pek olmuyor. Ma. 
la la tabiatta olmıyan şeyleri birer ha
\>iı. hyo 
·-.at1 reunuz, bankaları, eshamı, tah-
"tı~:~ı~, rnUlkU kaldırınız. 

t!Hy0 tinııe elbise, ayağınıza kundura 
0Itıı h~Urtuz. Doğrusu bunu da, tabiata 
~ ~ rnıetınlze yakıştıramıyorum. Ba
' g:rıdan başka giyinip kuşanan hay
,~~tereblllr misiniz? bizi soğuktan, 
ı1lfı 1~ln lllUhafaza eden tüyUmUz olma-
0Jıııadı~ dlyeceksfniz. Fakat insan tilyü 
l"o~a lvçn ml elbise giyer, 
~e•ıp :lbtse giydiği için ml tilyU yoktur, 
lthlatç lııaınaz. Hele bir tecrUbe edin; 
~ ha Ya§aym; belki renk renk tilyle. 
~ ' ae 

1ılıtn llletfnize yakışacak yeleleriniz 

~~l'l~ f, 81illatı kaldırmanızı da tavsiye la. ... -"ll. 1' 
1"1ll, d e !Uzumu var? kurdlann, kuş-
~ıı U aııarını her tarafa yayan çmar-
tıııı. illi f l • tabı ' enn , ııanatı var mı ki insa-
-~, ata .. b · bit gore yaşıyacak insanın ol-
a~ diı:bi - itiraf. edin ki tabiattan 
h tı~·or h~en bu "bıttabl,. tam yerinde 
~~aııİar ıcab, haya gibi insandan başka 
,.. ldtrı,.,. da Pek görUlmiyen hisleri de 
"lh_ '"ltıız B" 

·<.ıılıı.tı • oylece anarşiye bile git-
~· aa11~~1kahsız, malsız, mlilksUz, ilim
,: Çırıı.. ız, hicabsız, hayaııız bir alem-
'le 1 ~lPlak h . ,, j'f ~ • ayvanlar gıbl yaşarsınız. 
"ltı ' ~eğıı .... ını? tabiata uygun bir ha-

'•t 
~ altat ıu 
ı. el.ar b ~ rar edelim ki biz tabiata o 
"lllıı a6Iı d - ır 
l~ 11.ıı-ııy eg ız. Ba§ka hayvanlarda 
ı_ ltab,,,an müesseseleri insan için pek 
.._~ oq Cd' 
~ ' ltuiltf 1Y0 ruz. Varsın kuelar, balık-
~ &lbı .Y alch bUtUn hayvanlar bildikle
ı.~~ırı aşasınlar, biz insanın cemiyet 
~l\ b 1, bu . 
•ı ağla cemıyeti blrtaknn kanun. 
~;e beııcı ınae~ı hoş görüyoruz. Hatta 
~ile~: ta g~rıb görünecek bir şey söy
lıı tabiat blı buluyoruz. İnsan dediğiniz 
'q ffycut 0 tn bir cUz'il değil midir? onda 
hı.n1lllaı ~ her şey, tabiatta da mevcut 
"'11 •·ı ... ı'> . 
~ .. llgiJfzıe. sız, meşhur Pierre Lotl-
~b taSa\'vurden ayıklanmııı bir Hlndis
ı... la~. ta r etmesi gibi "insansız bir 
~qtı 1 n bahs d' 
)~ t:lrıden e ıyorsunuz. Biz ise ta-
l-a~ · llun insanı çıkarmadan dilşUnU
~ larırı1 dun için insanın hislerini, insi-
' ~l.Yebu~ablata mal ediyoruz. o hal. 
lııı~i'lııı. Itul'du ·ki tabiatın bir cUz'ü olan 
~~~· ltatta gu müesseselerin hepsi ta
'aıı ı:ıı tasa ınetafizik, yani tabiatın 

•• ~ eııl'li;ur dahi tabiidir, çünkU in-
!t.. 'il.et r. 
~ıııı arlıik . 
h_ filoıı0o dedık. BUlrsiniz ki birta-
..,. ar · · 

ilet dil'e t ınsanı cemiyet kuran hay-
la~t~, lıaarı.r ederler; bazıları onun için 

·ı.ı Yva 
~ e lhtı~· b derler. İnsan, kendini 

cıı~ aç duy h 
l'e t. ~alcat an ayvandır, desek o 
at larır Cld onu nıetafizikçl hayvan di
&.h~evltırıd:nıer, başlıca vasfı diye tabi
~ta· it lctırnı ltuvvetıcr düşünmesini, bir 
~ ı._ asını gö t . . 

"t~ "'<llcsız d ~ s erenler de hıç şüp. 
e~ ~an eguıerdlr. 
l'ı._~i ha~.:Clafizikçi hayvan olduğu için 
"'il e~ an ıar gl bi 

~Ue ltıcnıı dalma kuvvete bo-
lıat Qıı~llş, ~· kuvvetten Ustiln bir hak 

' adalet 
1
1
:.rth nıüessesesi, ilim, sa

g 1 §eyler insanın insiyakın-
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TceDcevü~y©fil lftfilc§lkü fil<eD~1rn-
300 liraya kadar ucuzladı 

Fakat neşriyat 
400 kilometreden 

gidemiyor 
.,,, 

uzaga 

Londra Televiu·on neşr;yatı stiid>:osu 

Son bir senede 
televizyon çok 

inkişaf etti 
T..oııdrada bu sene acılan prh:n senrl

sinde televızyonun eon blr yıl içindeki 
terakkisi de gösterilmektedir. 

İcadından sonra seneler geçtiği halde 
henüz tamamiyle halk arasına inemiyen 
bu yeni fen eseri, bundan evvelki sene. 
lere nispetle, son bir yıl içinde çok faz- • 

la terakki etmiştir. Geçen sene evveli 
Londrada, sonra Pariste televiziyon is
tasyonları kurulup neşriyata başladığı 

gibi, yeni usuller de tatbik edilmiş, keş
fin birçok noksanları tamamlanmıştır. 

Londra televizyon istasyonu muntaza
man neşriyatta bulunmaktadır. Fakat, 
eimdiki halde ancak bu merkezle 400 / 
kilometre civarındaki yerlere neşriyat l 
yapılabilmektedir. Daha uzak yerdeki- J 

lerin televizyon seyredebilmeleri için 
• I 

daha yakınlarına diğer bir istasyon yap. ' 
mak lazımdır ki, bu da çok paraya bağlı 
bir lıı olduğu için kabil değildir. Yalnız, 
bugUnkil usullerin ilerde daha fazla in
kişaf edeceği ve 400 kilometreden daha 
uzaklara da neşriyat yapılnbileceği timid 
olunuyor. 

Londra televizyon istasyonu büyük bir 
binayı işgal etmektedir ve birçok daire-

dan doğmuştur; birtakım kimselere im
tiyazlar vermesi de yine tabiidir. Fakat 
o imtiyazlara isyan etmesi, imtiyazsız 

bir alemde herkesin müsavi olarak ya
şamasını istemesi de yine tabiidir; hiç 
olmazsa o imtiyazlar kadar tabiidir. 
"Doğrusunu isterseniz bu tabii kelime

si pek hoşuma gitmiyor; çünkü biraz pa. 
radoks kokuyor; insani dlyeliın, daha i
yi! ... İnsan, metafizikçi olması dolayısi
le, hak, adalet fikirlerini yaratmııı; mU
savat arzusu da bu fikirlerden doğmuş
tur. Sizin onu "tabiatta böyle şey yok
tur,. demenizle ortadan kalkmaz. 

Zaten siz de biraz samimi olun ve iti
raf edin kı tabiata o kadar bağlı değilsi. 
niz. Asıl maksadınız birtakım imtiyazla
rı, haklı olmadıklarını sizlerin de anla
dığınız imtiyazları mildafaa etmek; bu
nun için her vnsıaya başvuruyorsunuz; 
bu arada tnbiat da hatırınıza geliyor. 
Tabiatta müsavat bulunduğunu görsey
diniz imtiyazlardan vazgeçmez, tabiatı 

kötülemeğe kalkardınız ... Netekim tabi
atta mevcud olmıyan birçok müessesele
ri kabul ediyorsunuz.,, 

Nurullah ATAÇ 

Televizyon gözliilü 

leri vardr. İstasyonun studyosu çok ge -
niştir ve duvarları camdandır. Buııa, 

temsil edilen sahnenin iyi bir uekllde 
nakli için ihtiyaç vardır. 

Studyoda temsil edilen sahne evvel§. 
filme alınır ve bu film, diğer bir daire
ye geçerek oradaki makine vasıtaslle, e
lektrik dalgaları halinde ne§rolunur. 

Diğer bir dairede bu neşredilen film, 
onu havadan telsiz dalgalarıyla evinde
ki televizyon başında alan bir abonenin 
gördUğü şekilde görülür. Burası kontrol 
dairesidir ve televizyon neşriyatındaki 
bozukluk burada düzeltilir. 

Studyonun musiki dairesinde de, oy. 
nannn piyesin musiki kısmı çalınır ve bu
radan, radyo vasıtasiyle, neşrolunur. Bu 
da, televiziyon makinesinin radyo kısmı 
ile alınır ve makine başında eseri seyre
den, ayni zamanda, musikiyi de dinler. 

Televizyon neşir tertibatında olduğu 

gibi alıcı makinelerde de son bir yıl için
de büyUk ternkki görUlmektedir. Büyük 
ve pahalı olan modellerin kilçükleri ya
pılmış ve bunlar daha ucuz bir fiatla sa
tılmaya bnıılanmıştır.Bir sene evvel en u
cuz televizyon makinesi bizim paramız . 
la 400 - 500 lirayken bu sene 300 liraya 
kadar inmiştir. 
Diğer taraftan yeni icad edilen bir u

sule göre, televziyon neşriyatını gözle
re takılan ve tellere bağlı gözlilklcrle 
görmek kabildir. Bu. ilk zamanlarda kul
lanılan ve en basit bir usul olan, kulak
lıklı radyo dinleyici makinesine benze -
mektedir. 

Gözlere takılan ve kapalı birer kUçlik 
kutudnn ibaret olan bu gözlüklerin içi. 
ııe, neşredilen televizyon dalgalarr, bi
rer resim olarak aksediyor ve siz, bun
ları gözlerinizin içinde görUyorsunuz. Bu 

Can kurtaran 
ayna/ 

Batan bir vapurun 
tayf al arı bu sayede 

k urtu ld ular 
Birkaç glin evvel Pirasol adındaki İn· 

giliz vapuru Kardüten Glaskoya 300 ton 
dökme demir götUrmekteyken yolda pek 
şiddetli bir fırtınaya tutulmuş ve gidd.et
li ealmtI neticesinde hamulesi yerini de
ğiştirdiğinden vapur birdenbire 45 dere. 
ce yana yatarak su almağa ba§lamıştır. 
Vapurun on kişiden ibaret milrettebatı 
ile başmaklnistin kızı on dokuz ya§mdn.
kl matmazel Doroti Holden hayatlarını 
kurtarmak için muhtelü fasılalarla yir
mi dört havat fişenk atarak etraftan is
tfmdad etmişlerse de kimse yardımları
na gelmemiştir. 

Tayfalar Umit.slzlik içinde çrrpmırken 
ahçının aklına birdenbire bir çare gel
miş, hemen traş olurken kullandığı ay
nayı alarak güverteye fırlamış ev ayna. 
yı güneşe tutarak muhtelif istikametlere 
S.O.S. işareti vermeğe başlamıştır. Bir 
müddet aonra bu işaretleri o civardan 
geçmekte olan bir balıkçı gemisi görmUş, 
hemen kazazedelerin yardımına şitab 

etmıııtir. Böylece on bir ki§l feci bir a
kıbetten bir ayna ve ahçmm aklı saye-
sinde kurtulmuşlardır. 

suretle, ayn ayrı ild resim gördüğUnUz 
için sahne mücessem.mi§ gibi bir his de 
vermektedir. Yalnız ,çok yakından gö
rülen bu manzara o nispette ufak kal
maktadır. 
~·eıevJJyon:-sfüayOlt!ll!fti mUhlm dai-

relerden biri de makiyaj kısmıdır. ÇUn

kU, televiziyonla nc§redilecek bir sahne. 
de artistlerin, sinemadakinden daha zi
yade fotoğrafa gelir bir çehre taşıma
ları lazımdır. BugünkU usullerle henUz 
tamamiyle net resim nakledilemediği i
çin en parlak sahneler bile biraz donuk 
ve karaltılı aksetmektedir. Hele maki
yajını iyi yapmamış bir artist televizyon 
11erdesi üzerinde pek çirkin ve belli be
lirsiz görUlmektedir. Bunun için, tele -
vizyonla neşredilecek bir piyesin temsl 
line artistler son •derece göze çarpacak 
bir tuvaletle çıkmakta, projektörler de 
onlan büyük bir ışık seli altında. bulun
durmaktadır. 

Cloria Stuart 

~Uorya S'tt(b!JaıırG: 

Kocasile tekrar 
evleniyor 

Meşhur sinema yıldızlarından Gloria 
Stuart kocası ile tekrar evleniyor. 

Boşandı da tekrar evleniyor zannet
meyin .. Aritst, dört senedenberi bera. 
ber yaşadığı kocasiyle olan nikahını 

resmen tescil ettirecektir. 
Gloria Stuard bundan dört sene ev. 

ve], Senaryo muharriri Artur Grant 
Şikmanla sevişerek evlenmişti. Fakat, 
evlenme muamclc:;inin fazla uzamasını 
bekleyemediklcri için, evrakı yarım bı
rakmışlar ve düğünlerini yapmışlardı. 

Aradan dört sene geçtikten sonra bu 
-uaın.Jey; yaptırmıya ancak timdi ka
rar vermişlerdir. Bundan sonra tekrar 
bir düğün yapacakları da söyleniyor. 

VYg@sDavya<dla 

üç nazır değişti 
Belgrad, 26 (A.A.) - Umumi erkS.. 

nı harbiye reisi general Milan Mariç, 
general Biuhornir Mariçin yerine har. 
biye ve bahriye nazırlıklarına tayin 
edilmiştir. 

Mebuslardan B. Nikola Kabalin, B. 
Milan Verbasiçin yerine ticaret na· 
zırlığma tayin edilmiştir. 

Split belediye reisi Mirkobuiç, Niye 
koslav Miletiçin yerine beden terbiye 
nazırlığına tayin edilmiştir. 

)jw----~---e-----------------
lf'ecdl~lır<dle üstl\JıırıOlYık 

T EDBII<L1LER1M!ZLE tedbirsizlcr.inllzi mukayeseye kalkmak için eli
mizde imkanlar bulunsaydı, bana öyle geliyor ki, netice tedbirsizleri

mizin üstünlüğünde tecelli ederdi. Tedbirin iyi t:Jir haslet olduğu muhakkak. 
Tedbir neye dair olursa olsun. 

"Bunu şöyle yaparsam böyle de olabilmesi ihtimali vardır. Binaenaleyh 
böyleye karşı da şöylece hareket etmem iyi olur., - diyebilmek ve bunu ya· 
pabilmek muvaffakiyetlerin başında gelir. 

Tedbirlileri iyi, daha iyi, fila ,aliyülala derecelerine ayırmak mümkün o
labilir. Fakat Şimdiye kadar aliyülfila dereceli tedbirliler bile tedbirlerini hep 
yaşadıkları zaman için almışlardır. Olüm dünyası için tedbirli bulunanlarına 
rastlanmamış denilebileceği gibi, bu ilk bakışta insana imkansız gibi dahi gö
rünür. 

Dünya yüzündeki insan çokluğu yanında tedbir şekilleri de muhtelif ol
duğuna göre bunlardan birimn ölümlü dünya için de tedbir almasında hiç 
bir fevkaladelik olmaması lazımgelir. Nitekim Amerikanın ~1isuri eyaletinde 
bir kadının, kendisi için bir mezar yaptırdığı, fakat öldü zannedilerek gömül. 
mesine, mezarında kendine gelmesi ihtimaline karşı mezarında hava delikleri 

~ 
ımaktırdığı, hatla telefon koydurduğu bildiriliyor. 

Ben bu tedbire verilecek derecenin ne olabileceğini bilemiyorum. Bildiğim 
bir şey varsa Şişli santralı yapılmadan bu tedbirin bizde alınmasına imkan 
olmadığıdır. Bugün şehrimizde mezarı için değil, yaşadığı evi için telefon bu-
lamıyanlar sayısızdır. 

[Q)eliil n~©J e 'tez 

ŞU lstanbulun tozundan mütemadi)~en şikayet ederiz. Hoş bu ş~hıin ne.. 
sinden şikayet ettiğimiz yok ki! 

Geç.en gün,Sarayburnu sahillerinde bir canavar görülmüş;bunu yazan ar· 
kadaşımız, canavarı görenlerle konuşmuş ve hadiseyi yörenlerin ağzından 

~öyle anlatıyor: 

'' .. .1 Iayvan sura çıkamayınca denizde tozu dwnana katarak uzaklaşh.,, 
Istanbuld:ı tozsuz bir deniz kalmıştı. Desemze artık orada da rahat yok! 

R 



1 Tramvay arabalarının belediye fen 
heyeti tarnfındnn muayenesine karar ve
rilmiştir. Bu arada çok eski arabıılar se
ferden kaldırılacaktır. 

• Mııtbu kftl)ıtlardan kese kağıdı yapıl. 

maması hakkındaki kanun, ga;ı;ete "·e mcc. 
mua kiığıllarını istisna ettiği halde bazı 
memurlar l>U eilıi kiığılları toplamışlar
dır. Bu yanlışlığın nnlahlmnsı üzerine kiL 
ğılların iadesınc karar verilml~tir. 

• Yugoslavyada toplanan Tıb tarihi kon. 
grcsine memlcketlnılz namına doktor Saim 
Erkan gitmiştir. 

• Lctonya ile yapılan yeni Ucaret an· 
Ja~masına göre iki memleket diğerinin 
mııllarına asgari sümrük tarifesini tatbik 
edecektir. 

• Esn r cemi) elleri, pıırtiye bağlanma. 
!arı hakkında kararlarını tasdik etmek fi. 
zere toplanmaktadırlar. Dlln de kasap· 
hır cemiyeti toplanarak partiye bnQlanmn 
kararını tasdik etmiştir • 

• Dakırkö:r·Une terkos suyu verilmesi 1. 
cin tetkiklere devam edilmektedir, .l>i~cr 

taraftan, Çırpıcı çayırında da ırtezlyen 
kuyusu tertibatı :yıpılmaktadır. Buradaki 
ııu fcflebilir mahiyette bulunur n borulnr. 
Jıı nııklcdilecoktir. 

• İkll cıt \•ekili dün uyuşturucu madde· 
ler lnhbnrında meşgul olmuş ve mlldllr 
Hamza Osnııındnn gerek inhisar, gerek 
toprak mnhsullert orı 1 hakkında iznbnt al 
mıştır. Vekil bundan onrn deniz tlcnrct 
mlldQrlrıltOnde batı tetkiklerde bulunmuş. 
tur. Duglln Ankaraya hareket edecektir. 

• Türk!, e • lrl:ıııda ticaret anlnşınn-
sının mcrlycll hnkkrnda ticaret nınh:ıfL 

lhtdeki tereddüt fiı:erinc iktisat vckiıletl 
all'ıkndnrlarn, onlaşmnnın 10 nisan 1939 
senesiııe kndnr ıneriyct mevkilnde bulu· 
nacııltını lıll<.llrmlştlr. 

• l\lısır kralının nmcazndcsi prenses İf
fet bir nıllddct kıılmak üzere dün şehrimize 
ıcimlştir . 

• Tiftik tüccarlarından bazıları, birlik 
• teşl:ili hakkındaki karardan kendilerinin 

hnbcrdnr edilmediklerini ileri sfirerek iç 
ticnrct umum müdürlüılüne müracaat et_ 

mlşlcrdir • 
• Rozet takarak iane toplnmak ynsak oJ. 

du~u için 30 a§ustos bnyrnmında iane bi. 
Jetlere zam yapılarak toplnnncaktır. !ılek

tuplara dıı pul ynpıştırılncakhr. taneler 
Türk hnvn kurumuna aittir. 

• lımlr sergisi mllnnsebetile yapılan ten 
zillıtın A ''rupa lı:ıllma da teşmili karar
lnşhrılmıştır. 

1 Bursa belediyesi de on beş gün devam 
edecek bir festivııl tertibine karar venniş. 
tir. Festival eyHil nyı Jçinde ynpılocnlrhr. 

• Bcşlktnş hnlkevlnin bu akşam için 
Bebek bnhcesfnde tertip ettiği aile bnlo· 
sunda muhlellr eğlenceler ara!lında kadın, 
erkek 15 sanatkArdan mürekkep "Cura., 
saz heyeti tornfından zeybek, Konya ve 
diğer Anadolu oyunlan gösterilecek, milli 
rakslar yapılacaktır. 

• Divriğiden gclen niimunelik demir ccv 
heri dün Samsunda vapura yiikletilcrck ih 
taç edilmiştir. Samsun limanının iktisadt 
hareketini orttıracnk olan bu bAdise se. 
vinçle karşılanmıştır. 

• Yeni ltalya büyük elçisi Ottovlo Pc 
poyu hariciye vekili Dr. Rilştü Aras dün 
hariciye vekftletinde kabul etmiştir • 

DIŞARDA: 

• Suriye bıışveklli dfin öğleden ı;onra 
Parlste Fransız hariciye nazın Boneyi zl· 
yaret elmlştlr. Görilşme bir saat 5finnfiş. 

tür. 
• Fransız hariciye narın Bone, 7 eylQlde 

milletler cemiyeti konsey ve asamblesinde 
Fransayı temsil edecektir. 

Cç aylık 
nıaaşlar 

Eytam bankası ay 
sonuna kadar tevziat 

yapacak 
Defterdarlık, mütekaitlerle dul ve 

yotimlerin ü~ aylık maaılannın tediye· 
sine eylülün beşinci günü başlamağa 

karar vermiştir. Fakat Emlak ve Eytam 
Bankası, bankadan avans almıı olan 
mütekaidlcrle dul ve yetimlere eylülün 
birinci gününden itibaren IOaa§ tevziatı.. 

na başlayacağım Defterdarlığa bildirdi-
ğinden bankadan maaş alanların cüzdanr 
tarının malmüdürlüklerince vizesine a· 
yın birinci perşembe gUnünden itibaren 

başlanacaktır. 

Emlak Ban'kası ayın bir!nci, ikinci 
vo ü~üncü günleri yalnız maHUlere ma· 
aş tevzi edecektir. Araya pazar girecc. 
ği için tevziata pazartc!l gününden iti
baren mütekaidlerle dul ve yetimlerin 
maaıtannı da vermekle devam edile· 
cektfr. 

De!terdarlık maliye şubelerinde ma
ap blr hafta devam edecektir. Banka 
ise ay sonuna kadar maaş verecektir. 

iş Bankasının 
' 

14 üncü yıl dönümü 
Tarabyada verilen ziyafette 

Umum Müdür bir nutuk söyledi 
1~ bankasının 14 üncü dönümyılı Tür. 

kiyenin her tarafında olduğu gibi dün 
§ehrimizde de husust bir merasimle tesit 
edilmiştir. Bu münasebetle Iş bankası 
İstanbul rJUbesi tarafından Tarabyada 
Sümerpalas otelinde bir ziyafet verilmiş 
ve buna I~ bankası meclisi idare azalarile 
diğer maruf zevat ve matbuat erka.ru da· 
vet edilmiştir. 

Çok neşeli geçen ziyafette bankanın 

umum müdürü Muammer Eriş bir nutuk 
söyliyerek ezcümle demiştir ki: 
"- Aziz misafirlerim, değerli idare 

meclisi azaları ve sevgili arkadaşlarım; 

Sine lüzum kalmadan memlekette teknik 
ve rasyonel bankacılığı kuran i3 banka. 
sıdır. 

Arkadaşlar, 
Banka mevzuunda bundan fazla söz 

eöylemek sizi fazla yorabilir. Yalnız ~unu 
söyliyeyim ki lş bankası muvaffak olmuş 
bir eserdir. Çünkü , b11 eser Türkiyeyi 
yeniden yaratan, bütün Türklere yaşa· 
mak hakkını bahşeden tnu önderimiz 
AtatürkUn eseridir. Türkiye h bankası 
muvaffak olmu~tur. Çünkü Atatürkün 
emirlerini büyük bir dirayet ve kudretle 
basanın Ba§vekil CelM Bayar, uzun mild· 
det bu yüksek müesseseyi yürütmo, ve 
büyütmUstür. 

Arkada§lar, 
Türkiye lş bankası daima muvaffak o.. 

lacaktır. Çünkü, Kemalist rejimin genç 
elemanları ve Cel!l Bayar mektebinin 
kudretli çocukları muvaffakiyetli yolla
nndan aynlmıyacaklardır. Cümlenizi 
bu mesut günde tebrik eder ve bize ~ref 
verdiğiniz için teşekkürler ederim.., 

27 :AGUSTOS - 1~ 
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Avusturyayı 
kurtarmak için 
Arşidük Otto son bir 

müracaatta bulunmuştu 
Şoşntg buna verdiği cevapta : ıı 

"Avusturyaya gelemezsiniz. Gelirsen 
dahili harp çıkar diyordu,, tı ~ 

Fransada yakmd& neııredllecek bir ki· rüşmeslni haber alınca bidde e blf,. 
k uıere ..ın 

tab Avusturya. mcselealnln yeni bir es.. ve ba~vekllden izahat alma J1idll•"" 
rarlı noktasmı ortaya koyınaktadD'· damını g5ndermiştir. ŞuşniJıg, 6 U~tı· 

Fransan?!l eakl Viyana matbuat ata· bu mUmessiline Berhtesg:ı.den; eti 01' 

ıeai Dr. Marten Fuı tarafından yatılan nın mah1yetlnl anlatını§tır· 'V onB tit 
bu kitabda &r§idllk Otto'nun "Avustur· toya bildirmek Uzere bu &dnill: ııerol"' 
yada tahta geçmek ve memleketi Nazi. de mektup g6ndenni§tir. (DcY / 
lerden kurtarmak için., ıson bir te§eb. .----' 
bUıte bulunduJu anlatılmaktadır. 

Mart.en Fue, Vlyanada Franısaıun mııt· 
buat atqeıl bulunduğu esnada gerel: 
bagvekil SUGDlgln, gerek &?lldllk Otto

. nun çok yakın arkadqı olmuo, onların 

bUtUn teeebbUıslerinden haberdar edil. 
mletir. 

MUelllfln elinde bu mesele hakkmda 
Bagıvekll Şu§nig ve hariciye nazırı Şmitle 
Paris sefarethanesi arasında gönderilip 
alınan vesikalar da i>ulunmaktadır. 

Bundan daha. mUhimınl, .Ar§ldllk Otto 
ile Şuşning arasındaki mektuplardır. Bu 
mektuplarda Avuıturyanm iatikl8.U me· 

Antropoloji 
• 

kongresı 
1942 de 'l'tirklYede 

toplanacak 
~ 

lstanbul, 2 6(A. A.) - 'l'ııri' 
Kurumundan: r dC~ 

.Ağustos başından onuna kıtdı> .. ..,,paıc~ 
nıll ı an"'- ~· eden Kopcnhag beynel e ,k~ 

Hatip değtilim. Belki sözlerim sizi sı
kacaktır, fakat bugtinün verdiği heyecan 
ve siz arkadaşlarımın huzuru, Türkiye 
lş bankası hakkında beni birkaç kelime 
~ylemeğe teşvik etti. Bundan 14 sene 
evvel o zaman 1mar ve lskan vekili Celfil 
Bayar, Büyük Atatürkten Türkiye Iş 
bankasının kurulması emrini almıştı. 

Memleket umumi harbin ağır şartların.. 

dan kurtulmuş, milli savaşı muvaffakiyet 
le başararak düşmanı Anadolunun göbe· 
ğinden koparıp atmıştı. Memleket iktisa 
cliyatı ise hemen tamamen durm~ gi· 
biydl. lşte bu esnada, Ankaranın müte.. 
vasi bir evinde CelM Bayar dört ~ ar-

.. -. BU AKŞAM .......... r .._ selesi aiddetle m'lnakaşa edilmiştir. 

vo etnoloji kongresine kilıtilr b ~~ 
ve TUrk Tarih kurumu nsıııınıı. ııııt .. t'. 
eden delegelerimiz dönmUş bulu fllJtllltB" 
dır. Ankara tarih, dil, coğraf)'&J(t6rtl} 
el antropoloji cn.sUtusU ..ı ~o.oı' ,t• 
TUrk .'.L'antı. kurumu uye~ P ·ıı.nııP ~ kad ile İfı kurulU§ temelleri· 

ni attı. Ankaradan sonra lstanbul, Bursa. 
Izmir, Samsun §Ubelef! de pek çabuka.. 
ç.ıldı. 

Memleketin muhtelif piyasalarına yer
leşen Iş bankası şubeleri ilk hamlede mu· 

Viyana Konservatuvarından Bu mektuplardan birinde A!'lidilk ot. 
M~ut' Muganriye to memlekete gelmesine mt18aade edil. 

M rothf Sza t o 
Yunan Operası Tenoru BAKEA 
ve Bariton YUNKA'nm i~tirakile 

NOVOTN .. 

mcsinl iatlvor ve memlekette eski"'"'""' 
rl mvcut Habsburg hanedanı nüfuz.unu 
kullanarak Avusturyayı naz! tesirinden 
kurtaracağını ısöylUyor. §iugnig buna: 
"- Kabil değil, diye cevnb v~tir. 

ket Aziz Kansu ile kültür bal> u,.e 

vaffak oldu denilebilir. Çünkü daha o . Bahçesinde 
zaman bazı piyasalarda miktarını bile i- Seansl ba 1 caktır 

Sizin Avwıturyaya gelmeniz bir d&hill 
harbe ısebeb olur ..• ,. 

Şu§nlng, areidU.k Ottoya ya.zdıi;ı mek
tuplarından diğer birinde de, Hitlerle 
yaptığı Berhtesgaden mUl!katmdan bah· 
aetmektedir ve bu, eski başvekilin bu ta
rihi görü§meden kendi ağzıyla ilk bah
ısedioidlr: 

keologu ve Türk tarih kUf11lXl:e11 io1' 
Remzi Oğuz Anktan teşekkül ;ille )~ 
rlelegasyonu, 40 milletin ve ngred8ı }). 

Allmhı iştirak eylediği bu ko iStı.°"~ ' 
tropoloji, prelstuvsr ve poroto 
it befj tebliğde bulunmuştur. ıtUP ti' 

fade etmekten çekindiğim yükselt faiz arına ş ıya • 

hadleri derhal inmiıtir. 1 TEPEBAŞI - DAiRE 
Bugünün mühıim işlerinden biri olan Ncf' emek1 "tinal h" t 

k.. ·· el · · 1926 d .. d.. ıs Y er, ı ı ııme omur mes esmı, a, umum mu ur 
Celal Bayar Havzaya bir küçük §irket 
teşkili suretile girerek halle muvaffak ol-
muştur. Bugün genisliyen bu teycilftt 
havzanın yarı istihsalfttıru temin etmek· 
tedir. Havzanın millile.~mesinde 1~ ban. 
kası büyük funil olmuştur. 

Sigortacılık sanayiinde lş bankası ilk 
defa Anadolu sigorta şirketini teşkil e
derek harekete geçmiştir. Memleketten 
bu yolla çıkmakta olan dövizlerin önüne 
geçmk gayeseile teşkil edilen Milli Rea~ 
sürans ve daha sonra kurulan Ankara Si. 
gorta Şirketi milli ihtiyaçlanmm tatmin 
edecek maksat ve gayeler için çalışmışlar 
dır. 

Iş bankası, şeker sqnayiinde de ön saf· 
tadır. 1926 da kurulan Istanbul ve Trak. 
ya §eker fabrikaları Türk anonim şirke-
tine mü~s ve hissedar olarak iştirak 
etmek suretile vücut vemiiştir. Daha 
sonra Ziraat bankası ve Sümerbankla be
raber kurduğumuz Eskişehir şeker şirke.. 
ti ve diğer şirketler bugün memleketin 
ihtiyacını temin edecek miktirda istihsa
ıatta bulunmak-tadır. Bu suretle fiyatla· 
nn ucuzlamasından dolayı gittfilcçe ihti
yaç nisbeti artan şeker için yeniden fab
rikalar kurulacaktır. 

Pa~bahçedeki şişe ve cam fabrikasile, 
Zonguldaktaki Türle antrasit fabrikası 
memleketin sanayileşmesi yolunda lş ban 
kasının üzerine düşen vazifelerdendir. 

lş bankası denince hatıra kumbara 
gelir. Millt tasarrufta, para biriktirme 

Aroidilk Otto, euoningin HiUerle ga-

• ~~, . ~.. • • ·~ 1"""""" 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağnlannızı derhal keser. 

... w • 4 

~ İcabında günde 3 kaşe alınabilir. . ,,- .. .. !- . ~ . 

,_llftQnııuı~ BtRKAÇ G~nENBERl ~ATSIZ BULUNAN .. 't!ıınnntll~ 

ilUftU~lUlFLif'L ve6URUBU( j BU AKŞAMDAN iTiBAREN i 
j HER AKŞAM ~s: 

T AKSiM B. Bahçesi : 
\ Alaturka kısmında ~ 
'-- TELEFON : 43776 111111ıııııııi 

davasında, bankamız en ileri adımı at· 
mıştır. tik sene birkaç rakamla ifade e. tJı _, Ankara Radyosu ve SahJ>inin Sesi Okuyucusu Saıı'atkir ~~ 

ve arkadaflaft 1 dilen kumbara hesapları. bugün adet i- H ... !I u !I n M U K A o DE R 
tibarile yüz binler ve miktar itibarile de U J U 
takriben 30 milyonla ifade edilebilir. 1 

lş bankasının bu muvaffakiyetlerinde 
başhca amil teknik çalışma şartlarıdır. 

Bu akşam 
ve PAZAR SUADiYE 

Hiçbir ecnebi mütehassıs yol gösterme· ıl••••••••• 
Duhuliye yoktur. Şen gece 

plajında 1 

Prof. Dr. Şevket Aziz gansıı, re1'~ 
rih kunımunun Anadoludakl ~ııC ~.,p , 
ara.gtırmala.n hakkmcıa bir tc ıi'tet 
m11 ve bulunan yeni maızeı::ııcri g)·&Ptl 
mi§tlr. TUrk Tarih kuruınun~ceetri 4& 

Karao~lan hafriyatının ilk ne ş!l'P>~ 
arkeolog Remzi Oğuz .Arık ~"" ,., ·rilJXlW.,. ,. 
bir tebliğle kongreye bildı ııı' !' <' 

h SııırJ ttl, 
Bu tebliğler murah 11 ırur" 

mevzularına olduğu ıtıı.dar 11eıllı>'ıf' 
devleti namına da tnkdfr, ço1' Jtlf 
ve hürmet dolu ifadelere "e orJJlış f 
motll mUtalealara imkAll "sl rr0 

Bllhaesa Oksfort Unl~erslte t)ııi<ef', 
eörU G. L. MjT0S. Edimburl f fO{efl' 

Bitesi Profes6ril G. Cbild0
• Jl~ıtıı 
J)t• ıı 

Burket, Mısır delegesi Jllııcl ,r 
TUrklye devletinin beyııel t "'e 1'~e
meseleslne büyük bir surıı ıc ıtl~r· 
fetle iştirak ederek, birÇ;,ğıP' de' 
lelerin balllnl kolayıa.ştırl rııııtı rl' 
taya snrmUş ve deleget:şı:ııt•u..,J 
TUrktye devletine ıınıııı ıoeıar 
rint g6tlirmelerln1 - al ır eti 
sında. - rica. eylcnılşterd 'ıı~ttı1 (f' 

Kongre bUy{}k bir nıu"':ıııı:ı.ıırı1j,~' 
bntnn delegelerin tam J11942 to9 1,f 
ile bitmiştir. Gelece1' 1 16pfll~ıtı" 
tısını memleketimizde desıııl 1! <' 
Türkiye devletinin nıusaıı 

0 
te1'1 ~f"' 

mek için TUrk delegelcrill poıeS'/: 
ricada. bulunulmuştur. preıııstıııı'' 
numuz bir taraftan son rııft8ıı l' 
buluntularından diğer tıı 6ııııo1' ıı"' 
rlyatta çıkan yeni çanal< çr llflll't'~ıı 

bire t " 
çalarından mUrekkeP ııda 
lekslyonu kongre esnıı.9' 
etmiştir. 

heo !J#ııı 
Satılık at ıP 1,ı. 

Asmaaltında 58 nurnar.
1
;t içiıt jlsı' 

acele satılıktır. Fazla tafSl arlld' 
Ankara caddesinde 105 nuı:ı:l 
Bürosuna müracaatları. 



HABER - 'Mtma PNIM 1 

1 MESELE 1 
acaristan Almanya'ya 
niçin meylediyor? 

Fransada iş 
haftası nıeseıesi Avusluryanın iJhakı Macaristanı Alman~ 

ya ile hemhudut yaptı; bu kuvvetli 
hükumet Macaristanı her vakit tazyik Haf tada 40 saat çalışılmasına rağmen 

~ edebilir 
~ htktıneu naibi amtraı Hortinin 
~h l'eaınen slyareti Alman sue
~.. bitoot D91riyata sebeb olmlll
~ laaet(ııer, eeyahati çok eaub bir 

-._ ..:: IÖltertyorlar ve bunu Al -

' ~ liyasetinde btlyUk bir -.fer 
~ ediyorlar, 
~ llorttnln beraberinde Macar • °" ·lınrecunm. harlclye uzm 
\' \'e harbiye nazın general Rata 
~ • 4bnan - Macar görllpnelerinde 
' ' .:_ W....'rl meselelerin ehemmiyet-
' alacafı fikrini uyandmyor. 
'...::~et reisi dofrııdan dol -
~ ~ l1ttt. Orada Hltler tararm .. 
..... ~ edlldl. Hltlerin de beraberin
al"t, lıartciye namı Her fon RlbS 4lınan ordulan bqkumandanı 
~"bit ve Alman flloeu baı -
~ anıiral Reder var. Amiral, Sa ~et reisini, Alman bqveklll 
~~yaya davet etmek Uzere 

" lbl... »eıteye gltmlttl. Deveran e
~ ~-..ara lnamnak lcab edene a
\' daveu kabul ettirmekte blru 
~ ~kmlttir. 
~~tan amiral Hortiye Kuaoli
~ lene Almanyayı ziyareti 11-

~ hpllan merulmln tıpkısı yapıl
ı.....: Almanyayı idare edenlerin 
~ .... -- • Kacariatam Alman al .. 
~ ~lert dalreaiııde hareket ets ı:.~ut onu küçWt itilif devlet
"-"" -.uuıea Çekoslovakya ile &Dlaf
~eçirmeğe kat'I olarak karar 

~ li1phe edllemea. 
~ .. Macar doetluiu 'eüldlr. Al

~ ~lataıııa barbetmit, beraber 
~ ~uttur. Almanyuım 1919 Allı 
~~~ kendialni fıçenlne koy .. 

~lt~tlfeıe .. ~! 
~r lfacar halkı tarafmdan aevlnç 

~ ıı.cartatanm muahede 
. ~ kınnaır lçiD bea1edJi1 Omitlerl 

~--·- hor l8Jdq ~~~ ıey, 1918 ele kendi top-
.~ Jı.ı.~. bir Jmmmdan mahrum edile-
~ mllcerred vulyetten my
,.,_ '1 ~riatanı merkezi ve prkl 

\.:."' haetı namma ihmal edemlye
~ ltaıYanm t.ekllflerlne lılac:ariıs-
~:.ı· . .-Y9J'dlil ıı.. s . " llacariataıı polittlg•anm 8*ı 
~ ~~a itine bağlı olmam, Jıla 
~~ kolaylqtırmaia çok 
~-.ur. ltaıya • Avuatueya -
\~ l>rotokolları, Avuaturya ve 
'-........ -- htlk6metıerbıln eok llkıtık 
~~ ~unduklan anda h• iki 
~~sahada ehemmtyetn men-

~' etmJttır. lılac:arlarm Tri
~~ ~eabıln tekrar ghden ge
~ lıekJ 1çbı bllhula ttalyadan 

·~ tdlkıert hiG de ıtslemrdl d&-

~'-a.ı beraber, Alnwıya yavq ya
~ 4' ;~n ıtzıiye ıUAblanmıp bq. 
~~•delere meydan okumağa 
~~ ıı.cariltan daha • ola
,, tenı&yW etti. G&nbat kabl-

~ ~te~~ya Ue Almanya a.. 

~ ~tlıtu ve bqveJdJ DelflllOıı 
~ ~ ""8.lannda, İtalya. fcabm • 
"-..._~ l1ı fltnrlAHnl müdafaa et
.,~ .. ?_~e _Brenner reçfdlne uker 
~~tan Almanya ile ltalL""' eep:aaur bir YUlyette kaldı. 
~~inin Yikılm• ve Habe
~ ;;;: )'ÜSUııden ltalyaıun Al· 

~~~ilk naa.rda Macw 
't.._ 't ltlnl koıaylattıracak aa-
Şıı..,. lleUce Gyle olmadı, ı.ıu& aı... 

~ ~ -..ıı..t --
'lııı:.""'· "1ııJ tefekkWllnden IClllll'a 

~. lltl....~ ~enta&tıerial korumak için 

~ ~ anyan, fakat iatlk
"-...~~ 'ılılledeD ve Tuna hav
~ ~ lktıaacn ve devamb bir te
t ~ 't fl1ııe vertlecek mevki haJı: .. 
'~ lattyen, Cermenlerin pr

dotnı :Fa)'llıpıda geçit va-

alfeelnl görmekte ve Alman lktmadl re- \19 3 7 de 
nlflemeal ISntlnde tamamen ebemmiyet,
siz bir mevkide kalmaktan encUte eden 
bir llıfacariatan için siyaal p.rtlar tama

Fransız sanayii 1~36dan 
daha fazla kazandı mlle delifti. 

Macaristan için bu gtlnktl vaziyet. 
Berlln • Roma uıihverinln t91ekkUIUne 
takaddQm eden zamana nazaran çok bq
kadJr. 
ltalya, Avrupanm bu parçumda Alman
yanm llltedittnf yapmasına mUaaade e~ 
mtetlr; Avuaturyaıım llbıJrmı memnuni
yetle k&r1ılamıttır. Almanyanm Tunaya 
doğru geni§lemeslnl tuvlb ediyor. De -
mek ki Macaristan tehlikelerle dolu bir 
vaziyetle kartılqryor. İtalya artık Ma
cariatanm Dttıaadl kalkınmaama yardım 

etmlyecektir. İtalya - Avusturya - Ma
cariatan bloku belki Macar iatlkIAUnl 
mtldafaa edeblllrdL Bu gün bu blok mev
cut delildir. 

Macarların bugün hareketlerlııl Al
manyanm ıiyaal ve lktıaadl vaziyetine 
uydurmak, yahut Almanyaya kıırtı mll
cadele etmek ııldanndan birlnl kabule 
mecbur olduğu yukardaki izahattan an • 
lqılıyor. Mücadeleyi kabul ettfli tak
dirde Macarlara kim yardım edebilir! 
KUçWt iWU kendi emniyetlerlnl koru • 
maltla meıguldUr. Öyleyse Cermen
Macar an'anevl doetluğu ve Almanya -
nm Macar mllletlne temin edebileceği 
siyasi ve lktısadl yardım hakkmda yazJ

lan )azılar gayet tabii olarak Macaria -
tanda iyi karfılanacaktır. Bildapeıtede 
herkes Almanyanm Macariltana yardı
mmı muhakkak görü.yor. Bir geminin de
n.ile lndlrllmealnl vuile lttlhu ederek 
yapılan Horu - Bitler görllpıesiniıı mu
hakkak lılacarlatan - Almanya araamda 
yeııt blr anlqmaya varaCağı iddia edi -

&'Tftnunm saplandıiı bir çıkmaz var: 
llrtidar mnkllnin dayandığı ekseri • 

yet. 
Bu ekseriyet çok aaflamdlr. Eklerl

yeU teıkil eden partilere hot ı&rünen 
blr hllk6met. ( öntımbdekl lntlhabatta 
parlA.mentoda bUyWc blr değiliklik ol .. 
mazsa) sittln sene P'ranaanın bqmda 

kalır. Fakat bu hükt\metten hiçbir teY 
beklenemez, zira felce uğramaaı mukad· 
derdir. . 

Fransız parllmentosu ekseriyet bloku
nun iki bUyük partlli, yani k.omtınlatler
le IOlyaliatler, umanle, .., partilerden 
daha çok vatanperver olm\lflardJr. (Ya
hut daha çok vatanperver aöaWmıekte -
dlrler). Bundan evvelki meclillerde mn .. 
11 m\ldafaa ve mllatemıeke kuvvetlerine 
alt biltçeler mllaakere edlllrken p:ıdet-
11 bUcumlar yapmak ltlyadmda olan hu 
partiler, timdi. billkla ukerl btıtçeleri 
yQkseltmek iatlyen takrlrler vermekte
dirler. Fakat IOByal l&hada lrıundıklan 
ıeylerden en ufak fedaklrlıkta bulun -
mata yan•l"'•mııın bUttln "htıanllnl • 
yet.. lerilıe raimen hWt6mete fW1 blr 
yardmıda bulnnımım•tırmı mucib olmak 

tadır. 

Hidiae i'raıwz ul cenahma göre GÖY· 
ledir: 

"İt kanununda BUunua yaptılı tacll .. 
llt, il mttcldetinln baltada '° aate in· 
meal, Fraıım endllatrllhıl. dt1Dya plya
aalarınd& biQ lrimaeyle rekabet edema 
bir hale dtıeürmllatUr. 

Almanyada ltçl gece JUndllz çalıetm .. 
.-......-.....-.. ..... _ ..... _._ .......... ,__ .............. !'"' .. -· ....---f~-----........ .• u .. 
yana§tırmamak için Alman aiyasetinln 
bu mUIAkattan istifade edeceği muhat -
kaktır. "Lö Taa" 

reşekkDr 
Etim emekli biııbqı Hula.i Tando

ğanın gerek cenazesinde, gerek mektup 
ve telırafla taziyette bulunarak acmma 
iıtirak eden bütün ebibba ve akrabala
rımıza ayn ayrı teıekküre tee11ürümü 
mini olduiundan ıaztenizin tqekkiir
Jerimize delaletini rica e<\eriz. 

Eti: M. TANDOGAN 

ugarlrıln asgarisine lndlrllebllirken Fran 
sada 1§ saati azalın!§ ve yevmiyeler ala
bildiğine yUkeelmqtlr. Bu hal l'ranaız en
düstrisinde mallyet ftatlarm,ı pek ziyade 
yilbeltmft ve bu tadlllttan ISnce yapıl
mq olan mukavelelere riayete mecbur 
kalan birçok fabrikalar fena lla1'II1mJI -
lardır. İlç1 lruvvetlnl lltedJtt gibi kul • 
Janan, grevlere ula mOaamıha etmtyen, 
sabotaja lmktıı bırakmlyan ratlplerln u.. 
cuz mallan, dOne tadar J'ranaayla abl
nrft eden cfllnya puarlarmı bpluml
tır. Ba vaziyet Fransayı ekonomik bir u.. 

çunıma sUrtlklemektedlr. Eler hidise 1 
Fransa sibi altını bol ve çok zengin bir 
memlekette cereyan etmeyip faraza İ
talya glb1 fakir blr memlekette cereyan 
etmlg olsaydı, bu devlet çoktan mahvo -
lur, liderdl. 

Daladlye bu tehlikeyi gömıfil olan 
devlet adamıdır. Fakat elinden hl,çblr ııey 
gelmemektedir. Zira doğru sandığı ıe
lı:llde hareket etmefe karar verince ik
tidar mevkllnden tekerlenebllmektedlr. 
Halbuki ihracatın azalması ll'ransız dövi
zini mlltemadlyen tehdit etmekte ve mil 
U müdafaa için verilen alparlelerin ma
liyet fiatı fazlalqtıkça fazlalaşmaktadır. 
Daladiye, iktidar mevkllne geldiği zaman 
Franaanm kurtulua yolunu §Öyle hulba 

etmlftl: 
1 - MUmkUn mertebe çok i.etihsal ve 

lh~t. 
2 - Mllll mUdafaanın her ıubeslne 

azam! dikkat. 
1o haftaaınm bugUnkU aelı:llnde kalma-

11 istihsali aon derece azaltmaktadır. Zi
ra pahalıya mal edilen Fransız mallan
m anyan mllıteri azaldıkça azalmakta
dır. Bu halin sonu nereye varır? bu gl
difle '° saatlllı: it haftasından işçinin 
uzun müddet istifade edebileceğhıi san
mak hata olur. Cihanm bugUnktl reka
beti kartl8Dlda Fransa ekonomisi bu ml
ruyediUfe daha fazla tahammlll ede -
mez.,. 

Fakat bir de madalyanın l5bUr taratma 
bakalım. Fransız sol cenahı diyor ki: 

.o aütBt il ııahaamdan patronMtm 

meyiz. Onlar işçiyi muayyen gündelik 
mukabilinde azamt derecede fazla, hattl 
ellerinden gelse ve amele ses çıkarmak 
lmtlnmı bulamasa haftada 84 saat de 
çalıttmnak isterler. Bu aebeble 40 saat
lllc hafta dolayıslyle ınzlanmalan gayet 
tabiidir: bayram yapacak değiller ya! 
ll'akat bu usul dolaynılyle Fransız sana
yUnln mahvoldufnnu iddia etmelı: sadece 
ve kocaman bir yalanclır. İspatı lgte: 

1937 senesinde tahlil edilen vergllerc 
dair maliye nezareti tarafından neare • 
dilen lltatlatDdere gBre aenelUc kazancı 

50 bin frangı bulan sanayi müeueseleri 
1936 da 27000 adeddl. 1987 de yani kırk 
saatlllı: )f hattaamm tatblka başlandığı 

sene u.rfmdayaa 50 blA ,frank kazanan 
sanayi müesseselerinin adedi 37000 i 
bulmuttur. Gene 1938 da ıseııellk kuaJ1 .. 
cı bir mil) on franktan fazla olan sanayi 
müesaeselerl 94:5 taneydi. 1937 de ise 
bir milyondan fazla kazançlı sanayi mü
eueaelert • 40 saatlik )f haftasına rai· 
men! • 1050 ye yulı:selml§tlr • 
Şu halde! 
Halk cephesinlD ltçinbı yq&Yll prt. 

laruu ll1ah eden ve ona uıedeııl insan 
haltlarını veren icraatı l&l1&yilıı hiç de 
aleyhine olmamııtır; bll&kll... ÇUnkU 
dinlenmek lmkAnmı hulin itçi daha mUa 
mir çalıpnağa bql&m11tır .. , 

Acaba ne olacak? orduya kend1alnl blr 
hayli ısevdlrmlt olan Daladlye bir dikta
törlük tecrllbetlne lrıUnpcak mı? 

6 oubat hAdiaeainde tecrtıbe edllmlt o
lan bu zatın metnı demokratik yollar 
dışında bir harekete lrallnpnaktaki lstl
dataalığı maltimdur. Binaenaleyh ken
disinden b5yle bir ıey beklenemez. eaa. 
aen ıu anda meclis kapalı ve kendisi 
fevkalAde salilıiyetlerle iktidar mevki -
indedir. Dilerse her latedlğlnl meclis a
çılıncaya kadar rahat rahat yapabilir. 
Fakat ''halk cephesi,. prosrammdan fu
la üıh.ln.f ederse meclllln açılması a
kabinde bir saniye bile ilı:tidar mevkiln
de kalamıyacağı 3üpheaizdlr. 

Fakat Daladiyenin 40 aaatllk il hafta. 
ar nizamında allih fabrikalan le~e ta.-

yapmaa aiiDüiadôr ve has IOl

yalistlerln hatta. komUniaUerin muvafa
kat etmeleri beklenebilir. Cünkü Fran.aa 
yalnız bu sahada rakiplerine nazaran çok 
aşağı mevkidedir. Mesel& AlmaDyada 11-
Wı fabrlkalan haftada ıea eaat (yani 
gUnlln 2• saatinde) çalqırken J'raıısuı ıi
Wı fabrikalarmuı ancak 40 saat çalI§ • 
malan Fransayı fena vaziyete dUtQr -
mektedlr. 

Bu sebeble Daladlyenln if kanununu 
yalnız bu noktadan tadil için mUzaherıt 
temin etmesi pek mtlmkUııdQr. .... 

Alman oteııerlnde 
yeni tarife 

Gazeteclllk tarihine Dünyadaki demlryoı-
dalr veni keşifler ıaıranın uzunıutu A LMANY ANIN aayfiye ıehlrlerinden birisi olan ~ AZETEctt.ıx tarihile meflU) bir İtalyan lllml, Ş tMENDlFER ilk tcad edllcUlt ftklt. ilk P'ranllz 

Suapta lı:rwıu bir otelct otellne mtıeterl celbet. '3 eül Romada. razetelerin bu,unttl kadar itina reisicUmhuru olaıı meohur Tlyer bunun urm blr 
mek için iyi bir usul bulmqtur. Bu otelde kalıalır ilk ne hamlaadılı tezlnt müdafaa eden bir kltab netretml§. delilitl olduğunu aöylemlt ve çok ~eden hu 1fln ta. 
gece için bizim paramızla 140 ku.rue verirler. tıdncl ıe .. tir. Bu llime ıOre o devrin gueteleri Rotativ makineler· mamlyle tflb edecejlııl lllve etmJttl, 
cenin ücreti 80, üçtlnctı recenln 55 kU1'1lltÜr. Bu 111retle 
bu otelde kalma mUddeU çolaldılı:ça otel tıatr uahr. de buılacat yerde, gtlse1 )'Uilı binlerce esirlere yazdı- Ti.Yer istikbali gl5rebilen bir adam deiilmlt demek 
Binaenaleyh bu otele bir defa llfen mu.teri gittikçe a- nlırdr. Telgraf ve telefon yerine de lllkla verilen. ita• oluyor. Eğer ıtmendiferlerin hll1ı teklmWUne dair ıu 
lalan tıcretln cuibealne tutularat otel deilltiremedlit reUer kaimdi. rakamlan o zaman kendi.sine eöylem1f olla1ardı l&f· 

stbl. kolay kolay eehirden de aynlanıu. kmlıktan küçük dilbıi yutardı 1Uphuiz: 
. İtalyan &Hmiııe '6re o vakit matbuat hllrrlyeU 1840 ıenesinde demlryollarmm usunlufu 'l,897 kllo-

AS k I kullanma yasakı m~baha deilldL HavadJaler imparatorluk mahk~ ... metreydi. (Ren ve Nil nehirleri ucuca eklenlrle bu U· A ıoı:RlKADA Y&f&manm Avrupada yapmaktan si tarafından veriliyor, yaıalan gazeteler Forum'un du· zunlukta olur.) 
daha bot oldufunu zanneden blrcok imanlar var1arma aYPlltlnbYordu. Bu haberlerden hqka py 

vardır. Bunlar birkaç hafta evvel Ame~ Loq • rvn•lrM menedllmltti. 20 sene sonra bu uzunluk 108.000 kilometreye çık-
Bah phrlnde bulunm111 olıalardr, bu saıılarmda çok ya- tı. (Arım çevrealnln iki buçuk mlall). Daha )'lrm1 sene 

nııml§ oldukıarmı an1arıardı. Çtlnkt1 tebrtn eokaklanıı.. Pi aJ I aJ d I sonra. ıssa de a12,ooo kilometreyi buldu. <Arldaa aya 
da çift çift pollaler dolaşıyor, IOkakta dolqanlan durdu.. p o aşan kadar gidip gelme mesafe). 1929 ela 1,180.000 Jdlometre-

ruyor, ceketlerini çıkarıyor ve içlerinde ukı tqıyanla. ••Yh yl qtı (22 defa hattdlatilva usunluju).193Ş te 1,329,'60 
rm aalularmı alıyordu. Bu adamlar aVTli umanda bir -- ı-:1om treydi ( A _ .. an .. n .. eıe ,._ .. __ olan me·-•e . 

>1- -- MISIRDA erkeklerle kadın. 1arm bir arada banyo a.u eedo,._·_:_).41~ •""" ~ .._ nm ra cezaama da çarpılıyordu. Neden ml? çtlnkU ıehir be- yUzd .. ""'u 
lediye mecllal askı kullanmayı rUaelllie unun bulma· etmelerini, çıplak denecek kadar açık vücut. 
dığı için yasak etmto. larmı hoı görmlyen bir 18Yh. tnunlan bu Yaıılıo yoldan Alman kad 1 n ları 

Bu teblrde çıkan ve çok aablan bir guetenln mi- çevlrmele karar vermlf. Sanlnu bqma l&l'DUI. ytlztlııe bay ra ğ 1 nası I 
dürü, karan rUIUnç bulmut ve proteato makammda ce- siyah bir peçe tıtm11. Pllj pllj dolqmığa baılamlf. S81&MllY8C8k 1 
ketlni çıkararak lurmm renkte bir pantalon ulmıyla Ber pçtlil yerele aaatlerce vau .,. D&Blhat edlyormue. 
tehrin mefhur plljmda dolqmJltlr. Bu bareketlnden 1- A LMANYADA Jradmlarm aancaiı aelAmJeme tar-
turil gazeteci mahkemeye verllmlt, fakat kalemi çok Ba man'81S nuflıatledn IUlarda yıkanan, yahut zma dair yeni bir kararname çıimuftır. Bu b-
kukln olan muharririn, mahldunlyetl ııallııde açacıiı kumlarda kızaran çiftler tarafmdan çılgın kahkahalarla rarnameye göre Alman kadınlan 1a11ca1I ve ytlbek p.-

m~aahpdaa Qrkeıa belediye mecllll davayı ıert almJt. karlllandliuu. ıeyhbı plljlarda cOzel bir alay mevzuu hJalan, almlarmı eğerek ve aaf kollarmı OIQ.UI bl11ınna 
tir. oldujwıu ~ylemeje hllmem lUzum var mı?. tadar kaldırarak aelAmlıyacaldardır. 
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Majino, 
ölü 

.. • 

.... .. 
FranwzTann Majlno tstihklmmda telörgUleJ' ... 

görün: ez bir 
1 ·111ntakasıdır ! 

Bu IFıraınsoz asttD!h1kc!ımDaıro 0 m~staılk~eo bDr lh1arbln en 
kaırnuu lb>Dır mevklDnl 'lteşlkftD ecdlecektDır ................................................................................................................. ___ .... _ ...... ______________ ...... ~-·· 

~ Bir Belçikalı askeri mütehassısa göre, 1'1ajino hattı mUternadJyen takdye olunmaktadır; oradaki her top mevklf, her an 1 
i ateıt pU.-.kürmeğe ,.e etrafı yakmağa hazır bir ,·olkan balindodlr. .................................................................. --· ...................................................... --······· 

Fransanın Şark huduc!undaki 
Majino hattı asrm en büyük istih
kamı sayılmakta ve t>\itün dünya 
ordu ada~annı meıgul etmtk· 
tedir. Son defa Majino hattmr ge
zen bir Belçikalı askeri mütehas. 
tıı, Rober Lörken, müşahedelerini 
İngilizce "Taymis,, gazetesinde 

de ne§retmiştir. lki makale halin
de çıkan bu mühim yazıyı, esas 
noktaları ile hülasa ederek n:ı1de. 
diyoruz: 

Majino, pasif mania ile aktif müda. 
faanın bir arada görüldüğü bir istih
kamdır. 

Bazan halkın buna "Majino seddi,, 
dediği görülüyor. Bu, yanlış bir tabir
dtt. Çünkü ''sed,, kelimesi Seddiçin gi. 
bi, insanın gözü önüne yüksek bir du
var getiriyor. Halbuki Majioo. hattı is
tilıkamlannm büyük bir kısmı yer al • 
tın eladır. 

Majino hattını ileride tarihçiler b11 

asnn en büy ilk eserlerinden biri olarak 
sayacaklardır. istihkamların inşasında 

bulunmuş olan mühendislerin bana ver
dıkleri rakamlara göre 1929 dan 1936 
ya kadar Majino hattında 12 milyon 
metre mik'ibı toprak kazılmış, 1 milyon 
500 bin metre mik'abı beton inşa edil. 
miş, 50 bin ton selik kullanılmıştır. 

Majino hattınla Paristen Liyej'e ka· 
dar uzayabilecek bir mesafede tüneller 
açılmışt-ır. İstihkamların inşasında 15 
bin işçi çalıştırıimış ve bunların ba~ında 
200 asekri mühendis vazife almıştır. 

Majino hattına yedi milyar frank sar
f edilmiştir. Bugün hattı Jure dağlarına 
ve şimale doğru uzatmak üzere yeni in. 
§aata başlanmıştır. Hat üzerinde de da
imt bir inşaat olduğunu gördüm. tstih. 
kamların müdafaa tertibatı mütemadi
yen takviye edilmektedir. 

Verdun isl:hldiml qrındnn alı
nnn ders 
Majin~ hattını yapanlar, bilhassa, bu 

istihkamların en büyük mukameveti ha
iz olmalarına dikkat etmişlerdir. Çünkü 
umumi harpte Liyej, Namür ve Antverp 
istihkamlarının yıkılması inşaatındaki 

betonun hafif olmasından ileri gelmiş. 
tir. Hakikaten, betondan betona fark 
vardır. Mesela, Verdun istihkamlarm
daki beton kuvvetli olduğu için bu 
hat, en müthiş bombardımanlara bile 
mukavemet etmiştir. 

Majino hattı için kullanılacak beto. 
nu intihap etmeden evvel Fransız aske
ri mühendisleri, bombardımana bu ka
dar mukavemet göstermiş olan V erdun 
istihkamlarındaki betonu uzun uzadı
ya tetkik etmişlerdir. 

Bu tetkikatın neticesi .clarak görül. 
müştür ki, Duomon müstahkem mevki· 
ine 120 bin Alman ~e Fransız mermisi 
düşmüştür. B u n 1 a r ı n iki bini 
2i0 milimetreden b il y ü k mer. 
milerdir. Biitün bu ve diğer şiddetli 
bombarclımanlara rağmen bu müstah -
kem mevkideki 18 beton melcein 13 ü 
muharebeden sonra gene mükemmel 
b!r halde bulunmuştur. 

Majino hattını yapan mühendisler 
daha bir çok mukavemetli istihkamları 
t etkik etmişlerdir. Mühendisler yalnız 
lıe~on duvarlarn ne kadar kalınlık ve. 

rilmesi lazım geldiğini, çeliğin mikta · 

rını, kazılacak toprak derinliğini ta
yinle kalmamışlar, ayni zamanda istih
kamlarda, atılacak mermilerin yapacağr 
tahribatı da hesaplamışlardır. Bu be. 
saplardan sonra, betonlara, ayni nokta· 
ya arka arkaya düşecek üç mermiye mu
kavemet edebilecek bir kalınlık veril
mesi lüzumlu görülmüştür. istihkam _ 
ların inşası esnasında bu kalınlık üç 
misline çıkarılmıştır. Tesisatındaki ku· 
leler 120 ton ağırlığındadır ve bu be
ton duvarlardan hiç bir mermi işlemez. 

lstılıkamın miidafaası 
Majino istihkamlarında zehirli gazla

ra karşı müdafaa basit bir fizik kanunu 
üzerin; müstenid bir usulle temin edil. 
miştir: 

Elektrikle işliyen makinelerle istih· 
kamların içinde, dışardaki:ıden daha 
yüksek bir hava tazyiki bulundurulu -
yor. Bu yüksek tazyik, dışardaki hava
nın içeri girmesine manidir ve bu suret
le, lil:U bombaları atıldıiı zaman zehir
lenen fü§ardaki havaj~eri girememek -
tedir . 

İstihkamlardaki topların yalnız nam
luları dışarıda bulunmaktadır. Topçu. 
lar, tıpkı gemilerdeki gibi ateş ediyor· 
lar: Emir, yüksek bir zırhlı kulede bu
lunan ve düşmanı gören bir topçu su
bayı tarafından veriliyor, topçular ise 
bu emirleri, etraflarım hiç görmeden, 
önlerindeki ibreye bakarak icra ediyor. 
lar. 

Topçu subayları da, etraflarını, bil· 
tün manzarayı umumi bir şekilde gös
teren teleskoplarla seyrctmekt~dirler. 
Bu teleskoplar da zırhlı bir kule içine 
yerleştirilmiştir. 

Emirlerin ve verilen malUmatın nak
lindeki rcUeri itibariyle ilk planda ge. 
len telefon hatları, Üzerleri betonla 
ö::tülü yollarda ve beş metre derinlikte 
bulunmaktadır. Her telefon şebekesi 

~ift hat üzerinedir. ve 25 bin nokta ile 
muhabere temin edilmektedir. 

lslitııdlmdun hiicum 
İstihkam hatlarının y:ı.Jnız bir müda· 

faa tertibatı olarak sayılması doğru ol
maz. Beton aksamın, şüphesizki, istih
kamda büyük bir vazifesi vardır. Fakat 
asıl faal rolü oynayacak ~lan bu beton 
aksamın içindeki silahlardır. 

Majino hattındaki askerler, zırhlı ve 
beton kı:.ı.plı dairelerinden ettikleri ateş. 
lerle, bütün hududu daimi bir top yağ· 
muru altında bulundurabilirler. Her top 
mevkii, her an ateş püskürmiye ve her 
tarafı yakmıya hazır bir volkan halin
dedir. 

Öyle ki, düşmanın, Majino hattının 
hiç bir noktasını işgali kabil değildir. 

Çünkü yaklaşır yaklaşmaz her taraftan 
ate~ altına alınır. Bunu, her mevkiden 
ayrı ayrı tetkik ve tesbit ettim. 

Bütün bu görünmez ölüm mmtakast, 
ayrıca, tarassut ve işaret mevkileri, ses 
alan aletler, periskoplar, x şu:ıı mania
ları ile müdafaa altına alınmıştır. Her 
tarafta gözetleyen gözler, kirişte duran 
kulaklar. gece ve gündüz ateşo hazır si. 
lilılar beklemektedir. İstihkamlara gi
rer girrr.ez bizi gizli aletler derhal ha
ber verdiler ve her köşeden bir nöbetçi 
çıkıp bizi durdurdu. 

Alplarda kartal yuvaları 
Majino hattının Alp hudutlarındaki 

kısmı akıllara hayret verecek §ekilde -
dir. Dağların en yüksek noktalarında, 

kayalar arasında kartal yuvalan oyu! -
muş, buralara mühimmat ve erzak ta§ı· 
mak için husu.si yıellar yapılmı§tır. 

Yolların çok mail olan kısımlarında 

silahlar bu kartal yuvalarına katırlarla 
çıkarılmı§, katırların geçemediği yer
lere de yükler Senegallı askerlerin sırt
larında taşınmıştır • 

Yüksek kayalar arasındaki koğuklara 
çıktığımız zaman orada Alp askerlerini 
bulduk. Bunlar bu kartal yuvası gibi 
yerlerde kışın, Üzerlerindeki üz metre 
kar altında yaşamaktadırlar. Ne elek. 
trikleri vardır, ne de boru ile naklolu -
nan suları .. Işık olarak petrol lambası 

kullanıyorlar, sularım da sarnıçlardan 
tedarik ediyorlar, 

Majino hattı müstakbel bir harbin 
en kanlı bir yerini teşkil edecektir. Bu. 
rada asker az görerek çok öldürecektir. 

Bir den iz muharebesi g ibi 
Istihkamlarda askerler .en ikişer kisi

lik blo'khavzlar içindedirler. :Vazifeleri 
bir taarruzu, hangi noktadan mukabil 
hücuma geçileceği l:arar verilinciye ka. 
dar, üç gün durdurmaktır. 

Bu blokhavzlar bir filoya benzetile
bilir: Esas gemiler yer altı i~tihkamla
.rıdır, top kuleleri de kruvazör vaziye
tinde bulunmaktadır. Blokhavzlar, tıpkı 
filolarda olduğu gibi, tam birer birlik 
halinde muharebe edecektir. Yardımcı 
kuvvetler, gene deniz muharebelerinde 
olduğu gibi, vazifelerini gördükten son. 
ra 30 mil gerideki mevkilerine çekilir· 
ler. 

1stihkamlardaki mütemadi değişik 

manzaralar ve maskeleme tertibatı da 
insanı hayrette bırakmaktadır. Metzle 
Bezanson araıunda 30 müstahkem mev
kii gezdim, biribirine benziyen iki mev
ki görmedim. Kimisi toprağın içine giz. 
lenmişti, kimisi tren yolunun arkasın
da, kimi uçurumlarda inşa edilmişti. 

Bazıları nehrin seviyesinden 3 metre 
yükseklikte bulunuycrdu ve feyezan 
tehlikesine karşı tertibat alınmıştı. 

"Kale islakozları,, 
Majino hattına yerleştirilen asker u

mumiyetle Paris ve Od havzasından a
lınmıştır. Bunlar "kale istakozlan,, is. 
mi verilen en cesur ve muharip asker -
lerdir. 

"Kale istakozlan., başlarına haki bir 
bere giyerler ve bu berenin üzerindeki 
armada, V erdunu müdafaa edenlerin 
meşhur parolası olan "geçilmez!,, ke
limesi yazılıdır. 

Majinodaki askerler sulh zamanında 
da harp halindeki istihkam hayatı yaşa
maktadırlar: 15 gün ateş hatla.rındadır. 
!ar, 15 gün de geride.. Askerlerin 48 
günlük bir izin hakları da vardır. 

tstihkamlardaki subaylar çabuk ter
fi ettirilir. Çünkü her 12 ere iki subay 
Hizımdır. Bu subayların çoğu müstem -
leke ordularından getirilmiştir. Çünkil 
müstemleke ordularında çalışmış olan 
subaylar emir ve idarede daha fazla ih
tisas elde etmişlerdir. 

Toprağın 50 metre aşağ1smda vaktile 
Rif de tanıdığım subaylarla karşılaş. 

tım. 

İstihkam askerleri Majino hattına or
duda iki ay hizmet gördükten sonra ge-
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Bir şarap fabri
kası yapıl ıyor 

Çocuk bakım ve do
ğumevl de tamam

l•n mak üzere 
Ma~a. (Hususi) - Egenin bağ mm

takası olan bölgemizde bu yıl üzüm re. 
koltesl 20 bin tonu geçmi§tlr. Bu yıl 

mahsul ha.stalıklardan ari ve bereketli
dir. VilAyetimizde açılacak olan §arapha
ne iktısadl bakımdan Mani.sayı çok yük
seltecektir. Bu earap fabrikasıyla UzUm 
deposunun istasyona yakın ve hat bo -
yunda olması sevk ~lerini de çok ko. 
laylaştıraeaktır. 

Valimizin teşebbUsil ile şehrimizde do
ğum ve çocuk baknnevi açılmak Uzere
dir. Doktor ve mem!-lr kadrosu sıhhat 

veklletlnden vlllyete bildl.rilm.lştir. Böy
lece villyet merkezi ve kazalarmıızm 

çok mlihim bir noksanı ve ihtiyacı karşı
lanmış olmaktadır. Bu evler açılınca 
memleket hastanesine daha fazla hasta 
almak fmklru da hbıl olacaktrr. 

--<>--
Çeşme'de 

Arsalar 20 den 
200 liraya çıktı 

Çeşme, (hususi) - Denizbankm Çee
me ıhcalarmr ııılah edeceği, bUyUk posta 
vapurlarmm Çe§meye uğrıyacağı ve !z -
mırıe \:eııme araswuıı. ua 111~.ı.~rler yapı-

lacağı hakkındaki haberler Çeşmelileri 
çok sevindirmiştir. 

Bu haber ıltcalardaki arsalar Uzerlnde 

i Vatandaş İ 
D iyo r ki: 

Zongu ldak lılar ,., 
1 DeınıDzlb>an~ta,1a 
iTehllke tlen kurtarllf11 

rını lstiyorJar dtrtıc-ı 
b"' ·iik bir t ı 

Zonguldaklıların ~)t ,.ddld şl"')"t • İ 
rl ,·ardll'. Bu derd mu e.. ııı· • 
lere rağmen bir türlü yaıuıta~ ~ 
rakın.az· bırakır gtbl olur, fal'S ••• ııı • ··ıuıı ........ 
bir zaman sonra tekrar bu peolJ• 

ile yüreklere çöker. Bu dcrd ııııı•ısl· 
yollan vapurlarmm Zonguld:ı':eı.ct el· 
na gece gelmeleri , .e gece bıı 
melerldJr. İzah edcllnı: laJl ,.,. 

Meseli. htanbula gidecek 0 

1~ J 
pur gecenJn saat on lldslndc trC .- j 
girer ve sahilden 900-1000 111e bJ' ! 

f tuıalı ' çıkta demirler. Bllhassa ır • ı~IO· i 
,·alarda, gecenin zifl.rf karanlı::na <~ j 
de npurun ne yolcu çıka('111A ıııı· ! 

bilnıcslııc : 
ne de yolcu ve eşya ala uııııf' i 
kin kalmaz. Çünkü bo şe.rs.lt • i"d' ! 

1 lıt •. ' 
kayıkla npura gidebilmek ç-ı di1P,-. i 
nm n .. tılyetname.slni bazırısnıı,.dııııf" i 
lşletlnl taı;flye etmi' ,·c öteki g6ı" i 

• ya göçmeğe amade bulunJll•ğı 
alrnı" olma~ı Iiimndır. ~f· 

Denizin sakin olduğu zaJJUl0 e bil• 
sa bu işin zifiri karanlık fçlnılO ııt t:a<· 

::.ıııf ~ 
yük mU5kU16.tıa yapılabıtcce1>• 
vur etmeli hiç de güc değildir. e ıw, 

rfıl • 
G~enlerdo 1'1klyetlcr tızc ıat ff P' j 

nlzyolları idaresi tarifede taıll r,oııgııi· i 

J 
Q: ve vapurlan sabah erkCJI ~7 .. ,_.. JI 
d.~ .. n~U. 'Cl..t-• L- ,.. effıf Jı' ! 
mUddet sUrdU; sonra ytne i 
ndet etti. \ ...ıw İ ,·e ,- ' 

Günden güne inkişaf eden t rııcr !' 

de tesirini göstermiş, eskiden 20 liraya 
satılan bir dönUmlUk arsa bugün bir • • 
denblre 200 liraya fırlamı§tır. Talib de 
çok fazladır. 

Jdyt.nln büyük kömür ,·e tfr,arC ., .. or, 
• ttlJl'r, 

kezi olan koca blr şehri bU blll biti 
mUnakalatını~ zifiri karsnlık ,·c 1' pt'· ! 
tehlike içlnd~ '"""pmağa ~orl~ _.tıdl' ! .;- )il!JJI"'" • 
nlzyollan Marcslne acaba pC u·Jıill· i 

Şehre akıtılacak suyun menbalarmda 
tetkikat yapan mühendisler kat't bir ka
rar verememişlerdir. Ecnebi bir mUte
hassıs mühendisin gelmesi beklenmek
tedir. 

lirler. Ondan sonra manevralara, ağır 

yürüyüşlere işti.rak etmezler ve, başlıca 
vazifeleri mütehassısları gördüğu için 
onların fazla talime ihtiyaçları yoktur. 
Yalnız, mütemadiyen toprağı kazarlar, 
maskeleme işleri ile, telörgülerle "kuş 

konmazlar,, la uğraşırlar. 

"Kuşkonmaz, ,ismini verdikleri ıey, 

yerlere döşenen çelik çubuklardır. Bun
ların hedefi de, tankların geçmesine ma. 
ni olmaktır. Tanklar, görünmiyecek bir 
şekilde yerleştirilmiş olan çelik hatlara 
gelip takılınca, etraftan toplar da faali
yete geçecek ve sabit \lir nokta üzerin
de düşmanı topa tutacaktır . 

Ordu tetikle 
Umumi harpte istihkamlardaki 'kaide 

''en büyük tehlike, en küçük rahatlık,, 
idi. BugUn ise Majino hattında, mareşal 
Petenin kaidesi tatbik edilmiştir: "En 

az tehlike, en büyük rahatlık.,, Mare
şalın kaidesine göre, sinirlerin ve ru
hun büyük bir huzur içinde bulunması 

lazımdır 'ki, hücum anında askerler va· 
zifelerini tam bir mükemmeliyetle gör

ıünler. 

İlk zamanlar askerler istihkamlarda 
beton daireler içinde bulunuyorlar, hatta 

bazdan üç ay mütemadi şekilde toprak 
altında kalıyorlardı. Bugün, beton da
ireler elektrikle kurutulmuş olmakla 
beraber, askerler buralara mücavir ayrı 
yerlerde yaşamakta ve işaret verilir ve 
rilmez mevkilerine dönmektedirler. 

Askerlerin mevkilerini işgalleri, en 
büyük istihkamlarda en fazla 1 saat 
içinde tamamlanmaktadrr. 

Umumi harpten evvel Fransız ordusu 
erkanı harbiye reisi olan general Hag· 

Jl1 • ' 
nyor? bana anlamak cidden İ 

dür. baJI~ İ 
BUfün 7..onguldaklılıır, neniz ı ıır.11· İ 

bu vaziyetin bir an en·el ısJ&lı;ct fi' ! 
Icm<-kt<-dlrJcr. Vapurların hS ilti"ı;lll' ! 
atıertnde yapılacak ba~lt bir ~ .. ıı48" : ..... ' 
ilk, on hlnlerce ,·atandaşt bO i 
Jrnrtarmağa kifldir. JC1) İ 

____________ z_o_N_G~ 

Heırekede , .. .-11 

4 Eylülde üıiJ". 
bayramı ~!r,~ 

İzmit, (Hususi) - ŞebriIXl gnıcl ~· 
yapılmakta olan rıhtmırn en • btl~ 

6
, 

rinde halkevi binasının uı=ııs~1ccel' ' 
dı. Halkevimizln yeni binası t: 
ne açılmış olacaktır. ~ 

Halkevimlz, eylülün dörd~ı te~ 
gilnU Herek ede bir UzUın ba. ııe~ ~ 
etmiştir. Bayramda körfczillsJ'I~' ~ 
leziz çavuşları, kınalı yapınc eçit -~ı-1'' 
cı Bal balları muazzam ~U: ~rfel ıw-b~ 
yapacak, gözleri mcnev~ll k dıt'· ~,.t· 
misafirlere UzUm sunacaklar Jll!i'P" 

UzUm yetiştirenlere bayre.ında 
lar verilecektir. 

,ıı; 

ron şöyle derdi: bıltıJııtıl 
''Ordumuz evvela tetikte t, 

d
.. .. .. .. ıı• 

sonrasını uşunuruz.,, "'' J•jııO "• 
~T>ll !1 • 

Bugün Fransız ordusu asfı.ı rt1' 
. kt dıt· ıl' tında tetıkte bulunma a frıı1sı s1· 

!anmasına ihtimal yoktur. . 110iğer ~ 
.. b"I Renı ·ııtc ı. MaJıno hattına muka ı , .. ,, jstı .ıır 

··"u~ ti• hillerinde Almanlar da bUı gırP 'rıer• 
!ar yapmaktadırlar. Bunlar, titıde~'.,11ııı 
h .. · b' ··b t ı'si ııa tıil r un emın ırer no e Ç ·ı:ı tC 
1914 den evvel her iki ta.raıuc:ıf'' 
tertibatı vardı. Buj!fü:ı .ise IJ'l 

tibatı bulunuyor. 



D Yaptıkları ür mıisabataıta yeni1m Marar gıircşrileri 

~ .. ün geceki güreşlerde 
Urk takımı 4-2 kazandı 

ıı"ti 
Jg \taJ gUreşlerinin üçüncü ve ıo-

't laı.u. Macar pehlivanlariyle dün ge· 
'-" lliSını d 
c:.(ıilc • sta yomunda yapıldı. 
~ td hır takımla müsabakalara işti. 
~~Pehlivanlarımız bu defa da 

devre karşıhklı hamlelerle mütevazin 
bir şekilde neictelendi. İkinci devrede 
Kovaç mühim tehlikeler geçirmeğe bq 
lamıştı. Nitekim ı 6 ıncı dakikada tuşla 
yenildi. 

~ 1 4 • 2 yenmeğe muvaffak ol-
~ · Çoban Mehmet - Po ataş 
eoarı Çoban Mehmetle Polata"' arasında fJt .. ~ .. k 7 

b... . glir . ~0 e yapılan bu güreşte Çobanın kazanacağı 
~b. eşın ilk on dakikası ayakta ve 
t>t •re · ilk kapışmada belli oldu. 

··ao~-azı·····y"ilz·e·:·· ı 
rek geçme .. 1 

Bu sabah ye:ıpııan mu- ~ 

sabakayı Galatasaraylı 1 
Mahmut kuzandı i 

1 

Festivalin spor müsabakalarından Bo
lazı karşıdan karşıya geçme yarışı bu sa. 
bah Anadoluhisarla Bebek arasında ya

p1ldı. 
Biri Bulgar olmak üzere 35 yüzücünıın 

iştirak eltili yüzmeye tam saat 10 da 
Anadoluhisar iskelesi yanından başlan· 
dı ve Bebekte Galatasaray klübünde ni. 
hayetlendi. 

Çok heyecanlı olan müsabakada geçen 
seneye nisbctle daha iyi olan dereceler 
şunlardır: 

ı - Mahmut (G.S.) 22 dakika 38 sa· 

niye. l 
2 - Halil (G.S.) 22 dakika 52 sani· 

Mısırlı futbolcular 
Dün şehrimize geldiler 

Festival münasebeti~ şehrimizde iki müsabaka yapacak olan Kahire birincisı 

Ennadiülehli futbol takımı dün akşam üzeri limanımıza gelen Romanya ııapurile gel. 
nıişlerdir. 

On altısı futbolcu, üçü de idareci olarak on dokuz kişiden mürekkep Mısır ta· 
kımında birçok beynelmilel futbolcu mevcuttur. ' 
J{ardtş memleket sporcuları ilk müsab!Z kalarını buKün saat dört buçukta Taksi11 

stadında Galatasaray - Güneş muhteliti ile yapacaklardır. 

Avrupa -Amerika 
\'üzme mUsabakalarıoı Avrupa
lılar iki puvan farkla kazandılar 

ye. 
3 - Sadullah (G.S.) 23 dakika 24 sa. 

"( a..-:r gıtti. İkinci kısımda evveli ka 
ı... "" CJ Polata§, iki akşam evvel başına ge • 
.,~ .,, ben Söke sonlara doğru iyi ça. len akibete uğramamak için, kolunu Avrupa yUzilcilleriyle Amerikalılar a-
~"'- u 1.•aliyeti neticesinde sayı he rasmda Berlinde yapılan yüzme m\lsaba-

Bu müsabakaya aınerikalılardan Jar
ltz ile Fik, Avrupalılardan 1~i:ı: 

lta'" Dal kaptırmamağa uğraşıyor. niye. 
1 • ıp ilin edildi. d k"k kal A ı 1 l'b' ti ı etice ' ıl ~ F b Mehmet, kolu bir kere yakaladı ise 4 - lbrahim (Beykoz) 23 a ı a arı vrupa 1 arm ga ı ıye Y e n • 

il •ilet d yen de kaçırdı ve ikinci bir htuşta 4 daki- 36 saniye. lenmiştir. '•t ette Yaşarın güreşmesi icap ka 20 saniyede tuşla yendi. Geçen ee· Bulgar sporcust4 - Bofazın sularım On binlerce meraklı ön\lnde yapılan 
,1

11 
Bertin Olimpiyatlan birincisi (erki tuş 4 dakika 50 saniyede olmuı- bilmedili için olacak - ancak yirminci bu müsabaka çok çetin ve heyecanlı 

'dıt1°:~ kilosunu düşürmeğe uğrat- tu. gelebilmiştir. geçmiştir. Alman neticeler ou~lardır: 
t~ Çın mindere çıkamadı. Onun ---------------.:.._-------------------=:------:::------

~n ~;~~lüğ~üreş;~~nd:~~~~ka At yarışlarının son haftası 
~ıılıtça da kendisinden ağır olan 

tılc; .. tuşla yenilmemek için bUyük 

'hJısarfedenHalil 20dakikaao- Y.aıınkı• ko-~uıaıda iki tane çifte bahis vaıdl/' ~lls 
1
U!crnen mağltlp oldu. ~ J 

~~ Ars1nn - Zendi 
\ '> 

11 en güzel güreşlerinden biri t() 
~d' • 

~ l'İitk 1 
- Yusuf Aslan müsabakasın· 

~ ttrdi Pthlivanı büyük bir üstünlük . _.l , .. 

. . 

ilıııf 1ı.' İlk kıımı galip olarak bitiren -1 
l:~1.a .~la~ ikinci devrenin altıncı da. 
(f.~f lıncu saniyesinde .rakibini güzel 
r: ~~fı1Qa ver~ serdikten sonra tat· 
"eltı rgu ue yendi. 

lerbc .. Madaraş 
~ht~ gilreı olarak yapılan bu 
~~htr ~ok heyecanlı oldu. İlk devre 
o~ e bitti. İkinci kısımda Celilin 

t:._ Cttig~· 
~'fi ıııu .. 1 oyunlardan misafir pehli-
t )tt ı:kuı vaziyetlere giriyordu. Ni-
~. ıncı dakikada Celil tuşla galip 

~eraı 
'ıı ltt~li Ahmet .. Kov ıç a labaka da serbest güreıti. ilk 

~'"Q;şiktaşıılar 
ı~ 1 enın toplanması için 

ilci bir tak rlr 
l")~ verdiler 
.:'it~ danberi devam etmekte olan 
~ tli: lrlilbUndeki anlaşamamazlık 
~~n c~de hid bir şekil almıftır. Bir 
~.'i>'ilb Şeref Klilbil,, nU kurmak ü
ı~."tııadi beyazlılardan istifa edenler 
~ ~ da Ye~ artmakta iken, diğer ta
~ ~dt kl.ubünil sevenlerden bazıları 
~n~tılllckbır kongre akdi ile, klübUn 
~dırıa eşten kurtulmasına çalıı· 

ıı.'\Oıı r · 
' grcni -.._ tU11 n toplanmasını isteyenler 
~t C\'yellc· "-'-- • 
\ı .. ttiğj . ı nu::ı.ıuımızda auretını 

\''rilk l'Q ı 29 imzalı bir takrir ha.. 
~ noterlik vasıtasiyle idare n.., t \'e • 

~tılc 1t rrnı§lerdi. 
~ ~İi ongrenin toplanmasını temin 
~ r itil n de 32 imza ile ikinci bir 

1ıt-.t-t~ıtlanarak idare heyetine gön
" ır. 

-~~ 
Atıtc ~ 
~ QrPor~ • 

tQ~el 0 J'afnlan müsabakalarda 
galib: t k ·Ye aznnan Çobammız 

Bu sene, çok bUyUk bir rağbet gl5ren 
İstanbul at koşuları, yarın yapılacak ya
rışlarla nihayete erecektir. 

Altı hafta mUddetle devam eden ve 
her hafta, daha bilyUk bir rağbet gören 
bu koııular, lstanbulda da bUyUk ve asri 
bir lpodrom inşasının nekadar elzem ol
duğunu, artık lnkA.r edilemiyecek bir 
vuzuhla göstermiştir. 

Ümid ederiz ki, Edirnekapı clvarmda 
inşası mutasavver ipodrom, tozlu artlv
leri boylıyan binlerce projeye kanşmı
yacak ve ıelecek at koııusu mevBlmtnde, 
hakiki bir ipodrom ıekllnde, yani bir e. 
eer halinde vücut bulacaktır, 

BUtiln at meraklılarınm fikrine teren .. 
man olmakla kalmıyan, fakat ve bllhaa
aa, atçılığmıwn teklınUIU için elzem o
lan bu temennimizin tahakkuk edeceft 
Umidiyle geleli myannki koşular hakkm· 
daki tahminlerimize. 

Birınci koşu (Handikap) 
Vo ya~mda yerli yarmıkan tngtlb er

kek \"e dişi taylara mahsus. 
Mesafe: 1600 metro; ikramiye: 190 

Ura. 
Blntfope (Celll Bayar) 69 
Kop (l\lareşal Fe\"Zl Çakmak) M 
Al Ceylan (İbrahim Naltln) 51 
Bu koşuya sadece Uç tay girmekle be. 

raber, koşu - atların aldıkları kilo dola
yıslyle - bir hayli açıktır. Yani, galibi 
bulmak hiç do kolay bir ıey değildir. Ma· 
amaflh, meıhur Sağanak' ,n arkasmdan 
çok gilzel bir koşu yapmııı olan Bintepe
nln Kop'a bq kilo verebileceğini ve ken. 
disi için btlhassa Al Ceyl!nm tehlikeli o
lacağını zannediyoruz. 
HABERİN FAVORİSİ: BlNTEPE. 

ll<inci koşu 
Vç ,.e daha yukan ya5ta hallskan tngt. 

Uz at ,.e kısraklara mahsus. 
Mesafe: 1800 metre; ikramiye 470 U-

ra. 
DandJ (Ason Çırpan) 58 
Novls (Prens Hallın) 56,5 
Sunandcr (Prens Halim) 56,5 
Bu gUzel koşuya da sadece Uç hayvan 

iştirak etmektedir. Bunun sebebini, ko
şuda Prens Halimin Sunanderi ile Novt-

, --

eder. 
Filhakika, Prens Halinı ahırmm, bil. 

hassa Sunanderln bu koouyu hiç kimse
ye kaptırmıyacağı muhakkak gibidir. 
HABERİN FAVORİSİ: PRENS HALt. 

M1.N AHIRL 

UçUocU ~oşu (loöoU koşusu) 
İki yqmda yerli hallskan İngiliz er

kek ve cU,ı taylara mahsu. 
Mesafe: 1000 metre; tkramlye 1200 

lira. 
Senyör (Prens Halim) 69 
Yılmazk:ıya (Mehmet Yıldmm) 56 
Oya (Fabıt Atlı) 65,5 
Karanfil (Mehmet Atman) M 
Ece (Sallb Temel) 52,lS 
Bu koııuya, gelecek ıene "Atatnrk 

koıusu,, na yani bizim (Darby) m.he gi
recek olan taylarm en iyileri i§tlrak et. 
mektedir. Romanam kardegi olan Sen. 
yör, Ankarada yaptığı ilk ko1USunda bl
rinclllğl kazanmış ve ondan ıonra bir da
ha kotmaml§tır. Çok methedilen Senyör, 

' bu defa rakiplerinin hepsine ktlo veri-
yor, ki bu, iki yaşında bir tay. için hiç 
de kolay bir ııey değildir. 

Oya da, İstanbulda yaptığı bir tek ko
ııuda güzel bir birincilik almış ve son ko
vusunda birinci olan Yılmazkayayı bir 
hayli geride bırakmıştı. Eskldenberl çok 
methedilen Karanfil ancak bir ikincilik a. 
labtlmişti. !ki yaşındaki taylara mahsus 
son koşunun favorlııiyken, antrenmanlar
da sakatlandığı için koşımyan Ece, Oya
nın arkasından ikinci olmuş ve Yılınaz
kayayı olduğu gibi Karanfili de geçmiş
ti. Bu defa ise, kilosu çok müsaittir. 

GörUldüğii veçhile bu koşuda, hemen 
hemen bUtUn taylar ayni kazanma şansı
na maliktirler. Bilhassa, tayların depar. 
daki srralanıı:ı vaziyetleri. netice üzerin
de çok milblm bir rol oynıyabilir. 
HABERİN FAVORiLERİ: SENYÖR 

ve ECE. 

DördilncU koşu (Handikap) 
Dört ve daha yukan ya§ta yerli ya

nmkan İngiliz at ve kısraklara mahsus. 
Mesa.fe: 8000 metro; ikramiye: 510 li

ra. 

C1eyl1n (Fahri At~erf) 59 
Olga (Mehmet Çelebi) 58 
Mal'Zlka (Nazif Atabay) 54 
Mahmure (Salih Temel) 53 
Ayni hayvanlar, geçen hafta, yine 

• • fakat 400 metre daha kısa me. 
, - bir Handikap'a girmişler ve bi-

.... !ğl Olga kazanmıg, CeylA.n da ikin
ci olmu,tu. Fakat CeylAn bu defa Olga. 
ya 6 kilo yerine bir tek kilo veriyor ki, 
bu vaziyette Olganm kazanmak ihtima
li bir hayli azalmaktadır. Mavzlkanm ki
losu mlliıalttlr ..• Fakat biz, muhtelif za
manlarda çok gUzel koşularla kazanmış 

olan Mahmureyl ona tercih ediyoruz. 
HABERİN FAVORİLERİ: MAHMU

RE VE CEYLAN. 

Beşinci koşu 
Dört ve daha yakan yaşta yanınkan 

Arab n hallskan Arab at ve kmrakla.ra 
mahsa ... 

Mesafe: 2800 metro; ikram!~: 255 
Ura. 

Masal (Salih Temel) 60 
Vnlll (Ahmet Geliş) 60 
Keklik (İbrahim Nalçln) 58 
Al Denif (Fehmi Vara.J) M 
Geçen hafta yapılan 3500 metre me

aaf ellk bir yanşta, Aldcrvi§in, Ünlüyü 
geçerek birinciliği kazandığını hatırlıyan 
lar belki bu defa Al Dervişe rağbet gös
tereceklerdir. Fakat bu defaki koşunun 
700 metre daha kısa olması, hiç §Üphe
siz ÜnlUnlln avantajınadır. Bu mesafe 
Uzerinde Musulu ganslt görmüyoruz. Bu
na mukabil, bazı muvaffakıyetli koşular 
yapmış olan Keklik bu koşuda tehlikeli 
olabilir. 

MABERtN FA VOR!LERt: ÜNLÜ ve 
KEKLİK. 

Bahsi müşterekler 
Halkın bilhassa kombinezonlu bahisle. 

re rağbet gösterdiğini nazan itibara a
lan tertlb heyeti, koşularm bu son haf
tasında, iki çifte bahis yapmağa karar 

vermigtlr. Bu çüte bahislerin birincisi U
UçilncU koşuyla dördüncü koşu arasında, 

ikincisi de yine dördilncü koşuyla beşin
ci koşu arasında tcrtib edilecektir. İkili 
bahis de dördilncli koşuda olacaktır. 

Dove ile Macar Körösi girmi§tir. Hata 
Iı bir başlangıcı müteakip Jaret:ı: ile 
Fik dönüşü hemen hemen aynı zamanda 
yapnuşlardır. Bu arada iki avrupalı a· 
merikalılardan bir parça geri kalm.ıı • 
lardır. Finişe doğru jaretz daha kuv • 
vetli hamleler yaparak Fmk ile iki 
avrupalıyı geçmiJtir. Neticeler ıun· 

lardır .• 
100 metre 9el'beıt: 
1 - Jaretz 59.3 saniye~ 
2 - File 59:8 " 
3 - Dove 1 dakika 1.2 saniyede. 
4 - KörÖ§i 1 ,, 1.6 ,. 
200 METRE KURBALAMA 
Bu müsabakaya Avrupalılardan Al· 

man balke, Amerikalılardan veraon gir· 
miştir. Balke ilk 50 metreyi kırlangıç 
Sitilinde yüzerek rakibini iki metre a 
1!!.!lhr. ikinci 50 metreyi alelade kuı~ 
balama yilzerek bu farkı daha ziyade 
büyütmüştür. Uçilncü 50 metred~, am 
r ikalx açıgı kapatmaya başlamıJ isede, 
çok ileride olan balkc yanıı 1 O metre 
kadar bir farkla bitirmiıtir. Netice: 

Balke 2 dakika 42 saniye. 
İkinci Amerikalı Verson iki dakik 

50. 9 saniye. 
ATLAMA: 

1 - Vays ''Avrupa'' 118.47 puanla, 
2 - Barg "Avrupa'' 20 dakika 9. 

saniye. 
3 x 100 METRE BAYRAK YARIŞ 

1 - Avrupa. 3 dakika 21.2 saniy 
Alman Şlavn 1 da. 10 sa., Alınan balke 
1 lda. 12.2 ea. Alman Fiıer, 59 saniye. 
Alman Fişer, 59 &aniye. 

2 - Amerika, 3 dakika 28 saniye 
umumi tasnif neticesi. 

1 - Avrupa 38 puanla, 
2 - Amerika 36 
Genç İsveçli Borg bu kaqılatınala

nn sürprizlerinden olmuıtur. Borg A. 
merikalıların karpsırilia büyük bir ra 
kip oldugunu isbat etmiıtir. 

Şeref stadında 
yarınki maçlar 

Yarın Ortaköydeki Şeref stadında en 
tercsan futbol mUsabakaları yapılacak 
tır. 

nk oyun saat 13 de Ortaköy Kasmıpa 
§a A takımları arasında, saat 15 de d 
Fesbane - Liomel A takımları arasmd 
olacaktır. 

Oüniln en ehemmiyetli mUsabakası o 
lan Barkohba - Ortaköy maçı ise eaa 
17 de yapılacaktır. 

Yüzmelerde sı7rat rekom kırabilmek 
:ç;n •.• 



çanuşan lko~laıra 
fcarvs D ye o e ır D aa 

Moda mecmuaları, gündelik gazete • 
lerin kadın sütunları, bir çok güze) el
bise modellerinden, bir çok güzellik 
tavsiyelerinden, yapılması fazla paraya 
ve bol vakte muhtaç tuvaletlerden balı. 
seden yazılarla doludur. Moda mecmu· 
alrım değilse bile gündelik gazeteleri 
okuyanların mühim bir kısmı çalı • 
§an kadınlardır. 

Şık elbise modellerini resimle.ede ve 
ya başka kadınların üzerinde görürler. 
Tuvalet için sarfedecek vakitleri yok
tur. Saatlerini, çalıştığı müesseselerle, 
evinin işleri alır. Halbuki güzel görün
mek, tuvalet yapmak her genç kızın 
hakkı sayılır. 

Bunları düşünen bir Amerikan mo
da mecmuası, çalışan kızlara on tavsiye 
ismi altında kısa bir yazı yazmıştır. 

1 - Güzellik, kalb istirahatinin yii· 
ze vurmasından başka bir şey değildir. 
Binaenaleyh kederli olmamağa çalışınız. 
Daima gülünüz. Tebessüm genç çehre· 
ye en çok yakışan bir tuvalettir. 

2 - Evden çıkıp işinize gidinciye ka
dar, şayet binecek otomobiliniz yoksa. 
yaya yürümeğe mecbursunuz. Çamur 
ve toz, yahut yağmur elbiselerinizi bo
zabilir. Bitisi yazlık, diğeri kı§lık iki 

lmpermeabl edinirseniz, işinizin başında 
üzerinizden çıkarır ve iyi bir kılıkta işe 
başlarsm•z. 

3 - Ayni sebepten dolayı kışın şoson 
giymeği ihmal etmeyin:z. 

4 - Yüze en mühim manayı kaşlar 
verir. Kaşlara dikkat etmek kolay bir 
iştir. Bir cımbızla kaşınıza istediğini;ı; 
şe1di vermekte tereddüt etmeyiniz. 

5 - Yüzün:.izde gençliğ:n ve srhha -
tin tabii rengi varsa krem ve pudra 
lıullanmayıru.z. Eğer yoksa, çah~an bir 
kız olmanıza bakmadan, hafif ve bozul 
maz bir makiyajla vüzünüze bu rengi 
vermek hakkınızdır. 

15 - Ağzınız çirkin denecek kadar 

~ey©ı~ rr<eliillk 
iP> ek. l1ifil ©<dl ©ı D D 

Bu sene Avrupada deniz kenanndaki bütün şehirlerde beyaz renk pek 
modadır. Hemen hemen bütün ilbeseler beyaz kuma~lardan yapılıyor. Bil. 
hassa lngiliz kraliçesinin Pariste kaldığı müddet içerisinde beyaz giyinmesi 
bu modayı bir kat daha kuvvetlendirdi. Parisin en son modellerinden aldığı
mız resimlerimiz arasından seçeceğiniz bir örnek herhalde size çok güzel bir 
elbise hazırlamış olacaktır. 

1 Numaralı modelimiz ketenden yapılmış bir manto ile çok renkli empri
me Süı-abdan yapılmış tam bir kostümü gösteriyor. Mantonun görünüşüne 

bakıp pahalı bir ~ey zannetmeytiniz. Zarar eti sadeliğinde olan bu manto çok 
ucuza da çıkabihr. 

2 .. 'umarah modelimiz, göze çarpan bir renkteki bluz üzerine giyilebilen 
beyaz keten tan·ordür. Sporu seven bütün genç kızlar ve kadınlann çok ho. 
~una gider. 

3 3 ! 'umarah model daha ar,rır bir tuvalettir. Eteklik ve tayyör 
tendendir. Fakat beyaz keten üzerinde yerleştirilmıi~ koyu mavi şerit 

yöre ipek yakalı bir erkek smokini manzarası verir. Bir kra. 
'at gibi sarılmış şarpa ara.::mdan görülen bluz ise mavi zemin 
üzerinde kırmızı. beyaz çizgili Sürahtan yapılmıştır. 

4 Numaralı model çqk ot1ijinal bir robtur. Baştan ba:.a 
keten ipliğile elde örülmüştür. Tabii senenin en pahalı mo· 
dellerinden biri sayılıyor. Eğer el işlerinde maharetiniz ,·arsa 
ve sabrınıza da güvenebiliyorsanız bir eşini de örebilir:.iniz. 

5 Numaralı model bu senenin kır balolarında en beğe

nilen örnektir. Bu, beyaz ketenten yapılmış iki parçadan mu. 
rekkep bir rob gibidir. Yalnız ceketin ön tarafı çiçekli bir 
emprimeden kc.:.ilmiş muhtelir renklerde bir kumaştan De· 
kupeler dikilmek suretile süsleıımi~tir. 

büyük değilse dudaklarınızı boyamayı
nız. Küçük ağızları boya kadar çirkin -
leştiren bir şey yoktur. Ağzınız büyük
se boya ile küçültünüz. Dudaklarınız bo· 
yalı iken, yemek yerken, ve su içerken 
boyayı bozmamağa dikkat ediniıı:, 

7 - Beyaz dişler güzelliğin birinci 
şartıdır. Dişlerinizi günde üç defa fır
çalamakla bu güzelliği elde edersiniz. 

8 - Eğleneceğim diye gece uykunu
zu harap etmeyiniz. Uykusuz geçmiş 

bir gece kadar insanı çirkinleştiren hiç 
bir şey yoktur. 

9 - Ellerinizi her akşam işten çı

karken iyice yıkaym·z. Sonra daima eJ 
çantanızda bulunduracağınız yarım li· 
mon ile. uğuşturunuz. 

10 - Tırnaklarınızı kısa kesin!z .. 
Çalışırken uzun tırnakları temiz tuta
mazsın z. Tirnaklarınızı boyamayınız. 

çabuk yıpranır. Tatil günlerinde tırnak
larınıza sedef bir cila süı ebilirsiniz. 

x 4 .,. 
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!iniz Pek anı oldu. 

itfa. 
I01zr1

1
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~Uı~ ttikada büyük mağazalar, birkaç 
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'"tllııy _ıg:nlz Şr>kilde, sarih sipariş 
~ a~agırn. ,. k 

~ ~o){ • ç ... ıı U bende katnloğu. 
,~ ltı · ~urasını d<ı if:aret(' lilzum görli-
l'ı... egcr 11 
~·~, ll!ı <' rnd<.' kntnloğunuz olsaydı 
""il Oltn E> kiiğıt sipariş ctmeğe lüzum 

aıdı.,, 

Zanıan değ .. şti ! rFıranso(ğ 
lfl1 lYı lk'tesn 

Sıcaktan buna -
lıyordu, fakat ce
binde yüz paradan 
başka metelik yok
tu. Bir arkadaşını 

nyak üstü biraha
nelerinden birinde 
bira içerken görün. 
ce sevindi. Hasis -
liğinl bildiği arka
daşının bira ısmar-

Erkek - Evle -
nell bir sene oldu, 
baban htılti. draho. 
manı verecek. 

Kadın - Haksız

lık etme. Yavaş 

yava15 veriyor. 

Erkek - Ama 
ben seninle yavaş 

yava§ değil bir 
hamlede evlendim! 

laması ümidi yoktu. Eskiden bazı ziyaretçi re misafirleri Halbuki şimdi buna imkan yok, bu sc. 
Bu sebeble başka etek altında saklamak kabildi. bebledir ki zina ciirnıii meşhutları daha A 1 a ın b Dır 
bir çare buldu: cok oluyor. t .. o .. 

- Önündeki bi- Udi lr Udi a • 

rayı sen görmeden 
içeceğime bahsa 
girerim. 

- Kabul. Nesi -
ne? 

- Cebimde an -
cak yüz para \'ar. 

- Peki, yüz pa. 
rasına .•. 

Meyhanede ar
kadaş oldular. lkisi 
de şişeleri de\irl • 
yorlar, durmadan i
çiyorlardı. B i r l 
dert yandı: 

- Ben eskiden 
içmezdim. Kederle 
başladım. Bardağı nla:-ak 

birayı içti. Öteki i-
tiraz etti! Eskiden karyola ve ka11apelcıi11 allı da Şimdi moda icabı karyolalar alçak ol- - Ya? nedir der 

diniz? - İçtiğini gör _ btt zoraki saklambaç oyımıma nıiisaWi. dıtff.u için b11 çare de mevwt değil .• 

düm. 
- Ya? öyleyse 

n 1 yUz paranı! 

- Elmayı soy
dun mu ~fuzaffer? 

- Evet anneci-
ğim. 

- Sevdiğim km 
babası bana ver -
medi. 

- Benim de der 
dim var. Fakat be. 
nlmki ba§ka türlil ... 

- Nedir? 

- Peki ama ka
buklan nerede? 

- Yedim! 

Nihayet eskiden elbise dolabı imdada 
yetişirdi. 

- Sevdiğim kızı 
. babıt!!ı verdi. Evle

neli iki seno olu
Fakat zamane ôşıklarımn dolapta bul- yor! 

duklarım aşırmaları tehlikesi vardır! 

TalhlkDır. 
MUnakaşa şiddetlenmişti. Hiddetle ba. 

ğırdı: 

- Senin zaten hakiki bir eşekten. 

fakın boynuzların olmamnsmdan ibaret! 
Muhatabı hayr~tinden hiddetini unut

tu: 
- Eşeğin boynuzları yoktur ki! 
- O halde sözümü geri aldım; hiç far-

kın yok! 

~a r=llil<0>ş n lk.!I k 
lki arkadaş o akşam Beyoğlunda içki

yi epey fazla kaçırmıştı. Son tramvaya 
bindiler. Sahanlıkta bilet parasını uzat
tılar: 

- Al bakalım biletçiba§ı, iki l<'atlh._ 
Muhatabları nazikane: 
- Yanlışınız var efendim, dedi, ben 

biletçi değilim. 
- Ya necisiniz? 
- O slzl alflkadar etmez ama söyli-

yeyim: Akayda kaptan ... 
Sarhoşlardan biri arkadaşına döndü: 
- GördUn mU yaptığımız işi? tramva

ya biniyoruz diye Kadıköy vapuruna at
lamışız! 

Yakışıklı delikanlıdır. Geçenlerde zen 
gin, fakat gilzelliği parasının çoklu_ğiylo 
maküsen mUtenaslp yaşlıca bir kadınla 
e\·lendi ve ~i gUcU bıraktı. 

Bir arkadaşı onu Adada kansı ile be
raber görerek yanındakine iznhat ver
di: 

- Halili gördün mil? "Çnlışmanın 

önüne geçen makine., sile beraber gcz
meğe çıkmış!. 

- itz kaldı meşlıur o111yorat1k kaptan. 
Denıi11 "J(raliçe Mari,, transatlantiğitıe 

çar pıyordwn. 

Saıcdluk 
a ırl}(aı<dJ aı ş na ır 

Kocası cumartesi günü bir i[;I bahane 
ederek gece eve gclmiyeceğini söyle. 
miştL Pazartsl gUnU olup adam gene 
ortada görlinmeyince kadıncağız telfışa 
dl.işilp kocasının sayfiyelerde oturan 
bUtün arkadaşlarına şöyle bir telgraf 
çekti: 

"Kocam pazan sizde mi ıeçlrdi ?,, 
Hepsinden ayni menide cevap aldı: 
"Evet! . ., 

llhltnvatBı hareket 
Arkadaşlarından "borç., diye para a • 

lıp hiçbir zaman iade etmemekle meş
hurdur. Geçen gUn Beyoğlu caddesinde 
hali vakti yerinde bir arkadaşına raslı
yarak fırsattan istifadeye teşebbüs et
ti: 

- Azizim, bana on lira borç ver. Sa
na Uç giln içinde iade ederim. Hem za
ten bugün ihtiyacım da yok! 

Arkadaşı şaştı: 

.,_. BugUn ihtiyacın yo kda neden isti
yorsun? 

- Ne zaman ihtiyac~ olsa da senden 
istesem bana "Ah! diyorsun. DUn iste • 
seydin param vardı, fakat harcadım.,, 
Ben de bu sefer ihtiyacımdan bir gün 
evvel istiyorum. 

lngftdDtE nüktesn 
İngiliz milli mareının ilk mısraı olnn 

"God save t.he King,, "Allah kralı koru. 
sun,, makamında kralı selamlamak için 

de kullanılır. İngilterede Edimburg Uni
versitcsl profesörlerinden biri kendisi

ne 'Verilen şerefli vazifeyi talebelerine 
bildirmek üzere fakültede şöyle bir lev
ha astırmıştı: 

"Sa majestenin hususi doktorlu{'.;-tı uh
deme verilmiştir. Sevgili talebeledme 
haber veririm.,, 

Birkaç saat sonra profesör levhanın 

altında şöyle bir ilave gördü: 
"God save the King!'' 

l'a:m.: hikaye: Sinema yıldı:larının lıan110 salonunda duş tertibatı bQ:ulmııştu ••• 

- Yeni otomobilinle bir yere mi çarp 
tın? 

- Az kalS1n çarpıyordflm. 
-O halde? 
- Az kafan ezeceğim adam boks şnm 

piyomı imiş! 

- I sveç karikatürü -

Karısının sesi - llavlıe vereyim mi? 
Sarhoş - Hayır, bir şemsiye ver. 

Eski elbiseci - Bımtl alınız. l'üeıtdfl

nuza tıpatıp geldi. 
Müşteri - Evci. Fakat pantalonun 

kemeri biraz koltuk altları mı sıkıyor. 

Meıra~Do seyyaVil 
TercUmo.n ve rehber zengin yahudi 

seyyahın bir saattenbcri sorduğu akla 
hayale gelmez suallere cevab yetiştir
mekle meşguldü. Nihayet sabn tükendi
ği sırada kadın yeni bir sual sordu: 

- Peki, bu magaralar nasıl meydana 
geldi? 

Rehber izahat verdi: 
- Bir gün M, Jakob Levi ailesiyle bu 

civarda dolaşıyordu. Bir ta\•şan yuvası -
nın deliğine elinden bir yirmi paralık 
dilşUrdU. Para kumlara karıştığı için ko
lay bulunamadı! 

Delikanlı, nğzı kulaklannda, !!evinç ve 
heyecanla sordu: 

- Sevgilim, demek hayatında ilk er
kek benim ha! ne saadet! 

Genç kız tekrar temin etti: 
- E\•et canım. Hayatımda ilk ve en 

çok hoııuma giden erkek sensin t 



Biliyor musunuz? 
Mavi ördekler yu-

;y--~~ valarmı 41imalin don 
~~ ,. 'urucu buzlan cL 
, \ ·annda yaparlar \ 
\.... • e kIŞl Meksika kör 

fezinc.Jc geçirirler. Birleşik A -
merika ülkelerini, ekseriya, 
hiç durmadan katederler. Beyaz 
avcılar bu kuşları vurmak için 
körfezin kıyısında gizlenirler ve 
bunlan avlamakta bUyUk bir 
mli§kUllıt çekerler. 

Halbuki Kanadada, kızıl deri
liler, binlerce mavi ördeği bil
ytik bir kolaylıkla avlarlar. 

Tabiatın ve hayvanların bil -
tiln cllvelerfni herkesten iyi 

bilen bu adamlar, toprak ve tüy
den, tsrdekler yaparlar ve bu -
nunla mavi ördekleri kandırır • 
lar. 

Mavi ördekler, gökten, hem
cinslerini görünce aşağıya in -
meye başlarlar. Koyu fundalık-
lar arasına gizlenmiş olan kızıl 

derililer de, şayanı hayret ni
sancılıkları sayesinde onlnn 
kat'iyyen kaçırmazlar. 

KızYl derililer, bu zavallı kuş
ları sırf av zevki için vurmaz
lar. Mavi ördek eti onların en 
çok sevdikleri ve en fazla aldık 
la rı gıdadır. 

Mavi öreekler, kl!}ın yenmek 
Uzere dondurulur. İçlerinden bir 
tanesi bile bozulmaz. Bunların 

bacaklanndan bile istifade e. 
dllir. 

Bunlar evvela kurutulur, son
ra bir yere konur, daha doğrusu 
asılır. 

Zamanı gellnce bundan çorba 
yapılır. Av mevsimi müddetin
ce, kızıltlcrlll ltadınlar ltat'iyyen 
bo;, durmazlar. Şafakla beraber 
işe koyulurlar ve gUneş batın
caya kadar kuşların tüylerini 
yolarlar, içlerini temizlerler ve 
senenin, bllfilstlsna her gUnUn-

le, mavi Srdek eti yerler. 
Nasıl? .. rejim fena değil, ga

liba? .. 

Fransanın, p.rabiyle şöh "C 

oulmuı kaaabalarının birinC: 
Koponi adında birisinin hat• 
rasına fıçı şeklinde bir çeşm~ 

in§a edilmiştir • 
Bu adam, tam 82 sene müd -

detle vasati olarak gUn'de dört 
litr~ ıarap içmig ve tam 100 
yaşını ikmal edince ölmüştür. 

Amerikada, Leviston civann. 
daki bir ormanda, iki ağaç "el 
ele vererek., büyümüştür. Ağa
cın üzerine, şu yazılan ihtiva e.. 
den bir levha asılmıştır: Tann. 
mn birleştirdiğini hiç kimse ayır 
mamalıdır ... 

Vand~.ı. ş adındaki garip 
sporcu bu tahtadan, uzun ha. 
caklarla Amsterdamdan Pari
se yürümüı ve bütün bu yolcu· 
tuğu milddetince, kendi ayak. 
larmı yere 'değdirmemiıtir. 

{! * l$-

Birçok yılan ve kertenkelele
rin dilleri koklama ve duymayı 
temin etmektedir. Bazı ~!imler 

bu hayvanların, sırf düşmanla -
rmı korkutmak için dillerini çı. 
kırdıklarını söylerler. 

.. ~uıı<lırn hun ı.au 

Eskiden, kıymetli 

maden ve bilhassa 
altın bulmak için, 
toprak kazılır ve ek 
seriya her taraf, 

boşu boşuna alt Ust edilirdi. 
İlim ve fen, hem boşuboşuna 

vakit hem de para kaybettiren 
bu llzUntUye nihayet verdL 

Bu gUn, maden arayıcı, rahat 
rahat otomobilile dolaşmakta ve 
altın damarlarını radyo vnsıta. 

siyle ke§fetmcktedir. 
Küçük portatif blr radyo, 8 

metro derinlikte bulunan da -
mnrlnn maden arayıcılarına ko
laylıkla haber vermektedir. 

Radyofonik fennin bu yeni 
buluşu Amerikada büyük bir 
rağbet görmektedir. 

Maden arayıcı, kıymetll ma· 
den ihtiva etmesi muhtemel O· 

lan bir yer buldu mu, radyo ku· 
lakltklarmı kulaklanna geçirir 

ve o arazide dolaşmnğa başlar. 
Garib bir homurtu ona altının 

nerede ve kaç metre derinlikte 
bulunduğunu derhal haber ve. 
rir. 

Bu yeni usul sayesinde, Ame
riks.':Ia, şaynnı hayret neticeler 
elde edilmiştir. 

Dünyanın en 
büyiik ipek koza
ları Yeni Gine a· 
dalarında bulun. 

maktadır. Bun -
Jardan bazıtannın uzunluğu 

40 santimetre uzunluğun'da 

olup her biri ayrı ayn hile· 
relere kapanmı yilzlerce 

s 'rfeyi ilitiva etmeKtcdir. 

EGLENCE -----------

Şen .Fıkralar 

ı\ hşkanlık 
YUzUnde ınas -

l lfe bulunan bir hay

'ud, postahane -
, !erden birisine gi -

.-erek tehditkar 
bir tavırla bağmr: 

- Eller yukan, yoksa ate~ e
derim ... 

Sonra gişedeki memura döne. 

rek ilave eder: 
- Pullarmızı ve havnleleri

nizi çabuk verin? ... 

Memur da cevab verir: 

- Lutfcn 3 numaralı gişeye 

müracaat edin .. 

kunmuyor. 

• • • 
Yolcu (sırtında i
lb tabelbı gez • 
diren adama) -
Yahu tabelAyı ters 
takmı~stn, yazı o-

nAncı - Bir saatlik istiraha -
tim var da ondan. Artık gezer
ken de çahşacnk değilim ya! 

• • • 
Bir romancmm ka-

ar' rısı - Ne oluyor, 
canım? hem roman 

. . yazıyor, hem ağ

lıyorsun! ... 

Romancı - Nasıl ağlamıya -
ynn? ... Genç kızın babası izdiva
ca m!ni oluyor. Zavollı delikıın· 
lı da bUyUk bir limitsizlik içinde! 

Romancının kansı - Canım, 

şu halde bırak evlensinler ... 

Romancı - Bırakamam? .. 1m
kA.nı yok! ÇUnkU hen Uz ikJncl ııta. 
pitr'e gelmedim! 

r:.akamlarla b'Österilen yerleri aşağıdaki renklerle boyarsanız 
gUzel bir tablo yapmış olursunuz: 

O: beyaz, 1: gri, 2: sarı, 3: okr (kiremidi) 4: koyu okr, 5: açık 
kestane, 6: koyu kestane, 7: ma. vl, 8: siyah. 

Masa o 

~rslanla 
lruıanlarm uğramadıkları ba

kir bir ormanda, sular akıyor, 
yemyeşil otlar uzuyordu. Bu or. 
manda vahşi hayvanlar yqı

yordu. Bu vah11i hayvanların 

da bir kralı vardı, kt bu kral 
aslandı. 

Aslan. her gün ava çıkıyor ve 
yakaladığı hayvanlardan biri-

sini yiyordu. Fakat asıl felaket 
şundaydı ki, aslan şikfı.rını yer
ken, asgari be3 hayvan da kor-
kularından ölUyorlardt. 

Dehşet içinde kalmış olan 
hayvanlar, nihayet bir gün top
lanarak bu meseleyi mevzu
bahs ettiler: 

- Aslan her gün aramızdan 

birisini yiyor ve üstelik bir çok. 
larmıızın da, korkudan ölmemize 
sebebiyet veriyor. Binaenaleyh 
buna bir çarei hal bulmalıyız. 

Nihayet, uzun mUzake;reler
den sonra şu kararı verdiler: 

- Kura çekeriz, bu kur'a ki
me isabet ederse aslanın şi.kAn 
olsun, geriye kalanlar da böyle
ce rahat ederler. 

Bunun üzerine, kararlarmı as
lana blldirdiler ve aslan bu ka
rara memnun oldu. 

Hayvanlar kur'a çekUJer ve 
kur'a tavşana çıktı. Tavşan, 

hayvan arkada§larma şöyle de
di: 

- Kendimizi aslnna yem et. 
mek hiç de doğru bir §ey det•il
dir. Ona güzel bir oyun oynıya

lım. 

- Hayvanlar da ,u cevabı 

verdiler: 
- Sen hepimizden küçüksUn. 

ulana nasıl oyun oynıyabilir 
sin? 

Tav§an ısrar etil: 
- Siz bann mUsaadey11 verin 

de, nasıl oyun oynıyacağnnı ben 
pek v.ıa bilirim. 

Hayvanlar razı oldular. Bunun 
Uzerine tavşan da ağır nğır, yo
la koyuldu. Aslanm yanma sa -
bahleyin gelmesi lazımdı. Hal
buki tav3an günün yarısını yol. 
da geçildi. Nihayet, mahsus to
pallıyarak aslanın huzuruna 
çıktı ve ağlamağa başladı. 

Aslan kızarak sordu: 
- Ne diye geç geldin? .• 

Tavşan da hep ayni ağlar ta-
vırla cevab verdi: 

- Ben sana öğle yemeğine ge 
liyordum, diğer bir tavşan da 
sabah kahvaltım için gelecekti; 
yolda karşımıza bir aslan çıktı, 
senin kahvaltını yedi ve bana 
da şöyle sordu: "Sen nereye 
gidiyorsun?., Ben de ona eu ce
vabı verdim: "Büyük kralımız 
aslana öğle yemeği vazifesini 
görmek için onun huzuruna gi

diyorum . ., 

Bunun Uzerine bu aslan bana 
fena halde küfrederek bağırdı: 

1 - Felfiket 1 Ağaç üzeri· 
ne asılmış olan bir tabela ona, 
ne k:>rkunç bir yere geldiğini 

öğretiyor. 

Bay Fuad insan eti yiyen 
bir kabilenin memleketine gel

diğini anlayınca, sandalına 

ldo.ftu ]topak istedi. 

2 - I"akat heyhat! Geç kal
mıştı yamyamlar onu bir an 
içinde sardılar ve içlerinden 
biri şöyle dedi: "Ama iyi ke· 
bap olur ha!... "Herke • 

siyer,. kralı 5ok memnun ola
cak.,, 

3 - Nihayet onu kralın ö· 
nüne götürdüler ve yamyam
ların hükümdarı bu yağlı misa
firi, daha doğru şikarı görUn· 
ce, sevinçle bağırdı: 

4 - "Çok şül:ürl Niliayct, 
biraz da beyaz et yiyebilece
ğim.. Doğrusu siyah etlerden 
bir hayli bıkm:ştım !.,, Bay Fu
ad bu sözleri duyunca, soğuk 

terler dökmeğe başladı ve ken 
disini şimdiden, kebap şişi üze· 

• 1 -

Tavşarı 
ka ~ 

"Burada benden bil§ 
çıkSın·ıı·" 

yok, varsa karşınıa )ltuııı 
Ben işte bu aslandan kor 

ve bu yUzden geç kaldIIn· tıeJldİ 
bfdde 

Aslan son derece rdll: 
ve gUğreyerek tavşana 80 

...,68 
nın ne'" 

- Bu ktlstah asla 
" olduğunu biliyor musun· 

Tavgan cevab verdi: 
- Evet, biliyoruın .. · re' 

. berabc 
Bu cevab Uzerıne eonr' 

yola koyuldular ve bir az dol· 
derin bir kuyunun yanma 

ru geldiler. 

Tavvan şöyle dedi: ulı 
ıcusı

- Sana hakaret eden 
aslan iote bu kuyuda. b_ ,... 

• inC il"' 
Aslan bu kuyunun ıç wsl). 

ı ine~ 
tı ve orada, tıpkı kcnd 6 ddetl o 
zer bir aslan gördü. aı bile 
kadar bUyUktU ki, bir ~çiJldt 
dUşUnmedi ve kuyunun tıld'· 
gördUğU aslantn Uzerfne 

8
• tdıl· 

Tabii, suya dilştü ''e po~ııtdıl 
Tavşan da böylelikle l<: teıs· 
ve hayvanlar onu bUyil (J.lle 
hUratla ka?'§ılryarak oerfl 

aucr· parlak bir ziyafet ver 

BULMAC~ 

..t e·I 
Bir gün şehrin hapishllfl Jlf 

6 tane mahkQm getirdilef· tıi~' 
pishane müdürü . bunları }:il~ 
birinden mümkün olduğıı fl'luıı-1 
uzak hücrelere kapamağı ·-"~e 

PıSJ· 
sip gördü \'e önüne h_~ 1yıı· 
nin yukarıda görduğünilZ p~11dl· 
nı aldı ve düşünmeğe ; ~· 
Hapishanesinde e\'vel ı;sıe"' 
miş ve siyah noktalarla ~crelert 
len 5 ve 44 numaı alı it ı1l ,~ 
kapatılmış iki azılı rnahk~r IJl1 
dı. Yeni gelenlerle be~I ~.,r 

d·"'eı1 e ~ 
sekiz mahkfı.mu y~k ıs fıdltr 
iyyen temas edemıyecel< ıcol31 
nasıl yerleştirecekti? :B~ııli• ııf 
bir iş değildi. Çünkil ş. ~e., 

ki hatlarla sağ yul~arı.;,;t1d . 
sol aşağı köşeye ,.e sol 1 iıl e 

·nlefl ç •t 
sağ aşağı köşeye ha) . ltucr'· ,

1 
cek hatların üzerind~ btJ ~ 
rin ancak birer tanesı labiJırO 
mahkfunlar için kun:nı i}\:J)ret 

Müdür hayli düşil~du. ~j(.11 o~ 
halletti. Bakalım sız de ııı.:ı11'1 
şünün, müdürün bU ~:şti~! 
lan hangi hilcreJere yer f11İ~ııi1 
olduğunu bulabilecel\ ·p tıil' 
Hal eşklinizde ptanı 1'~o)°'~ 
yollayın ve mahkt1J11lafl osterı1' 
ğınız hücreleri de iyice g .. 

ği unutmayın. bifiı1'1 .. 
Doğru halledenlerden . jJdflcı.e 

"-jnesı, ..rı' 
ye bir fotoğraf maK .. ilfl""' . 

. k mı uç ,11 
ye bır pergel ta ı · OO ot<ıl· . 

· · - ·· \'C 2 ,-t bıir resım albumu e<rreltt' 
curnuza muhtelif h 

1 

rece~z. 

.... 



- 1938 HABER - Ak§am postası 

~-''l!ire::~·nn ~şll< ve IHIOs Romana: ıo 
,

2 
Nakleden: Buldun S. Kip 8 15 A~ustos -

l'e a~nn7der misin ki, dedim, iyi terbi·; ise, bir kız kaçırma hik~yesi anlattın, o , ı/ hır genç kız böyle h<!reket eder? kadar .. 

tal>aca~:rn_uş, dedi, her zaman da böyle - Ne diyorsun? Yeğenim (~azan) dan 

--;;~ .. ;~~: .. ~·::~;~;·;~;:;;~·;~:;:~:·:;~;·~~;::·~;:::;;:·~;;:~~·:;~; ... :;:;::~:-:::~:::-·~.:;~::~ .. i 
kazaları, bcynclmllel spor harckctlcrlnl, dünyanın dört köşesindeki en doğru mehazlara Jstınat ederek : 
gilnil gUnüne tc!>blt edeceğiz. Okuyuculanmız, bu yazılan kesip saklamakla çok kıymetli lıir tarihi eser ! 
kazanacakları gibi, birçok maliımat da öğrcnmlı:ı ol.acaklnrtlır. İ 

"l ışte! bahsettim öyle mi? 
ler za 

, ~· man mı? - Suzi isminde bir yeğenden bahsettin. 
"'e z , Öyı aınan kabalık edersen! iyi ki asıl ismini söylememek dirayetini 

.. ........... ·············-···················· •....................................... ································ ··························-·----........... . 
ft rıe ha eyı:e azizem, dedim, evlenmemi. göstermi~sin. Fakat, za\·allı dostum, bu ~ Sl~lYIS'tt<Q>S 41 ~~~ diye kador 5.000 ölil vıırdır. 

6 Ağustos - Jiankeo tayynre meydanı 

Japon layyorelcri tarnfınd:ın bomlı:ırdı. 

man edilmiştir. 
~iı CCt? E\lenrneden de kavga ede· kızın öyle orijinal, öyle tam bir portre. 

, l>k sini yaptın ki en ahmak olan bile onu ta· t' ala! Allahaısmarladık, ben gidi
~U · Ha} ırh seyahatler! 

l abnb~·t iilenıin<le 

yeni t fr ırnşif 
7 A{juslos - IInnkeo tayyare meydanı. mr. Paris yeni keşifler sarayının hayatiyat 

nın hombanlımonı 110 Çinlinin ölümüne 
~ıılıesinıle Doktor l.İ):ır1 ve Mino tarafından 

~ aınak .. . 
~ etr uzereydi. Bir kelıme •le teS-

Sadun iki elini yüzüne kapamış. tee~
süründen olduğu yerde ~allanıyordu. 

selıep olmuştur. Japonlar Nan·Ş:ıng ilze
keşfeclilıniş ınühirn lıir aletin halk huzu-

rine bir hava taarruzuna ha:ı:ırl::ınıyorlar. 
runıla tecrübeleri yapılmıştır. Elektro fono l'a.'l u ırn. Bütün bu gürültüde ancak 

...._ Yu~'an arabacı}•a: 
- Ah eş~k kafalı, diye söyleniyordu. 

yüz kere. hin kere ahmak! hem ... ne söy 
ledim Allah aşkına? 

kardiyoı.ırar i-;ıııinde olan hu tılet k:ılbin Atl8s Okyanosunu geçme 

llııı~~ dön! dedim, evde bir şey unut 
lıarekcllerin<len çıkan sesi bir oparlör va. ı ckoru 

&iraı Platon hirkaç kelime ile geceki hikaye_ 
nin taslağını yaptı. 

sıtasiyle lşltlirmekte Ye kalbin harekAtını Kuvin • ~leri vapuru Amerika ile Avru. 
göstermektedir · pa orasındaki 2907 millik mesafeyi va'la-

trıııaj k ~0murdandı, fakat ~mn yolu 
~. haı 1 rağı kanatlandırdı. Gerisin geri· 
~ d~arnın evinin yolunu tuttuk. İki
li(. Somurtmuş birer köşeye çekilmiş. 

Du ulet şimdiye kadar kalplerdeki kul- ti 30,99 mil süratle katetmiş bu suretle 
Sadun biraz hafifleyerek, derin bir ne

fes aldı. 

!anılan ve kli~ıt şeritler üzerinde kalbin şarktnn gnrba Okynnu~u 3 ııün 21 sa:ıt ,.e 
hareketlerıni telgraf iş:ırrtleri gibi hatlar 48 dakik:ıda geçerek, yeni Jılr rekor tesis 
ve nokt::ılar h::ılinde çizen elektro kardi- etmiştir. Yani bu rekorla 1937 yılındn 

.4.ı 
Oh, hele ~ükür, dedi. Hiç oLmazsa faz. 

ladan atmamışım, sade doğruyu ~öyle
mişim. Sen de devam etmeme mani ol
madın ha, "zekayı mücessem .. bay? 

yogrnf'ı tomnml:ımaktadır. Normandi Fransız vapuru tarafından te-

~ aı~::ra bahçenin köşe ine geldik. Su-
Ka na dada bir altın madeni sh edilen rekoru 14 dakika kırmıştır. 

: 
1&ırn yere bırakacaktım. ltiraz et-

keşf edı ldi l\laamnfih mavi kurdel!i yine Fransız 
gemisinde knlacııktır. Xormandi garptan 

Kıınadanın şimali gıırbt tnraflarında 
şarka Okyanusu 31,20 mil srıratle aşmıştı. " 1 · - Başkalarını eğlendirmekten zevk Fransuva ırına~ı ,.e :'.lllster gölü kıyılarm-

ııra,Yi ama, dedi, benim için nederler alan, biraz çakır keyif olmuş bir adamı dn yeni bir allın madeni keşfedilmiştir. Yeni bir rekor 
...._ ~ Beni evin önüne götürrnel~sin! Du altın rıııııtakası eskiden keşfedilen ve Kossin! ,.e Gerva!iutl isminde iki 1taı. 

r ,.,. nasıl durdurursun? Hem, hikfiyen çılgın. k x. bbil 
, ?\'ll'iat benden izahat isti'"·ecekler.. işlclilnıckte lıulunan Great lnve Lake o- yan, Valter tepe~ine çı ·mat;a leşe s et-

;r ca bir muvaffakı'"·et kazandı. _,. ı ı 11 n·· ilk J ı xı ın şimal 1e. .• • edersen, de! istersen doğruyu söy J caklarının şirnalindeuır. m ş ere r. uy orns c :ıı; nrın 
A... aSdunun yüzü güldü. Büyük bir mu- Çin _ Japon ihtilafı satıh mailinde Ye 4200 mctreyüksekliitincle 
-~ b" vaffakıyet kazanmak insanın daima ho- olan bu tepeye şimdiye kadar hiç kimse 
ı\11,ı. ı~ suratla gene köşesine büzüldü. şuna gider. Hatta bu muvaffakıyetin 1 Ağusto~ Japonl::ırın Kiu • Kiang de- çıkamamıştı •• 
"--~ nışa l d .~"idik lak t har nıiryolıı boyunda ilerleyişleri Nanşangcla Du iki tınlynn ayI'.ı ayrı dörder kişilik 
"'llli kon n 

1 ~ıb k a ık a ;rı. sebebi hiç aklımda kalmasa, hafif tayip hü)·iık hir lıeyrcnn uyandırmıştır. gruplar teşkil etmişler ve her dört kişilik 
l'.'I ~e bu uşmab' ıra mamışt · er ve tekdire layık olsa bile! 300,000 nüfuslu olan şehir ahalisinin grup iplerle Iılrihirine baitlanarak işe baş. 
-;a; b • Çocukluk senelerimizden kal- mühim lıir kısmı hicret etmiştir. larnı .. ıarılır. Gcn·osuli "rUpU '"Orı.runlu~A 
~ lrakam d ğı Platon sözünün tesiriflıi görerek ilaw ., " .,, 

. ~"- a 1 mız bir alışkanlıktı. 2 Aı-ıustos - Ticsml bir tebliğ, Japon or. tahammül edemlyerek seri dönmüş ise de 
~ıcı ~e~ etti : ıs .\ta ;r ~en olunmaz ya! dularının Klu _ Kinng mıntakasında Han- Kossini ı:;nıpu ayın altısında tepeye ye. 

r "1(ij~: binek taşının önünde du;-du. - Fakat _şimdi. bu düşüncesiz hareke. kuya getirilen kıtalarla tnk,·iye edilmiş, tişmlştir. 
:lıı~Ye ko~an ev halkı hayret içinde tini tevil etmek 1§.zım. on fırka l:ad:ır tahmin olun:ın Çin kuv. Lehistanda yahudi aleyhtarlığı 

""'- · liala · · bo ·ı - Evet, ama, nasıl? vetlerl üzerine şiddetli hir taarruz hare- Poınan, \'art kıyılarındaki pliijların ek-L_"'l("Sirı • :11· ıpınce, upuzun yu 1 e keline "cçtl11ini bildiriyor. Japonlar, or. 
l\Q-l~ iizen d bak ret z Jl B k d "k" b b '"' ıs serisi Ynhudilerl knlml etmcmejfe başla-"tllt':ı:ı:. n en ıyo u. ava ı u no ·ta a uyuşunca ı ı genç aş aşa dularınırı dördüncil Çin ordusunu Kiu • 

~ız t lfi mışlardır. Pilli s:ıhipleri plüJıı giden yolun 
k..-..... t\IJ • e şla: verip, ne yapmaları 18.zımgeleceğini ko· Ki::ırııfrn lıirkar kilometre şimalinde, Lu- üzerine lı!iyük levlınlar asmışlardır. nu 
"tJ1• ahım! Sadun ne oldu? diue ba... nuc:ıtular,· ve on beş dakika sonra ayrıl· şan d:ıı:ilarının snrbinıle ricale mecbur et- 1 .ı "h · t" 1 h ~ l"j k 

J "' Jev ı:ıl:ıru:ı rıs ıyan :ı.ra ususı p " ., ·e. 
dılar. tiklerini ve bu mıntaknda ileri harekete limeleri okunuyor. nu suretle Poznan 

" \ beni i""İmlek irin bı'raz devam ettiklerini söylüyorlar. şehri ilk dera olarak ori ırk:ı. mahsus ~)' :.- Ertesi akşam, alay kararg~ında, a. 
f, rreri etir . dedim. 3 A(jııslo~. - Hong • Kong'dan bildiril- plôjlar açan şehir ohıror. 

fi. heıfı .- ...ı • ...ialari olanlar. .a:itm~e. hanrlanrrlar- dlıltln• .,tJ ... ;ı.,.4n hnkAmau nıuh,.._-•t• c.. '"-:1iiiıii" ~ n.., -•o- ... .-.·-. :~ 
"'lılc . . en indi ve yaptı l münasebet· ken Pflftton bir işaretle onları durdurdu. nihayet vermek üzere Çin hükumetine iial gı ~ _,..., ~ _, 11 iiii!V ı:=J \9' 

'~ın annesinin azarlamasına vakit _ Arkadaşlar, dedi, bu akşam gene yeni tekliflerini lıildirmlştir. Bu teklHler Beyne\milel otuzuncu 
l~ k elan doğru odasına kaçtı. hep beraber eğleneceğiz ve bu eğlencede Japonlnrın eski tekliflerine göre daha mu- esperanto kongresi 
'~al?li halacığım: benden! tedil olmakla beraber yine kaimi edilemi- Beynelmilel otuzuncu Esperanto kongresi 
~ arıet'lt Yolundan alıkoydu Sadun, de- yecck lmdnr ağırdır. londrada mcı;aislni bitirmiştir. 34 memle-
~I , ~k k b. ,..,.,..,!? Subaylar: 4- A{iııslos - Japonlar Hopey civarında kete mensup 1800 murnhhas bu kongrede 

i"'o1 şıman ır ır~un... Bu da nereden rıktı' dı"'"·e bagwırdı Kiu • ı:ı·:ı11g'n 40 kı"lometre mesafede Hu-"''"en geld"ği k d tl b. 1 - :. · J • • muhtelif yerlerde esperantonun tamimine d.':' Affed 
1 

a ar ta ı ır sese: lar. an.ıt • ~lcl'I iş~al etmişlerdir. Japonlar dair meseleleri tetkik etmişlerdir. Bu kong 
'ilr.... ecek bir ~ey yok, halacığım, w Jianq - Çco şehrindeki fogiliz h:ıslane. 

"'1 f .. ı. • Gitmeğe hazırlananlardan bazıları, eg. rede 1 t idare veya nezaret resmen temsil 
l'ı\,: aJ'\at hakikaten çocuk i.mis! sinde hulıınan 103 ynr::ılı Çinliyi alıp gö-

~ 111" • lencenin cazibesine dayanamayarak geri ediliyordu. Fransıı maarif ,.e posta ne-
~~. en hafıf olarak hemen yola dü- türmüşlerdir. zaretleri de lıircr ınurnhhas göndermiş. 

~t lt:ıdı. Haydarpaşadan Afyona gelince döndüler. 5 ~ttillstos - Japonlar Yung.~e nehrinin !erdi. Kongrede lııılıınan murahhaslar a-
ı. (\P g·· .. Pl~ton: cenup sahilinde yeniden tıı:ırrm:n geç. rasındn 100 e yakın kör de vardı. 

~1\a- 1 • ozumü açmadan uyudum. _Arkadaşlar dedi, ben bahsi kaybet- mişlerılir. Çin tayyıırclerl, Anking civarın-
~!~ tdıktan sonra yeğenimi ne yaptı· d:ı Yıınu.se nrlıri iiıcrinclc Jıir Japon ge. Jııponyanm 1938 - 1939 bütçesi 
~ rını iim; ve cezamr çekiyorum. 

r ı>ı • Yordunuz. işte yaptığım bu! E-

1 

misini Intınııışl:ırılır. Hunkeo üzerindeki Tasarruf siynsctini tnkilıe b:ışlı:ran .Ta-b a·o - Ne bahsi? ~ ıyi>.~ n bunda itiraz edilecek bir yer bir hava muhnrcbrsi cım:ı~ındn 14 Japon pon hfikumell, 1938 • l939 bütçesi yekö-
~ ha k lağ k • h ( Dcnmı ,·ar) tnyy:ıresi yere düşmüştür . nundan 252,228,000 yenlik lı!r miktar o-
~ aton , .. u ımı çe ·mesıne azırım. Nnnkinde kolera ~alı.ıın lınlinıledir, şim- 1.altmni;a karar ''ermiştir. nu miktarın 
~~on '}Uzbaşı lrfan Timurdu. Bu Ja_ -----------------------------------------·----

lla~e aİ Zekası ,.e fıilozofça fikirlerinden ,-------------------·------------------------._. 

\'uıb 
0 

arak vemıişlerdi. \ 7 ~ l b l ? 'llıa~cevapverdi: z' o nası aş Q> 
~lıth ~to~ bunda kula~nı çekecek bir ' • 

a~lııa ~~Yor. Hikayen enfes. Çok ho- Yazan: 
~~i;-0 ııttı. Sana bir şeref kalemi va 
l!hl rurn. 

lla.'~~ UYUyanlardan biri bağırdı.: 
~~tlj adar gevezelik kfifi, haydi, biraz 

Otoın ~· hava alalım. 
~·ıe ~~ıliere bindiler. Gecenin ilerle. 
'ta: 'I. hav USbütün sakinleşen Boğazın te· 

l }·a\> asını ciğerlerine doldurarak. ya.

1 a~ Şehre, evlerine döndüler. 

Geçen seneki salgında ts· 
tanbulluların bir kısmı hasta
lığa tutuldu, kurtuldu ve tabii 
olarak aşılanmış oldu. Bir ço. 
ğu da hastalığa tutulmadan ken
di kendine aşılandı. Bu sene de 
aşılarını tekrar ettirenler çok
tur, diyorlar. Onun için bu yıl 
· şükrolsun - tifo salgını olma. 

~l't -VI- d•. 
ı esı ün Bununla beraber, hiç bir tür· 

h_~ ke}İ~ ~ ?,azardı. Sadun yatağında lü aşılanmrş olmıyanlar bulu. 
"-~ton e . suruyordu. 
•cı tk nabilir. Sonra da, aşılanmış o. 
~e•e g ı en kalkmış, arkadaşlarını zi- tarlar • pek müstesna olsa da • tutulabilirler. Hastalık 
~ ına ~~işti. Doğruca Sadunun yatak 1 tektük gen~ ~ıkabilir. Ondan dolayı tifonun nasıl başla· 
1,' ~ ... ,...1rdi. Sadun iki üç kere esnedik-
'llllq ''·cı \ dığını hcıtırlatmak faydasız olmaz sanıyorum. 

, 1.ı~attr;zun uzun gerindi. Elini dos- Bir kere, hastalık bulaşınca hemen meydana çrkmaz .• 

ta]'ı. nasırn .. Ziyaretine gittiğiniz herhangi bir hastanın tifolu olduğu. 
~ıaı agırla~mı~. çok uyumuşum 
,.1 nn anlar:rğım~ vakit, ertesi günü duyabileceğiniz rahat-

'~:~: gülerek: sıı:lıkları tifodan olduğunu hatıra getirme:nelisiniz. Has· 

"'-' llcr.Y, ır, .d,edi, çok içtik de ondan.. talığın b~ılaşmasiyle meydana çıkması arasında, ortalama 
··ı , nıı 001 H . .b. hes:lph, on beş gün geçer. Buna hekimler ne •derlerse de. 

:ın · · an'a annemız gı ı 
ır ~ ~a\·aıı1 bir subaya böyle iftira! c;inler, siz isten: eniz, yumurtanın çıkmasına benzeterek 

...... 1. kuluçka cevri diyebilirsiniz. 

....._ r:1'linaıınd:ır. k" "b" ., Bu müddet irinde, ilk günlerde hiı- bir alamet olmaz. . \ • c:ıonra ı gı ı m~ :ıı: :ıı: 
• \""} 1 • t ' l> " · ns::ın işine, gücüne devam eder. Bir kaç gün sonra, pek 

~~ı. e\1ı·ı 
·~:tt ' a Çok • ed'k d ' ı· ince dik~at edilirse akşamları hararet derecesi 37.2, 37.5, 
t- herh · ıçm ı . ıye ım ... 
·l•·ı alde çok konuc;tuk. 37.7 ırö-;tcrebilir. Hastalığın bulaştığından, herhangi bir 

ı.~ . ~~/atağında doğrdıcıu. s~beple !-Üphe edilince.. İyisi böyle akşamları - sabahlan 

~lll") s;· Çok mu konuştum? ~e söy- da. ci.inkü bazılarında müstesna olarak sabahları çıkar .• 

Dr. G. A. 
sa, kan:ian kültür yaptırılınca haatalığm n\ikrobunu da 
bulmak mümkündür. 

Gene bu kuluçka devri içinde vücutça kırrklık, iştah· 

sızhk, } orgunluk olabilir. Fakat bunlar yalnız başlarına 
bir ~ey :fade etmezler, yalnız bunlarla hastalık anla~ıla

maz. 

O devir geçtikten sonra hastalığın başlangıç alamet
leri birer birer meydana çıkar. Kırıklık, iştahsızlık arttık. 

tan başka baş ağrısı gelir. Bununla beraber bel ağrısı, 
baş dönmesi, kulak uğultusu ..• Baş gittikç.e ağırlaşır .. tn. 
san salışmak, kımıldamak bile istemez. Bir taraftan uyku 
bastırır, bir taraftan fa, hele geceleri sık sık uyanmak .• 
Kim:sinde burun kanar .• İnsana zihni yerinde gibi gelir
se ;le, kendisine bir ~ey sorulduğu vakit biraz güçlükle 

cevap verdiği etrafındakilerin gözlerine çarpar. Ağız acı, 

dil paslı, fakat kenarları kırmızı .. Dudaklar kuru, biraz da 
ishal, ba:ı:ılarında, aksine, inkıbaz, bir de hafif öksürük .. 

Bunlar da kesin alfi.metler sayılamaz, bu mevsimde 

mi:~ ve barsak bozulmalarında olur. Daha mühimmi ha
raret d<';ecesidir. Arada sırada titreme gelir. Hararet 

akpmları 38, 39. Sabahları biraz düşer, fakat bir gün önce 
kinden biraz yüksekte .. 

Böylece yavaş yavaş yüksele yüksele yedi sekiz gün 
içinde en yüksek derecesine varır. Baş ağrısı da çok şid

detli olur. İnsan yatağın içinde yalnız, oturmak bile istese 
başı döner, gözleri kararır. Büyük halsizlik .. Karnına ba

kanh~r ~nun bira?. sişmiş olduğunu farkederler, karnının 

sağ tarafına basılınca biraz da acı .• 
Tiir>, bir haftadanberi başlamış, artık yerleşmiş de. 

mektir. O vakte kadar hekim çağrılmamış ise hemen ça

ğırmak Hizı;r.dır. Bundan sonrasına o karışır. 'İ>ek·~Çma)adım mı?.. hararet ,,~recestni almaktır. Hararet biraz yükselmis olur-
~~r .. ._ .... ._.~._. .. ._._._._._ ............... ,.. ...................................... ,.. ....... ... 
"ırma değil. Yalnız. eğer doğru 

133,841,000 yeni lidi bütçeden tenzil edile_ 
eektir. Japon üdl hOoı:esi 3,514,524,000 
yendir. Bu mikl:ırd:ın yüzde 3,7 tenzil e
dilerek 3,:l80,G83 yen bırakılmıştır. Müte
baki tenzil feYkal{\de bütı;eden yapılmış_ 
tır. 

Romanya amelenin 
eğlencesini düşünüyor 

Romanya Vekiller Heyeti, iş ve içtima' 
sigortası Yekili )lişel Ralea tarafından 

hazırlanan amelenin jşsiz saatlerinin fay. 
dalı geçirilmesi hakkındaki projeyi tet
kik ,.e kabul etmiştir. 

Bilyük devletlerin yilrüdüğü yolda yü_ 
rilyen Romanya, doğrudan doğruya ame
leye hizmet edecek müesseseler açacaktır. 

İş vekilinin projesine göre, "lş ve oyun,, 
ismile bir müessese ncılncak TC bu mücs. 
sesenin beş şu hesi olacaktır: 

l - Spor, beden terbiyesi, seyahat. 2 -
Amelelere mahsus tiyatro. S - Sinema Te 
radyo. 4 - Konferans ve kütüphane, 5 -
Muzik. 

HiikCımet bu müesseseye 23 milyon tah
sis etmiştir. ni\yük sanayi müesseseleri 
de bir knnıınlıı bu teşebbüse yardıma. da
Tet edilecektir. 

Macaristanda petrol 
Maearistanın cenubu gıırbisinde Lisp 

kazasında knz.ılan petrol kuyuları G ağus. 
tostan itibaren işlemeğe başlamıştır. Du 
kuyuların günlük hiısılatı 50 • CiO tondur . 
Lisp ch·arındakl bütün petrol kuyuları lş
lemcğe b:ışlndığı vakit hfısılalın 2{10.300 
ton olacası ümit ediliror. Du miktar bü
liln Macaristnnda kullanılan petrolün )·n
rısıdır. Standar, Oil ile münasebeti olan 
".Macar - Amerikan petrol kumpanynsı,, 

Macar Jıüklimctiyle bir mukavele imzala· 
mıştır. Bn mukaveleye söre Usp'deki pet. 
rol işlclilmesi 40 sene müddetle bu kum
panyaya ait olacaktır. 

Yahudi muhacereti 
Son bir ,!!}']çerisinde Almanya Te A''OS il'( 

turyadan çıkm1ik üzere 40,000 Yiıhulii J>n. 
saport htcmiş hunlardan 30.000 nine is. 
tediklcri pasaport Terilmiştir. 

He1çikada otobüs yolları 
1 ikinciklınun 1938 de Bclçikada husu

si ş:ıhıslar ve müesseselere aiL 212, husu. 
st dcmirrol şirketlerine ait 148, Devletde
mlryollarma alt 50, muhtelif tramTay şir
ketlerine nit de 24 otobüs hatlı Yardı. 

Bu hnlların uzunluğu 8,85Ci kilometre 
teşkil eder. II:ı.llnrda cahşan otobüslerin 
sayısı 1,400 dür. 

Almanya ihti ynt bugday 
ayırıyor 

750 tondan fazla un ögüten değirmenle. 
rln senelik istihsallerinin altıda birini ih
tiyat olarak ayırıp, ertesi sene mahsulüne 
kadar saklamak mecburiyetinde bulun
duklarına dnir bir talimat hazırlanmıştır. 
Bu tallm:ıtıan maksat ihtiyat hububat ha. 
z.ırlam:ıktır. 

11 O aı@lYlstos11938 
Beynelmilel riyaziye mükafatı 

Romanyalı mühendis l\lalaksn riyazl i
limlerin iJeriemesine yardım etmek üzere 
100,000 frnnklık bir mükafat ''azctmlştir. 
Bu, riyazt ilimler için kııll:ııııl:ın lıeynel

nıilcl ilk mükafattır. Şimdiye kadar konu. 
Jon ınükllfntlıır ılaha ziyade amell ~c tat
biki ilimler içindi .. Du .mükfıf:ıtı vermcl!e 
memur edilen komisyon Dükrrşte toplan
mış ve müktıfatın hu sene ~nnsi t'niver. 
site i profesörlerinden Löre \•erilmesini 
knrarlnştırmıştır. 

Almanyanın iktısadi sırları 
Almnnynda iktısacll sırlan ifşa, ağır bir 

suç olarak ceza kanununa geçmiştir. 
Bu knrnr, yeni ceza kanun·. y:ıpılmndan 

en·el Dresdte sıınayi ve tic:ıret od:ıları 

konı:;re inin toııtnntısında \'Crilmişti. Yeni 
ce7.a konunu, meslek esrarını ifş:ı suçunu 
''ntıınn ilınnet suçu detecesine çıkarmak. 
t:ıılır. Yeni ecza kanunu bu fiili ŞÜ) le tav
sif ediyor: "Alm:ın iktısadi,ralı i\:in ccne
lıilcrdcn gizlenmesi zaruri ol:ın iş veya iş 
vnkitlerine dair her sırrı,, kasitle veya 
kasitsiz olarak Hşn etmek ,·atana ihanet 
sayılır.,. 

Ynkınd:ı meriyet mcvkiinc girecek olan 
yeni cc7.:ı. knnurıu bu suçu ağır hnpis \'Cyn 
nğır lı izmellcr)e ccz.ılandınnaktndır. 

Du Jrnnun Almnn fııbrik:ıtürleriııe hazı 

lı:ıklnr da vermektedir. Fabrikatörler ica
bında :ımelelerin fnb rikalnrda polis neza • 
reli altında çalışmasını hükumetten isti
yebileceklerdir. 

Föniks adası 
Föniko; adaları hakkında lngiltcrc ile 

Aınerikn k:ıt'i suretle uyıışmuşl:ırrlır. in. 
giliz llnriciye Nezareti hu miinaschctle 
şu tebllği neşretmiştir: 

(Devamı 14 üncüde) 



' HABER -1'.li§am postası' 

Va;ıgaıını: Oll(Dmnm 

Biden bire Refik Efendinin lJanından 
elli kadar Yeniçeri bağıra,.ak geçti 

Bir tarnftnn da henüz Sultan Osman 
vak'a.ııı unutulmua değildi. Henüz devlet 
erkAnı Uzerinden bu hailenin lekesi 
da sllinmcmiıstl. 
Serdarı ekrem, Sultan Mustafanm sa- ( 

dık bir kulu idi ve orduyu hilmayunun 
serdarlığı Alemdar Paşaya tevjch olun. 
mak istenildiği zamnn Tuna serdarı A

lemdar Çelebi Mustafa Paşayı istiskal 
etmiş ve bu da her ikisinin arasını aç
mıştı. Ne .Alemdar, Çelebiyi, nede Çelebi 
Alemdarı severdi. 
ŞeyhislAm ise hazinesini doldurmak 

ısevdıuıı içinde devletin h.kıbetlle meş_ 
gul mU olurdu? 

İ§, tamamlyle cemiyeti hafiyenin, yani 
Refik Efendinin ve arkadaşlarının elle
rine kalmır;ı bulunuyordu. 

Refik Efendi bııumı kaldırdı· ı zaman 
karanlık epeyce çqkmUştll. Hazırlandı. 

Dairede ycgtme gece nöbetçisi olan e
mektar Osman Ağaya selam vererek ka. 
pıya Jndi. Fakat, ne milmkündU bir adını 
atabilmek. Kar, yarı adam boyu yliksel-

mig, ortalıkta uluyan birkaç köpekten ba§

ka canlı hio birveycikler kalmamıştı. 
Ne yapacağım hcnUz Jrnstirmemişken 

garip bir vo.k'a, HcisUlkilttabı kara gö. 
mille gömUle hldlscnfn pe§lne takmıııtı. 
Sağ yoldan bir elli kadar yeniçer:l ba

ğırarak sökUn ettiler ve Fııtlh taratma 
doğru koşarak geçtiler. Bu hal be~ da
kika ıonra tekerrür ettl, yine elll kadar 
yenlçerl ayni tarzda ko§arak. Fatih .ta. 
rafmn seğirttiler. 

Refik Efendi ne olduğ\ınu anlamak i
çin seslendi ve bir tanesini çağırdı, ama, 
yUzilnc bile bakan olmadı. Acaba yine 
zorbaların bir kın.mı mı vardı, yine kel
leler mi istenecek, ;>-inş meydanlatı\ par •. 
ç ı nmı in nl mı rileeek, yipe kn
vUcudu tn§lara vura vura pfr kın ve ke
tır kuyruklarına bağlanarak kafası ve 
mik Ytfuıına dönen rical mi görUnccck, 
~ine Per allyyede kan gövdeli mi götU. 
:recekti! 

Refik Efendi merakını yenememiş ve 
Fatih tarafına doğru yUrUmeğe ba§ln
mıetr. Kardan pQ)t güç ilerliycbUiyordu. 
HenU;ıı on, on beş dakika yUıiimüHtü ki, 
birkaç sllüh sesiyle mıhlanıp kaldı. Biraz 
sonra, hi!l durmadıın mütemadiyen silah 
atılıyor ve kulıı)tlarıııa canhuraş sesler 
gcliyQrdu. Gecenin pUruzsUz havası i
sinde fiu~klerin çıkardık!ıırı mlıklı ses 

. r;ok korkunç oluyordu. 
Refik Efendi acaba yürUaUn mU1 yU. 

rilmesln mi! 
Yanından ferman götUrUr gibi atlı

lıır geçtiler. Eylerde henUz yanmağa 

başlryan l§ıklar s6nUvermfştL 

Refik efendi ne olursa olsun vaka ye. 
rlne gltmeğe karar vermi§tL İhtiyaten 

belindeki ltaradağını çekti ve tetiğini 1 
kaldırıp hazır bulımdu. Süratle Fatih 
medresesine, sillh ffeslerinln geldiği ye
re doğru yUrUdU. Medrese meydanı mah
§ere dönmllştil. 

Haykıran, sllAh atan, ko~an belli değil
di. Atlılar kalabalık içinde pervasızca at 
sürdükçe can korkusuyla avazı çıktığı 

kadar bağıranlar ortalıiıı dehşet veriyor
lardı. 

Ne oluyordu, ne vardı? 

JtelsilkUttab bir taraftan tanınmak • 
tan korkuyordu, Ne malOm. Belki bq bir 
ihtUaldl. Yine bir defter hazırlanıp kel. 
leler istenmediğini ve bu defterin baııın
dn da Reitk efendinin kafası olmadığını 
kim temin edeblllrdi? 

Ayağıylıı tu.ı:ağıı tutulmttk da pek aca
ib olurdu. Refik efendi topal bir yenlce
riyi (;Pvirdl : 

- Ağ , dedi, ne var medresede? 
Yeniçeri haykırdı: 

- Bre ahmak molla! Sen gibi yobaz 
güruhundan bir JAz, sultan Mehmet kul
luğu nakaratiyle fahiıe kavgası edip fi
rar ve oradan da camiit1eıif e duhule mu
vaffak olmuştur. 

- Bundan ne çıkar ki a~a? 
Yeniçerinin beyni atmıııtr. Refik e

feııdiyl §Öylece bir göğUsleyip bağırdı: 
- Var git, kellendcn em.insen Uşt ta

rafını dcı sen sor! 

Çok tükür ki uzaktan at oyııatan 11ek
banbacı, Refik efendiyi görür görmez 
yanına gelmlgti. Hft.dlseyt bir nefeste 
hlklye etti. 

Filhakika, yobaz gilrullu11dan biri Sul
tan Mehmet kulluğu nakaratiylo ııflıige 
kavı;Ası ederek mcdreııc3·0, oradan qa Fa 
mio $oknnı cobertm!§tl. Cıunie ellfı.b at-

'41H~m;,ı. k:ıç J I, t 1 u f.S rl\ 
eden yUz kat:ıır ycniterWen ltafasını ca. 
mak hUrmctslzlfk olduğu için yeniçeriler 
mütemadiyen boııa slltıh atarak yobazı 
korkutmak istemişler, fakat, gir insan 
değil, cıınnvar denilecek şerirlerden <1lan 
yobaz, korkmaktan sarfınazar, bu vazi
yeti idrak ederek cephanefilni tlikfltfncc. 
ye kadar boııa ateş etmemi§ ve birçok 
cana kıymıetı. Nihnyet §OyhUli:ıli.m A
tanll~h efcn(li, Bck!Janba§ırı ~amio gön
derm{fl, eerirl itlaf için emir vermişti. 
Sekbanbaeı dert yanarak di) ordu ki: 

- Reis efendi, comiilicrife hürmetsiz
lik Ataullalı efendinin hamiyetsizliğin -
den na§ldir. DUgman Tabyası Uzerine 
hareket olunur Gfbi camilşerif içine kur. 
§Un ııulır mı hiG? 

Eski kurd reislllküttab'm kafasında bir 
§im[;!ek ynnıp söndU. Hiç k~enln aya
ğına tesadüfler bu kadar yakın ıama da 
gelmezdi. 

Hiıdise hakikatte bir şey değild• açıa, 

•ı 1 mrJIDınuml 1~1IDDllr:EJ~~mD• ... •• 
......, Falan cadde diizeltlliyomıug, Madlen kilisesi bitmiş. Gidip 

de bir görmeli, diyor. 
Öyle ama ertesi sabah yatııktıın çıkmıyoruz, kahvaltıyı oda

mızda ediyoruz; öğle oluyor, ortalık fııcak, l!cle bir uyuyalım; eonra 
o bana: "l3ırtık da sana bir l:ıakaypp ! ., diyor ve beni, tıpkı bir tab
loya bakar gibi scyrediyo:r; o banll hayran olduğu gibi, söylemeğe 
hacet yok, ben de ona hay:ran oluyorum. O zaman gözlerim yaşa
rıyor, snııdeUmlzi dUgUnUyor ve titriyoruz. 

Jıe!ik efendi Jçin çok mUbirııdi, Bu tınıa
tı kaçırmnmak için teşvik yollu sö;ı;lere 

girişti: 

- Sen emir kulusun. Bundan gele
cek her türlü soniat §f!yhülislii.ma mu -
rettebdir. Var, emri infaı eyle. Muvatık'l 
maslahat olnn ·belki bu de#ildir. Ama, 
sen kt'llenden korkmaz mısm? 

Se!<banbaşı fazla dinlememiş ve camla 
at ııUrilp haykırml§tl: 

- Ne durursunuz, dinsiz oğlunu hay. 
yen veya meyyiten ele geçirmek emri A
lidir. Girin bre eıunii§erife ! 

R fik efendi bu hldiseyi, "l'ayyar ile 
aeyhUlislAmın arasını açmak için bir ve
sile haline getirmeği he:ıaplıyarak evine 
döntlil, 

Henüz soyunup dökünmü,, bolca enta
risini arkasına geçirip halayıkın sundu. 
ğu okknlı kl}hvc:ılni içme~e b?-Şlamıştı ki 
kapı fJlddctıc vo yumnıkla çalmdı. Re. 
flk efendinin kalbi ağ'!ma gelmlııti. Bu 
naııl olmaz if;U ! bu saatte kapıyı böyle 
kilstahçn çalıp efendiyi Urküten hangi e
depsizdi? Kızdı ve pencereyi kaldırıp 

ııeslendi: 

-

1

Kim bu saatte kapıyı çalıp iz'aç e
den? 

- Knynıaknmdan bir tezkere var re
is efemll. 

JCnymakam sabahı bekliyemez miydi, 
ne oluyordu, gUlle :ıni ısmarlanmıı; veya 
ordu mu dönmliştU, ne vardı ki eabıraız
lık gösterllminti ! 

- Aralıktan at evllt, cevab ister mi? 
- Hnl1r reis efendi. 
- Haydi yolun ası1' olsun! 
- Sağ ol! 
Refik efendi merdivenleri dörder dör. \ 

c!er ıı.tlıyarak koı;tu ve mektubu kapın. 

ca pir b Jnled ~ rttı, o ·udu. ay: r peı,
şa, ~cndlndcn )'lırın jçin bir zb·aret rica 
t}dlyor ve malCımaten de Nezir ağanın E
dirneden döndUğUnU ve eerdarm kendi 
aleyhinde bazı desiseler ihzariyle mca
gul olduğunu yazıyordu. 

Relstilküttab sıcak bir gUnde buzlu 
§erbet içmiş gibi derin bir nefes alarak: 

....... Oh, Diye .kapı sedir.ne çöktU, 

- Avnihakla bu iş de ker.dlliğinden 
hallolunuyor. Herif aleyhindeki tertibatı 1 
bana ynzıyor. Sanki biz çaresaz olacağız. 

Ve, o gece dellkslı bir uyku çekmı,u. 
Halbuki ayni gece Sultan Mustafa ha. 

reminde Jıcnllz göz kırpmış kimııeeikler 
yoktu. Harem dairesinden kopan nara
lar bUtun civan uykusuz bırakacak ka -
dar artmı3tı. 

Sultan Mustafa, en güzide ve genç ca. 
riyclerlni toplamış, topuklarına kadar i
nen entarisini giymia, tA y tmdan\leri 
durmadan dinlenmeden vur patınsma ka-
pılıp gitmişti. (Devamı t' ar) 

Çeviren= iNi u ırlYI O Oalhl 
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Yazan: R. Rober Düma -40- Çeviren: fF, !" 
Felakete birkaç dakika kaldıgı 

sırada bile Benua sakindi. 
.. 

cflldl; caısu'-' Juı,dm öJmüı;tU. ıı? 

Benuva Ernayı sUkCınetle dinliyor, fa. 
kat hft.lfı. tereddüt ediyordu. 

•ııtıll 
derdini anlattı. Kolonel Ger<> ı;~er 
sun ve tavsiyesini ta§ıyan kartı 
dl. lzahatmı bitirince yalvardı: çstııı' 

- Onu kurtar.ımk 1~ID1· j.JnB.fl 
C~us kadın UO.v~ otti: 
- Dorotcnin haberi var. O da senin 

ıeflerine tehlikeyi bildirç"ek. 
Yüzba~ı şa§trdı: 

- Dorote mi? Ne mül)asebet? 
Şüphe içlnd<;ydi. Sert l!Jert Ernaya 

baktı. 

1 v o un. ıııeıı 

Zubit tehlikeyi kavramıştı. JJe 
lefona ısanldı. 

it~ 
15ptı t 

Evinde telefonla vaziyeti. . •cı ııılı= 
- Yemin ederim ki yalan söy- ~olonel Gero emniyeti umuını}~ıröl· 

vererek tertibat alınmasmt bil 1111 ~ lemiyorum Benuva. İnan bana. S8zUmU 
dinle. Şimdilik anlamağa çalı§ma. Oto· Saat dokuz buçuk. ,ı\cabıı geÇ ~ 
mobUdo izahat verü-im. ~1 filSyle kohıma hndı? , ·:_;n-~~\' 
gir. .tkt otomobilin sllratle U~eUf 

Fon Strammer iki A§ığm kolkola yU. numaralı eosenln iki tarafındntl 111rı ~ 
rUyüp otomobile bindiklerini gördü Bu· ve telefon hatları §imdi a}'lll ; ııt j~ 
gatti hareket etti. Biraz ı;onra da Merıe- ratle naklediyorlar. Yol uıcr!Jl eteıl. 
des onu takibe koyuldu. Saat 21,20 de darına ve polis k· "altolla.rıntı1 ış1b ' 
iki araba Paris belediye hududunu geç- makinelerl tıkırdıyor, telefoııiııt1 t ııce.1' 

"l~mnlyctı umumlycden ~re ıf>t~J! tilt 
• • * emir: Yedi nunuı.rolt ~o,,adA Uç~~ o~ 

Dorote Şmit merdivenleri iki3er ikişer olan f. A. 8264 numaralı nfeni jJO ~ 
atlıyarak otelden c;ıkmı§, hemen bir tak. moblll n~ R. D. 614%1 numıı.:rll~~r:• , 
siye binmiş ve §Oföre Ecnuvanın Kolonel otomobilini dcrlıal durduruP iç ~ııı.1 
Gfl ro'dan alıp kendiı-ine verdiği knrtı tovldf ediniz. Otomobiller rııtf' ııtıff1~ 
g5stererek J<'ransız askeri istihbarat te§- metlııden geliyorlar. Nctıces' 

·~ kilatx adresini bildirmişti. blldlrlıılz . ., ıtıneıer· 
Teşkilatın bekleme odasında sinirli Motosikletli memurlar ıns aıııtıtt 

sinirli dola§ıyor, f'ndi§e ile ürperiyordu. yola atılıyorlar. Jandannalar 
Hademe nöbetçi zabitine haber verdi. noktalnrda yolu kesiyorlar: 
- Ylizba§ım. Bekleme odasında al. - Dur! ... ıl~ 

d rdlW t f 
manca bir §eyler söylenen deli gibi bir Geçen otomobiller hep u ti fol! 
kadın var. Den bir ı,ıcy anlamadım. Siz Bu sırada Mersedesle Bogtıt uollleır' 
alroanca bildiğinize göre... uloyu geçmişlerdi. 42 inci 1< 

Zabit merakla bekleme odasına geçti. Erna yalvardı: ~~ 
Dorote onu görUnce kesik ci.lmlelerle (Do,·ııın1 ıt'f~ 

'fllB•EtJED:IEJIWC!JrnDm~ ın .... tE~ ~:ıefl'-re-
yor, ancak damlaların dUştUğünU dinliyor, batan gUnc~;eri fe) ıfl 
serdiği, ağııçların gUmUaU göğdesin~ :serptiği kıııl rcıık bti>"~ 1-" 
diyoruz. Hiç gUpbesiz ki o anlarda düşUnceleriJlliı, b~urof· ~f 
mız lGln Tanrı' dan ıı! dileyen gizli ve pcrlg8J1 bir du~ 0 Jlll'rıtBt'ı, 
zan, yol® birdenbire dönUp de .gbzlerlmlz önüne ıe:ı.ı dığıttııı: 0 ~f 
çıkardığı zaman ikhniıln de, eQvinçlc, beraber bagt.r u~Jllcııill4ıı' 
yor. Bu llllibarok tabiatın ortasında, adeta çekinerek öp 6>·ıece ~ 
taUr, ne1'o.dnr derin olduğunu bilsen! ... Sanki biz, ~~~e ~-;! 
e(!ellm diye yaratılmışız. Böyle gezmelerden, binbı u 8ştt, ~ 
dalla Aııık olarak dönüyoruz. Karıyla koca ar:ısındn b ntl• t\ 
te, cemiyete bir hakaret gibi gözUkUr; bunun içindir ki 

0 

Ben Mlfl onun mıııiukasıymı, yani sevlldiğfmdon daha nz sever 
gibi gözUkUyorum. Bu aldatıııta büyük bir lezzet var. Biz kadın
lar fı;in, his in arzuya galebe etti~inl, bize hakim olan erkeğin he. 
nUs çekingenlikten kurtulamayıp da tam kalmasını i tcdlğimiz 
rıoktada durduğunu görmek kadar tadlı bir eey olur rnu? 

J3ana onnu nasıl bir adam olduğunu soruyorsun; ama, Rene
ciğlm, bir lnsanm eevdiği adamı tasvir etmesi kabil mi? ne eBylcSQ 
tam doğru olamaz. Hem, aramızda kalsın, öyle sahte hicaba kal
kı!iilladan itiraf edt:.lim ki bizim tıdetlerimlzln garib ve çirkin bir 
neticesi oluyor: kibarlar alemindeki erkekle aıık crkefl birlblrlne 
hiç, hem hiç benz~miyor; aralarındaki fark o kadar büyUk ki biri
nin, hiçbir lluıuata ötekini andırmaması kabil, Mesela, akııamleyln, 
bir Döminenln ba§mda bize bir aşk l!Jöz!l söylemek için en liıtif dan
sörUn en ldtlf tavırlannı takman bir erkekte, bir kadının istiyo
ceğt gizil letnfctıc~en hiçbiri bulunmıyabJlir. JJunun aksine ola
rak çirkin, kabıı.saba glSzUk n, kara. bir abaya bUrUnmUş bir adam. 
da, n§kın ruhuna vfıklf ve biz kadınların bUtlln r;ahiıi letafetıcrlm~
le mahvolablleceğimlz herhangi bir vaziyette gtılUnç olmıyacak 
bir !şık bulunabilir. 

birlegmelerinde teces;;üm eden letafetle doğmuş, bunu evlililt ha
yatmın en ıınmimt anlarında gösteren bir erkeğe; cııkilerin eiirleıi. 
ne koydukları ve on çıplak zamnmndıı bile ruhlar iGİJl elbiscs~ vıır
ml§ gibi gelen tabltliğtn masumiyeti ile bezenmiş bir erkeğe tesadüf 
etmek ... benliğıroizden ~opan ve şüphesiz bütiın mevcudatın mey
lctti~i ahenkler aleminin bir aksi olan bu ideal, Gaston'da bir ha
kıkat olmu§; o, btitlin kadınların hnyalirıi işgal eden bu muazzam 

sız sevişenler gibi, onnanlar içine saklamak 111.zrmdır. art' ııt' 
Ku ret ve irade sahibi bütUn erk~kler gibi Gnston ~:. ıısr':; 

lu: ne §~man, ne de ı;a~ıf; yakı§ıldt, vücudu nıüteııa~ ; 1 bir r 
)erinde hem ~evlkllk, nem mehnret var, hendekleri )1 1 rntı'#ı 
ven hafifiiğiyle atlıyor. Her ne vaziyette olu~ olsun da.Jıll!11' ı.~· 
sini insiyaki bir surette byluvcriyor; buna, düşi.lnccıero 11ı:ıııı. fD' ~ 
yadında olan kimselerde pek az tesadüf olunur. Esıncr ,ı011ııK n v f~ 
JAde beyaz. Saçları kQzguni kara; boynunun ve aının.1 ı:U µıJ ı;!f' 

GörUnUfıU ile oluşu arnş:ndıı eşrarengiz, tam bir uygunluk bulu
nan bir erkeğe; klmııenln veremediği, kimseden 6ğrenilemiycn ve 
nncak kadtm snnııtktlrlıır elinden çıkıntı heykellerin iffet ve hnzla 

meselenin canlı bir cevabı. Ah! l:arı:}cşçifüm, afiktn, gımçljğjn, ıekfı
nın, güzclliGm bir arGya g~lmesi nç olduğımu J:ıilmiyordıım. Gaı. 
ton'umun hallerinde asl3 caliyct yok; onda letafet tabii bir halde, 
hiçbir gayret göstermesine lüıum olmadan inkişaf ediyor. Ağaçlar 

arıısında eli belime dolanmıış, benim elim onun omuzunda, vücudu 

vUcuduma, b&Jjı başıma değerek gezdiğimiz zaman adımlarımız ve 
hnre~'\~tıQrlmlz Q kadar bir ve o kaüar tadh ki geçtiğimizi gören
ler bizi, ağasJıklı yolların kumu Uzerigde, Homeros'un ölmezlcri gi. 
bl, kayıp giden gir tQk insan sanabilirler. Bu ahenk arzularımız
da, dUşUncelerirnlzdc, sözlerimizde ... Baza.n, geçici bir yağmt rdan 
sonr.a dalların henUz ıslak, )'ef}il çemenierin akşo.m ıaığı altında 

r<ırladıS"ı saatte gezmeğ~ çıkıyor, 'blriblrimlze hiçbir aey flijy\enıt-

yazlığı ile §İddetli bir te1.at teşkil ediyor. Ba§ı, Xlll UJl d& dil. ,r 
kıler gibi melalli bir ba~. Bıyıklanm uzattı; alt dudB~rttJ.111' 
kaç tel bıraktırdım; fakat favorileri ile salmtmı tra~ e 
tık favon ile 11.tlkal pek bayağılaştı. ıil'' ( 

k dC ~ 
Talili kadınrnışllll ki Gaston sefaleti yUzllnden. btrc;ol .. ı~ıoti .. t 

··ze CP rıJr 
lan mahveden pis temu.slardan kurtulmuş. Gayet ~u ııın J<O) ~ 
sıhhati de demir S'fbl. J3cnlm fçln çekici bir tadlı~ıgt 0 

bir 1.e'~~ 
vi gözleri, heyecaıı anlarında, yanıp parlıyor. nuyOk uYd'; ..it~ 1 

Jılbi l)iltUn kuvvetli inımnlar gibi o da her giln ayni b·)·oti ı;v) 
gllnUne uym:ımazJzk ef,.'niyor gUnUnc uymamazlık etJJll m' \rtJf 

/DtfJa 



~P'r•n Son seyahati 
tlcıı •ız nıillı demiryollar •irketi., 1 Nihayet bir ıUn kaıdın kocasının ak. 

tahtın tnernurlarından mösyö Pistonun hnı oynattığından ciddi ciddt §Üphe et· 
°'un 1 •aran faciayı anlamak için miye baıladı. O g!.in koca1ı arkasında 

, ~•tisini bilmek lbımdır. bir hamalla eve gelmiJti. Hamal el a. 
~'>'on tnest, efor uılu oturursan iı- rabasındaki bir yığın eski kitapları 
lfcr a gider, trenleri uyrederh;. yere döktil ve gitti. :Bu kitaplar bü· 

'lqd k&abah çocuta tekrar edilen bu tUn dünyaya it timendifer ve vapıır 
a:: §anı üzeri yerine getirilirdi. tarifeleri .. Her milletin, her ıenenin 
nap ~ellrinde litasyona ve demir • tarifeleri .. 

~ d·. hakim olan d!SııdUncü Jianri Adamçağsz bu tarifeleri odasına yer. 
•Sı b 

~ d u vıedln tutuld~lu yerdi. Bu- le§tirlrki:n bir taraftan ıöyleniyordu: 
"ıııjf}' aha küçUkkc:n Ernest Piıton, - Öyle bir it yapacağım ki herkesin 
Çltu~l!arını ve 9lmendlf erlcri ıcvdl. parmağı ağıında ltılacalı: .. 'f gun en bUyUk ı:evki altındın 1l. &imdi eabahtan akşama kadar Piston 
~~er ~eçcn dcmlrköprU Uıerine odasından hiç çıkmıyordu. Karısı du· 
'., ' koprUnUn kcnırlırma aban. varın arktııntbn onun kendi kendine 
'hı : .. geçen trenlerin dumanından iıahat verdiğini, kendi kcndiıi ile mü. 

r\j •• 
' ı ıu lcıırarmıı, daCnık Hçlan kö- nakaıa ettiğini ve bazan da çok hızlı 

errelcri içcrialnde eve dönmek bağırdığını iıitiyordu: 
~ - Moıkova • Samora • V eladivos-

">itr u~ bu kdprUde dura dura bir çok tok • Harbin ekspresi 1 

~' oğrenmiıti; Renkli iıaretl rin Yahut: 

1~nı, frenlerin açılıp kapanmasını, - Kuang - Şco • Pe1dn doğru posta. 
~ n hareket şaadcrini... Kafasına yeni bilgiler girdik~e kim· 

it\ 
11
1J.k ltöprU üaerinden iıt~ayona bir seye zarar vermiyen deliliğinin arttığı 

ttr4..=cldiğini görür ıörmez kondok- anlaşılıyordu. Endi~esi blisQütün artan 
.. , e-...... mada:rı Piston kocasını bir doktora 

'l::· el oafırırdı: 
çot taınp ... lki dakika durur!. gösterdi. Doktor tebdilhav.:ıyı lüzumlu 

,,~~luğu böyle geçen bir adam, buluyordu. Birkaç ;ly Parisin harektt 
ı. ıtlla}( . ve gürliltüsünden uı:ak bir yerde ya. 
'l>iıt §ımendifer memuru olacak. 
~!ad ~n da ôyle yaptı. Bu hik:Aycnin şamaları şarttı. 
ıır ııı'gı tarihte ıirkotin malzeme mü- Doktor bunları söylerken: 
r- ııa.,,inı· 'ıd' - Bilhassa istasyondan, demiryo· \.Oc ı. 

1tıı bu~~luğ\mı,ın ilk günlerinden itlba- !undan uzaksa bir yerde, tavsiyesini i-
~rct '~il düıUncelcrini gimendiferkre lave etmeyi de unutmamıştı. 
~lt ~1~ olan bu adam, doğruyu ıöy- Madam Piston, Kröz civarında, 

ti. 13azırn gelirse, pelc aı seyahat et. trenden indikten sonra on kilometre o. 
~di. ~ adama sene.:ie bir ay iı:in ve. t.>bilsle gidilen bir yerde sakin bir köıe 
ttıe d k~rııı için aldıfı tenzillth bir buldu. Duraıu hastaşına çok iyi gele· 
~ b· cnıı kenarına gider ve or•da cek bir yerdi. • 

~)~gıra ' ıeçirirdi. Şlrnendifer kum- Seyahat fikri MUıyö Piı;ton'un çok 
~~:ı hının otuı ıcnelik emeline nm- ho;una gitti. ÇAbucak hazırlandı. Ha-
~ll!ığ u Çalrıkan ve fcdıtklr memura reket ve muvısalnt :ıaatlerini öğren. 
~tıü,~ h.ıtun iyilik aenedo bir defa mek için tabii tarifeye bakmadı. Uzun 
~ kendisi için meccani v, karısı yol onu çok sevindirdi. Geçtikleri her 
~l lc tJı llfDUCften"'lDll.rett . Q. fıstaıryonı.ın lıtmlnl nbertıcn sOylc'ft; 

t~~e içeriıınde bu m~nur çok az Her köprü, her tiln~li be; dakika evvel 

' 11t~' f~kat pek çok tecrUbo Jahibi yokı.ılara haber verdi. 
~r ıııd ·~Pmonun hayatında en mağ- Kan koça çiçekli bir bahçe ortasın· 
~ıı,..U~ fey trenlerin ıidi§ geliş da mini mini bir eve yerleştiler. Gc-
~ •ını b·ı . ~tı ı rnektı, Bu gurun.ınu tren litlerinin ikinci gUnU yürümeği çok 
'< ~l' sırf onu memnun etmek için ıeven Piston uzun yürüyüşlere başladı. 
'ş arı kahvede, ı;onrlard,. Gitlerl:en kamına: 
1
• ark ekspresi Viyanaya kasta ,e. - Civan görmek iştiyorum, demişti. 
' ol\ h . 
'~ C!it 14 gc~, 
' 0 lıtganöf treni Viyeyvile ?. 

4t~ ikiyi kırk g~e. 
ti ta • •ılan s~nki inannııyorlarmış 
'it rıfc . 
t lııııtı Y: a~arlar, rakamları orada 
1t,tllı:ıccn agzından çıkmı~ ı:ibi yaıılı 

~tas ltendisini alkışlarlardı. Millet· 
1 ~U . 1 

büyük yollardan, Fransanın 
Ç~Jt 

~ lttnı/~llarına kadar dolaşan bil. 
!tat· tın hareket saatlerinde Pis-

lYcn 
~ b yanılmazdr. Karısı, koca • 
a._dllıtlJ. ~Uneriyle kendisi kadar, belki 

~lcrı 21
Y•de mağrur idi, O y&lnıı ıon 

~ı tı~~c, kocaaınrn telıcaUdlilk H· 

~ llderı .~ımaca ba9layrncı, kocaaının 
~Ilı%, ll~rkıncğc, endlıe ctrneie bat • 
~t')ıır ıston şimdi geceleri eık aık 
>ltıtıl'~k uyanıyor, uıl k çalıyor vı 

l' 0rdu: 
.. \ıluı 

~,'tr181 le Yolcuları, arabalara ı. 
~ •a.,,11 °caımı teskin etmeie s-atııır 
~- di>'e 

1 •daın "Orlcan, birine! ııcrvi. 
1 tlld 0~ır ldanırak uyurdu, Pişton 
~~-bit t.dl.lp ltıtiı; kılınca bilııbUtilrı ga. 
'llltl'or •rn oldu. QUndUı odasından 

.~'ritıc 1 

1haıırıı ılmcndlfer tuifeleri 
'C)t~ıı e lyor ve aaıtlcrec onlan o

-•tru~ Bitltik odada çafııan kıtrısı 
~I. YUkıck •c•lc söylendi&lnl iıi-

t 4 bi; lca 
~. ~, lif t, bu tren pııar ıUnlcrl An• 
~ ' ...., ll raınıtz, burayı gidecekler 
t :ııııı•rıı u da aktarmo yapacaklordır. 
,~· ~llctı trende UçUncU rr.evkl yok . 

·. lt"ct ntıı &i!C>dcn değigtircbilirsi-r , ..• 
~r llın t • 

ı: ' •th bir ee5le kocasına scsle-

"4t l::tncu . • 
lt- _d~tt • Çldıp bıraz hava alsana, 
-'Ot Oldu 

'1t ilsı h' . 
tu; ıç oralarda olmadiln devam 
'b . 
~ Ctt lll') 

· ~e 1 
• R~le · Akdeniı: ekspresi 

nod h iln areket ediyor. 

Bu gezintiden akşıımın yedisin::!c 
Uıtil başı toz lçerııinde dôndii ve hay· 
kırdı: 

- İstediğim ol(lu, istasyonu bul
dum. 

Birdenbire meraklanan karısı sordu: 
.... Haugi iştasyonu canım? 
- Kmn orta yerinde sıkışmış ma. 

nasız bir istasyon .. GUnde buraya yal
nız ilci tren uğruyor, birisi sabah, birisi 
akpm. Hem ıdt nasıl trenler .. Tren de
ğil, oyuncak .. 

Sonra izahat verdi: 

- Bu istaayonun ismi Mılpele'dir. 
Sen . pru ile Pını:ınyan'ı baiJıyan bir 
ıube hattı bı.ırıdan geçer. Tren burada 
tam bir aut durur. ht11yondı bir tek 
bekçi vardır. Tren bir lokomotif, bir 
furgon, UçUncü mevki bir lo'komotif, bir 
yilk vagonundan ibarettir. Trende an· 
çak iki üç yolcu vardır. Bugiln tren 
buraya kırk bet dakika geç kalarak 
çoldi. Bu iti yoluna koyrealc lbım. 

Ertesi sabah kanımın yalvarmalarına 
kulak aımııdan şcfıkla beraber yola 
~.ktı. tık trenin gewitlnden yarım saat 
evvel hıtasyona yetitti. Tavuklariyle 
me§gul Qlon iııtıı.ı;yon bekçisi Paristen 
gelen bu kibar ır.Usyönün söyledikleri. 
ni aneilk yarım kulakla dinledi, 

O boyun:a mırıldısmyordu: 
- Nasıl olur, bu canım., İtte bu sa· 

bıth da tren geç kaldı. 
'l'rcıı tamam yirmi dakika geç kal

mıştı. Öfkesi topuklarına çıkan Müsyö 
Piston, bu vaktinde gelmeyi bilmiycn 
trenle tlıy etmek için parmaklıktan 

ge!:ti ve demlryolunun isinde dolaş:na. 
ğ;ı başlildı. 

Bekçi botuna avaıı ;ı~tılı kadar ba· 
fırıyordu: 

- Demiryolu içerıinde ccımck ya
sa"lttır. 

Niha·-~t b:r düdük sesi sabahın sakin 
havasını yırttı. Yolun dönemecinde bir 
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Lüzumlu T elelonlar 
Yangın: 
lstanbul fçin: 24222, Beyoğlu tçln: 

446U, Kıırlıköy için: 60020, OskUder i
çin; 60U25. 

\'f}şlll(öy, Bakırköy, Uebek, TarnbyJ, 
Tlüyükdcrc. Fencrlıahçe, Knndilli, Eren· 
kö>, Karini, llüyiikndn, liçylıell, Bursuz, 
Kınalı. için: Telefon muhabere memu
runa yanRın demek "llfldlr. 

B:ımi itfoiycsı. 22711 
Deniz ilf:ıi:rcsi 36 •. 20 
Beyazıt kulesi: ~ 191HI. Galata yangın 

kule ı: 400ü0 
.Sıhht imdat: "4998, Mfül~eiıımumilik: 

22290. Eııııı lytı mildllrlli~ti: 24382. 
Nefln \'el<fıleti htnnhul Elektrik işleri 

Uınııın .l\lliılürHl~ü B"YO#hı: 44801 _ İstan. 
bul: 243711. 

Sulor ldareı;i: BeyoAlu: 44783. Ileştk· 
taş: 4UmıR. Clhııli ı 20222. Nurosmaniye: 
211os. o ı.uduf • R~dıköy: ııon3. 

H&\'PiD~İ: tnrıbul; 243i8. l\adıl.öy: 
50i!JO. ile ·01tlu: 441142. 

Taksi Otomobili istemek 
/çın 

Ueyo~Jıı ciheti ı 40n84. Rehck ciheti: 
36 • 101. :Kadıköy cihell 60U7. 
Dcnızyol l arı 
t~tnnbul acenlelllU: 22740. f{araköy: 

4Sl:Jli2. 
l'nzartesi Tophaneden 16,30 Muılanyn, 

20 Bflııılınnıı. 
Sıılı 'J'ophnneden 9,50 İzmit, 16,30 Mu· 

dırnyft. 1 O Karalılga, 20 Uanclırma, Gııla
tadan 12 Karndeniz, Sirkeciden 10 Mer· 
sin. 

Ç:ırşamba Tophaneden 16,30 Mudany:ı, 
20 llaıııJırnıa. ~irkccldcn ış A)'Vfllık, 18 
Bartın. 

Pı:r~embe Tophal\Cden 9,30 hmit, 16,:JO 
Mudnnyo, 20 Dıındırma, Galntadan 12 
Knradonlı. 

Cumartesi Tophaneden 14 Mudanya, 20 
Bandırma, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Bartın. 

Pııııırıe:;I Tophaneden 9Imroı, 11,30 İz. 
mit, G:ılııt:ıdıın S,30 Muıtıınyıı, 10.ııo lzmir 
Sür, 1~ J<aradeniı, 22.30 Mudanya. 

Müzeler 
A) asofya, Roma • Blzan•. Yunan e~cr· 

!eri ,.e Çinili Köşk', Askeri ;\tüze \C sarnıç 

Jar. Ticarı·ı ve Sanayi Miize~i. Sıhhi müze, 
mu ıııiizcler herııün snal ıo dan lü ya 

karlıır açıktır,) 
TClrk "e tsl~m ı:~erlerf mllıe~I: P:mır

tasfthrn tJllfll• h~n ""' tit d•n ~• _.,,.. 
kadar \'e Cuma ,;ünleri 16 dan 17 ye ka· 
dar açıktır. 

Torıkapı Milıeıl: Herailn saat 18 ten 18 
ya kadar acıktır. 

,,.~mleket Dııı Dttniz 
Sel erler! 

Romnn~·a npurlırı: Cumnrlesl ıfinlerl 
13 de Kösteneeye: Salı l{ünleri 18 de Pi
re BeyrıJt, lskeııderiyc. 

İtAlynn vapurları: Cuma 11llnlerl saı:ıt 10 
d:ı Pire, Hrendizi, Venedik, 'J'rl:rcste, 

Sırkeci htnsyon Müclürlill!ü Telefop 
230i9. 

..-~ vru1'a Hattı 
Scınrılon ek~ııresi tıerıün Sirkeciden 

s:ıal ~2 <le kıılkar \'e Avrupn<tan geleni 
suııt 7,211 le Slrke~lye muvaııalat eder. 

l\on,·nnsiyonel 20.30 da kalkar, 10,20 
de gelir. 

Edirne po<:lnsı: Hergiln saat 8,50 de 
hareket edrr, 10,33 de l(elir. 

An::ı::lolu hattı 
HergOn hıırclıcl ııden ~irrıendlferler; 
Sııııt S de Konya. 9 da Ankera. 15,15 de 

Dıyarbakır ve Samsun, 15,SO da Esklıe· 
hlr, 19.10 da Ankara ekııpreıl. 20 de /ı.· 
dırnnıarı. 

nu trenlerden ıaııt 9 <la harektt eden 
Ankara muhtel!tl pıııartcsl, çarşamba 
ve cıımn ı;:Onlerl Unleb ve 1Musula kadar 
sefer elmektecllr. 

MONAKASALAR: 
Ardın elektrik santralının tevsii tein 

26:?5~ lira keşif bedelli müteharrik ve mü. 
vellit makineler sntın ıılınması ve te:ıl~atı 
kııpalı zarf usullle eblltmeye konulmuş
tur. 

EJ.sfltme; t l!')"lül 9~8 per~embe gilnü 
saat 11 do Aydın lıcle«Jlyeııl d4imt encü. 
meninde yııpılııcakllr, 

GEÇEN SEI\'E BUGON NE OLDU? 
Sair Namık Kemal ıade Ali Ekrem n. 

fal etli. 

duman halesi göründü. Müsyö Piston 
yoL:lan çekilmek istediı ayağı raya ta· 

kıldı, yere yuvarl.ndı, ~alıciniıt en u· 
fak bir hareket yapmağli bilo imkAn 
bulamadan lokomotif r:•valhnrn Uı:crin. 
den geçti. 

- Zavallı adam bütün ömrUnce Şark 
e:Cıspreııini, ve Sibirya hattını Nyılda· 
mış, durmu§tU. üç köylü taşıyal'\ tek 
vagonlu bir tren altında kalması ta
liin ne feci iıtihnıudır 1. 

İ§te kocasının ölUmUnil haMr aldığı 
valrit f.f adam Piston bnları söyledi ve 
tombul yanaklarına inen bir damlı 
gözyaşını sildi. 

\'azan: 
seaıınu m1Y1haffa~a 

Rahmı t ALJJZ 
J aı ırıı CQ1©ıırma 

silııratDe Marmaııra ta b Y ır o a ır u 
sa lfll n u o e &-n ifil e ve ır o eştD ırt o dl ı 

65-
Zavallı Anadolunun her tarafından 

devşirilen delikanlıların bo~luğunu dol· 
durınağa bırakılan eski müo:tahfızlar, 
askerlik çar,rını aşmış, harp, darp ışle
rinden çoktan elini eteğıni çekmiş 60 lık, 
ak sakallı ihti)·arlar §Ubelerc.e toplandı.! 
Buniar. vilayetlerde bulunan İttihat ve 
Terakki mümessillerinin kontrolu altın
da sahil muhafaza taburlarını teşkil et· 
mek üzere sevke tabi tutuldular. Birknt' 
haf ta içinde tekaüt r.edH zabitlerınin c.. 
!inde müstahhz erlerden meydana gelen 
taburlar sahil boyuna serpistirildi. Bo} -
lece tahtelbahirler kaIDı Şosonun btt.!· 
diği ilk tertibat alınmış oldu • 

Ayni gün, umumi karargfilnn bir tez. 
keresiyle sadarete baş vurulmuş, "şimdi
ye kadar meYzii ve kısmen de şahsiyet· 
ler hakkında tatbik edilen (tehcir) işle. 
rinin Mamıara sahilindeki ga~'li müslim 
bütün köy ve kö}•lülere teşmili,, isten· 
mi5ti. 

Talat Paşa, bu işin çok mu. 
hatıralı. bilhassa propaganda bahsin
de ne kadar tehlikeli bir l:eyfiyet oldu· 
ğunu anlıyor, lakin şımarık, hoppa, ve .. 
sarayla birlikte bütün memlekete hakim 
genç, tecrübesiz diktatör arkadaşı EnYer 
Pasanın arzusuna, emirlerine karşı gel. 
menin bundan daha feci ;neticelere yol 
açacağını hi ettiği için s ini ~ıkarma
dan tatbikma emir veriyordu. 

Tehcir başlarken 

Dahilire Nezareti sadaretin tezkerclni 
almı,, ve bütün vilayetlere aynen tamim 
etmişti. Karargfihı umuminin yalnız 
Marmara sahil şel1irlcrine teşmil ettiği 
tehcir meselesl1 Sadaretten 9rkarken lbil. 
tün memt :ket 'dahflıfne'"'ftlttm'. emı 

~ilde yazılmış, lttihat ve Terakkinin 
nezaretlere getirdiği mankenden farksız 
nazırlar, tetkik ve münakaşaya bile lü. 
zum görmeden bunun yaptırılmasına e
mir vermişlerdi. 

Valiler arasmda heyecana kapılanlar 
da yok değildi ... Me eH\ Sivas, Adana, 
Urfa, Mardin, Diyarbakır, Samsun, tz. 
rmr, Mani a, Balıkesir vilfiyetleri telaş 
içinde kalmışlardı. Bu \'ila~'etlerin ekse. 
ri köyleri Ennenl ve Rum köylülerle 
me~klin bulunuyor, bu emir, ekserisi ka
dın ve çocuktan ibaret kalan köy1fileri 
yer değiştirtmek. güçlüğiyle kar~ıla~tm· 
yordu. 

Zaten hürriyet başladığı bir sene ev. 
Yelindenberi faktir Osmanlı Imparatorlu
ğunun hudutlan deh~tll bir sefalet için· 
de bocalıyordu. Ekmek. erzak Yesikaya 
bağlanmış: §eker. gaz ortadan silinmiş; 
türedi zenginlerin, vagon tk.areti yapa11. 
!arın, kasalarına oluk gibi nkan bank
notlara mukabil halk; açlığın tehdidi al· 

~r~~~m:&O#.\ 

lstanbul Radyosu 
18,30 hafif muzik: Tcpebıışı Dclcdlyc 

bahçeııindcn naklen, 19,15 QKnfer:ıns: Pr. 
Salih Mur:ıt (Fen nıüsohnhclcri), 19,55 
ol3rııa hııbcrlcri, 20 Saat ôy:ırı: GrenYi<: 
ra~ntlı:ıne~inden naklen, Necmettin Rıza 
Ye arkııdaşlıırı t:ır:ıfından lürk ınusikl~i \'C 

hnlk şıırkılnrı, 20,40 Jfn\'n r:ıponı, 20,43 
Ömer Rızn Dogrul t:ır:ıfınd:ın or:ıpçn sbv. 
lcv, 21 :)aııt tıyıırı: Orkcstrıı. 21,30 füıdife 
?'\eydik Ye orkııdıışlıırı tnrııfınclan türk mu. 
sikbi ve holl\ şnrlcıları, 22,10 Hnlk türkü. 
lf'ri: Sahırn ,.c rıııyıın Soynk, 22,50 Sorı ha. 
Jır.rlc:r '° ertesi sıırıün programı, 23 Sn:ıt 
iıynrı: Son. 

n[!!Wl;'Ş: 
t!l, PJlll lu Fronsız onrr:ılorı, 20,35 şar. 

kılır, 21,15 cıızlı nt, 22,45 J'nfrkon er, 24 
Plfık. 

llf/DAPJ:. TE: 
18,30 Sigan orlccstr:l'il, 20 cKm:ın konseri, 
20.50 Ducl ııır.ştc kon~er orkestrası, 22,35 
Signn orkeıılr nııı, 23 rotb:ınt, 24 caz pliık
ları. 

nr.w .. ıs: 
19 bontlp. 20 rıl~k. 21, 10 notlyo orke~t. 

rn51, 23 ::ıo hııfif mıııik "e rar.lıımı, 3 ha. 
fif mıı? "I\. 

l'.WSOV \: 
17 l\fııııdoliıı orkı;strp5ı, 18 cnzbanl, 20 

şarkılı konRer, 22 opera trsnnnl. 

tında ,.e müthi~ bir sefaletin pençesinde 
kıvranmağa ba)amıııtı. (1) 
Mernleketıı eli silah tutacak çağdaki 

delikanlılariyle, yan ihtiyarlan cephele. 
re gö:ıderilmiş, ortalıkta kadın ve çocuk 
tan ba,ka kimse kalmamıştı. 
~undi tehcir, b uelj tutmaz, bir i~ ya· 

ramaz, ağZJ \"ar dili yok kadın ve çocuk 
kütlesine tatbik edilecekti. 

Valiler, kafalannın tefsir kabiliyetine 
göre verilen tehcir emrini türlü §ekillerde 
tatbik ediyorlar, hergün, köylerden jan· 
darına \'C korucuların muhafazası altın. 
da yol:ı ı;ıkanlan pejmürde kılıklar, ya
hnayak, ba~ıkabak kadın ve ~ocuk kafi· 
leleri, değneklerini kaka kaka sürüye ka. 
nşan sarsak ihtiyarlarla birlikte vi~yet 
merkezlerine getiriliyor, burada bir araya 
toplanan kn~ilclcr, büyük topluluklar ha
linde sevke t"bi tutulmak için alıkonu· 
yorlnrdı. (2) 

Mustahfazlardan teşkil edilen sahil 
muhafaza jandarma taburları Füratle 
:\farmara sahlllerine yerle~tirilmişlerdi. 

Ve .. sonra sevk, bu ~Jdlat tamamlanır 
ken harıl harıl faaliyete koyulmuş, Bo
ğazdaki destnıyer fırkalariyle perakende 
hlzmetlerdektt bütün donanma aksamını 
B~yükdere ve Haydarpa~a önlerine top· 
lamı~. teftişleri tensikler, :kesifleri teftiş. 
ler kovalanıağa ba,Jamıştı. 

Brodeyin yaptığı lstanbul limanı se. 
feri, üzerinden 15 gQn geçtiği halde bü
tUn dehsetiyle efUn umum.iyeyi işgal 
ediyor, ne Şosonun aldığı tertibat, ne 
karargahı umuminin verdiği teminat, ne 
de emniyet tc:;kila.tiyle İstanbul Merkez 
Kumandanh~'lnın tahtelbahirlerden za. 
rar görenlere verdiği tavizat bu korku
lara şiper olamiyol'.du. 

Tam bu::oerl"ftda 'fevkat4de bfr hAdiec 
yine Şosonun hırpalanmasına sebep ol· 
du. Brodep, Plengideryayı babrdıktan 

sonra donanmanın yapae<lğı takibi dil. 
§ünmü~, 'ar hıziyle Marmaraya kaçmış. 
küçük denizin altında gizlenmeğe, günü 
böyleoe gcçirme~e. gece Hayırsızada ci
varında arkada lariyle bulu~tuktan son· 
ra Davstu bulmak için faaliyet sarfet. 
mcğe hazırlanıyordu. 

Fakat, O manlı donanması lngiliı tah
telbahirlerinin umdu~ru takibi yapmamış" 
Brodeyle arkadaşlarının rahatça swışma· 
larmn meydan ''ermİ§tİ. 

O gece. Hayırsızada açıklarında arası. 
ra parhyan bir kırmızı ışık maalesef ne 
devriyedeki Osmanlı destruyerlerinin ne 
de gümrük muhafaza motörlerinin na
zarı dikkatini celbedememiş, geceyansı· 
na doğru ışıldar fazlalaşmış, nihayet 
sön.mOştU. 

Brodcy, arkadaşlari)•le o gece Hayırsı. 
zadada bulu~tu. Süvariler ne yapacak
lannı, Io\omodonın önünde rnünaknşa et· 
tiler. Karar verdiler. Karar, lstanbul 
limanı hamlesimn temadisi husu unda 
ki ittifaktan ibaret kaldı. Buna göre 
§U teferruat da konuşuldu: 

1-Tahtclbahirler muhtelif istikamet. 
lerden Marmara ~dasına doğru gide~k
ler, Fransız tahtelbahiri Triton r..farma· 
ranm Uumeli sahilin{ takip edecek, ras. 
geleceği deniz nakil vasıtalariyle sahil 
iskele ve limnnlaruu torpido, top ve 
bombalarla tahrip edecek, E - 12 süvari i 
kapitcn Nazmet, Marmaranın kınat hat· 
tını takip edecek, aynı Yaıife tile bu hat 
üzerinde seyre geçecektir . 

Bizzat Bıodeye gelince: O da Manna. 
rnnın Anadolu sahilini takip eden bir ro
ta üzerinde hnrek!\ta b:ışlıyacak, B 7. 
Danca koyunda, mühim bir tahrip saha· 
şında rit1it oynadıktan ~onra gelecek. 
E • 13 ün harekatına iştirak edecekti. 

B 1 süvarisi lliron, kapiten Brodeyden 

sordu: 
(Dcnmı var) 

(1) Hatla bıt ara bez buhraPıtndan ö. 
tilrii, kefenlik bez bile t•esika ile beledi-
yelerden tedarik olunuyordu. R. l'. 

J2) Tclıcir saflıalarına ait muhtelit 
lıc'ilıralar, bu tcfrikamızın iiçüncü kısmm. 
da bütü•ı tafsil6tı müteferrik hı1dise-
lerle birlikte yaıdacaktır. R. l'. 



8 
Baştarafı 11 incide 

"iBrleşlk Amerika Cümhuriyetlerl -ve 
!ngiltcre Krallığı Föniks adalarından 
Kantom ve Enderbüri adalarında her iki 
tarafın ticaret ..,.e hava yollarına aynı ko. 
!aylıkları bahşedecek bir idare tarzı kur
mak hususunda uyuşmuşlıırdır. Yeni idare 
tarzının tcferrüııtı iki tıuaf hükumetleri 
ara~ında teati e<lilelek notalarla tesbit e-
dilecektir.,, .ı 

Macaı istanda tayyare kıtzası 
Iludapcştede Sent_Etiyen yortuları kut

lulanırken Içerlsinıle dokuz .'.\tncar gazete
cisi ve üç mürettebat bulunan bir yolcı u 
tayyaresi düşerek parçalanmıştır. Tayya
rede bulunanların hepsi ölmüşlerdir. 

~ 11 a~ustos 4J 93~ 
Rusyada yiiksek şura toplandı 

Sovyet Rusyaıfo 1937 ikinci teşrin inde 
intihap edilmi~ olan ikinci yüksek ş(ıra 
a~uslosun onunda Kremlin sarayının bü
yük salonunda toplandı. 

Umumi celsede Stnlin, Molotof, Yoro~i. 
lof, Knlinin, Kaganovic, .'.\likoyan, Ande
ef bulundular. 

Maliye komiseri Zvieref de\"lel bütçe. 
sine dair raporunu okudu. 

1938 hütçesi 1937 bütçesine göre yük. 
sektir. Ynriclat biitçcsl 12a ıuilyar ruble
ye, masrar bütçesi ele 123 milyar 700 mil
yar rubleye çıkıyor. Bütçenin başlıca fa. 
sılları şunlardır: 

1 - Milli iktısnt masrafları: 47 milyar 
200 milyon 

2 - Küllür masraflıırı: 31 milyar. 
3 - ~filli müdafaa bütçe~i: 27 milyar 

"(geçen ~eneden yedi milyar fazladır) 
· l\lilll iktısada hasredilen 47 milyardan 
20 mily:ır sanayie 10 milyarı zlraate 
6,5 milyarı nakliyat işlerine 2,5 milyonu 
ticaret işlerine sarfolunacaktır. 

Küllür işlerine tahsis edilen 31 milyar
·d:ın 20 milyarı manrir, 8 milyarı sıhhat 
işlerine nyrılmıştır. 

f a~lı boya yerini tutan madde 
İsviçreli bir kimyager, 'duvarlar, de. 

mir tahta üzerine sürülen ,.e onlıırı 

harlcl tesire karşı himaye eden, ya~lı 
boyn 1·erine kaim bir madde keşfelmi,. 
tir. nu madde zehirli gazlere knrşı muka
yfm Imfş. 

Bu keşfin haYa hücumlarına karşı mu
l::a\·emeııe hüyük bir rol oynıyaca§ı tah. 
min olunuyor. 

11 ~ aı~Ystos11 g3e 
Frnnsa - ltalya münasebah 
4 A§ustosta ltaly:ınlnr, Fransaya seya

hat etmek istiyen valanda~Jarına müşte. 
rek \"eya münferit pasaport vermemeğe 

başlamışlardır. Du \"aziyet karşısında 

Fran~a lıükilmcli 13 ağu tostan iliharen 
1taly:ıy:ı seyahat edecek Fransızlar hak. 
kında aşağıdaki kayıtları koymuştur: 

1 - Fransız seyyahlannın kısa bir z3-
man için ltalyaya gitmelerine müsaade 
ed ilmiyecektir. 

2 - ftnlyaya gitmek istiyen Fransızlar, 
bu seyahatin z:ırurl selıeplere dayandığı. 
nı 1 hal mecburiyetindedirler. 

3 - ltalya için müşterek pasaport ve. 
rilmez. 

Jsviçı enin huzur ve süktlnu için 
İsviçre Federal meclisi, Cenevrede hu· 

lunan Slovak cemiyetinin Çekoslovakya 
aleyhine propaganda yaparak "Kro:ıly3 
Press,, gazetesinin Yugo,la\"ya aleyhine 
neşriyatta bulunarak lsviçrenin huzur Ye 
sükıinunu ihlal etlil!inc k:ırar vermiştir. 
Cemiyet İsvicrede ~ıra t faoJl)·eıte hulun_ 
m:ık ve propagandayı yapm:ıkl:ın menedil 
mi,, ayda iki defn çıkan gazele kapatıl

mıştır. CcncYr de oturan l\locnr tcheasın
dan Andre Tanla d:ı hucl11t haricine çıka. 
rılmıştır. 

Fransamn Bulgaristanla 
ticari münasebeti 

Sofyadn lakorrür cılen hlr anlaşmaya 
göre Hıılgaristan Fransnıl:ın 375 milyon 
frank kıymcıincle mübayaatıa bulunacak
tır. Bu eşyanın bedeli on iki senede öde· 
neccktir. Alınac:ık eşya şiınendifcr, na_ 
fia ,.c h:ırbiye ,·ekôlctlerl arasında taksim 
edilecek lir. Tedıyeyi kol:ıylaşı ırmak için, 
Frans:ı tıık,itlcre mııkııhil lhılsnr ıırnhsu
Jıitını ela kııhul cılecektir • 

lt al yaya bakır ve nikel 
I 

eşya girm yecek 
ltaly:ıdn, yerlerine mt·mlekel m:ıtlcnlcri 

ikamc~i mlinıkün olan biltün işlerde bn· 
kır, nikel, krom, kobalt Ye halitalarının 
kullanılm:mnı menetnıişlir. Bu madenler. 
den ve h:ılital:ırından yapılan eşy:ınııı d:ı 
1ta1yaya girmesi memnudur. 

Atlas Oky ınosumı geçen balou 
Ne,·york - Derlin haltına lşliycn i50 hey 

gir lm\'clinde diirt moıl'ırlO, 26 yolcu ta. 
Ş'IYahilcn ''Kondor - 200,, Alınan lmlonu 
Derlin ile Xe\'york arasındaki 12,000 kilo_ 
metrelik mesafeyi saalle vasatı 255 kilomet 

.. 15 Ağustos 
re ve süratle ve hiç bir yerde durmadan 
25 saatte aşmıştır. 

Ekuvatör'de zelzele 
Ekuvatör'de on seldzinci asırdanberi 

misli görülmemiş şiddetli zelzeleler olmuş 
tur. Kiloda binlerce ev yıkılmış, elektrik 
cereyanı ye ı;u kesilmiştir. 25 kilometre
lik bir daire dahilinde bütün köyler 
mahvolmuştur. 

1J 3 A~ustcs 938 
~ekoslovakyada tayyııre kazası 

Prag _ Straıburg • P:ıris arasında işli

yen yolcu tayyaresi Almanyada bir tepe 
üzerine düşmü' ve parçalanmıştır. 13 yol
cu ,.c 4 mürettebat telef olmuştur. 

Rus - Japon ihtilafı 
7 Ağucıtontan 12 Ağustosa kadar 

7 Ağustos - Yüz kadar Rus tanaresi 
Çangkufeng cephesi üzerine beşyüz bomba 
almıştır. 

8 Ağustos - Rus tayyareleri Tu-:\fen 
nehrinin cenub sahili üzerinde Kelko şeb 
rlnl lıomlıardımnn etmişlerdir. 

Jopon harbiye nezareti neşretti~! bir 
tebliğde allı ağustosa kadar Japon zayia_ 
tının 70 telef, 180 y:ıralı olduğunu hildir
miştir. Rus zayiatı ölü ,.e yaralı olarak 
1500 dür. 100 Rus tankı tahrip edilmiş Ye 
6 Rus tayyaresi düşürülmüştür. 

9 Ağustos - Topçu ile takviye edilmiş 
iki Rus taburu M:ınçukoda Şui Llu Fenge, 
hücum etmiştir. 

Üç füıs tayyare filosu muhtelif Japon 
mevzilerini lıombarılımıın etmiştir. 

10 Aijuslos - Dütün cephe üzerinde şid
detli bir bomba muharebesi olmuşlur. 

11 Aijıutos -1\toskovada Ruslarla Japon 
lar arasında cereyan eden miizakerclerde 
bir mütareke kararlaşıırılmıştır. Muhns:ı. 
mat 12 ai=tu.,tos günü mahalli sa:ılle öğle ü
zeri tatil edilecektir • 

12 AGUSTOS - Mütarekenin esas şart
ları şunlardır: 

1 - Japon ve Rus orduları halen işgal 
ettikleri yerlerde durmak şartile muhasa. 
matı keseceklerdir. 

2 - Harp meydıınında kalmış öll11er iki 
far11fa mensup kı!ıı Tar tarıı ından op an • 
caklır. 

3 - 1ki ordunun hulunacaktarı yerler 
12 a#ustosta toplanacak bir konferans ta
rarından tayin edllecektlr. 

ltalyanm yeni bahrt inşaatı 
tıalya hükumeti Hl38 hahrt inşııat prog_ 

r:ımına 8 hafif kruvazör inş:ısını ilCıve et
miştir. 

Roma imparatorlıırının Ye muharipleri
nin ı~imlerini alarak olan bu kru,•azörler 
31i00 ton hacminde ,.e 39.40 mil siir:ıtinde 
olacaktır. (j pus çapınrln yeni sislem topla
rı bulunacaktır. 

llu hafif kru,·azörler, İngiliz donanmıısı 
na yeni giren Tibal ~ısıemindeki 1,850 ton 
lıık torpid,, mııhriplerine karşılık olarak 
yopılmnktaılır. 

Bu program ikmal edilıli~i '"akit İtalyan 
filo u i000-10.000 ton arasında 31 krııva_ 
zöre malik olacaktır. (Fransanın 20 kru
vnzöril vardır). 

Bunlardan lıa~ka İtalya hükumeti 35.000 
ton hacminde Roma ,.e lmpero isminde 
iki kruvazör Te birçok tahtelb:ıhlr inşasına 
haşlamıştır. 

11 ~ A~lYls'ltcs 93~ 
Südet meselesi 

Çekoslovakya devlet reisi ve hükumet 
erkiını Çekoslo,·akyada bulunan ekalliyet. 
ler, bilhassa Südel Almanları meselesi ile 
meşgul olmaktadır. 

Resmi bir menharl:ın çıkan malumata 
göre lıüklımel tarafından bu hususta ha
zırlnnıın proje :ışaAıdaki esaslıırı ihth·a et
mektedir: 

1 - Hiikilmel ekalliyetlerin millet mecli 
ı;inclc muayyen bir nic;Jıet dahilinde tem_ 
siline mll\·afakat cdcrcklir. 

2 - Siidl't Almanlıırının olurılu~u mın
lakayı Slovakların oturduğu ~·l'rlerılen a· 
rırmak mııdılcten imkün.sız olclıısundan 
Siiılctlcre iılarl muhtariyet Ycrileıncı. 

3 - l\f:ılıalli iıl:ırelcrc daha geniş salil. 
hiyet ''eritecektir • 

' - Eyalet meclhlerl teşkil e'dllecektir. 
5 - Eyalet meclisleri milliyet esası 0-

ıer!ne encümenlere ayrılacaktır. Çek en· 
cilmenler, Çeklere ait meı;eleleri; Alman 
encilmenler Almanlara ait meseleleri gö. 
rüşeceklerdir. 

6 - Encümenlerin verdi#! kararlar mec 
!isler tarafından reye konmadan kabul e
dilecektir. 

7 - Mahalll memurlar eyalet meclisleri 
azası arasından seçilecektir. 

ispanyada harp 
"I Ağustosta.n ıs Ağusto9ı& kada.r 

7 Aoustos - .'.\tilliyetciler Ebrenln sağ 
sahilini tamamen işgal ettiler. Palmos il· 
manında Sake Lugano ismindeki İngiliz 
ticaret gemisi bombardıman edilmiş ,.e ta. 
mamen batmıştır. 

8 Ağustos - Cumhuriyetçi ordular, şark 
ta Kııslellon cephesinde ilerlemişlerdir. 

9 Ağustos - l\lilliyetciler Estramadura 
cephesinde büyük bir zafer kazandıkları
nı blldıriyorlar. 

10 Ajjustos - Brilanya hilkt1metl Lake • 
Lugamo gemisinin bombardımanını Fran. 
ko ne7dinde protesto etti. 

11 Ajju:stos - Ebre mıntakasında milli
yetçiler iki tepe işgal etliler. 

12 ıtğuslos - .'.\tilliyetçller Eslramadura 
cephesinde ileri yürüyüşlerine devam e· 
diyorlar. 

13 Ağu.~los - Milliyetçiler E'ltramadura 
cephesinde Kama tepelerini işgal ettiler. 

Satılık ve kiralık 
Ortaköyün havadar mahallinde Boğaza, 
Marmaraya, köprüye fevkaU.de nezaret
li mükemmel si~eklik, çamlık, meyva
lık, havuz, lak, tenvir edilmi~ akar su. 

lu bahçeyi havi on iki odalı kagir hane 
mobilyeli, mobilyesiz acele satılık ve 
kiralıktır. İsteklilerin Ortaköy Palanga 
sokak 25 numarada Hasan Tahsin Gür
aoya müracaatları 

Havadar, konforlu, ucuz, hu.su.si i 
hastahane 

Şişli cerrahi kliniği sahibi ve j 
operatörü · 

Birinci C A FER Paristen 1 
sınıf Mezun 
operatör TAYYAR 

Umumi, cerrahi, dimağ, sinSr ve es 
tetik (gençleştirme) cerrahisi ve ka. 
dın, doğum mütehassısı. 

Ameliyathane masrafı alınmaz. Dok 

1 
tor hastalarına yüzde 30 tenzilat. 
Şişli meydanı No. 201, Telef:35..261 

fstanhulda Joıloryaya borçlu Di;rarba
J.:ırda un ve çeltik fabrikası sahipleri il.' 
Nh·aıi vcreseleri ile 

0

Mustafa ve arkadaş_ 
lnrının sahip olduklan Diyarbakırdnki un 
ve çeltik fabrikaı;ının mülkiyeli acık art· 
tırma ve peşin para ile ~atılııtn çıkarıl
mıştır. llirinci arttırma 30.9-938 tarihinde 
saat ondan on ikiye kadar, birinci arttır
mııda verilen pey lıcdcli muhammen kıy· 
metinin yüzde yetmiş lıeşini bulmaz~a L
kincl arıtırma 17-10-938 tarihinde ayni 
~naife Dirarbakırıla icra dairesinde )·apı. 
lacaktır. 

1 - Şartnome 17-8-938 tarihinden HL 
haren herkese açıktır. 

2 - Gayri menkul üzerinde bir hak id 
dia edenler Ye ipotek sahibi alacaklılar 
' ·arsa evrakı müsbitelerile yirmi ıtün için· 
de icra dairesine müracaatları ,.e aksi 
t:ıkıllrde hakları tapu sicillerile ~ahit ol
nıoılıkça payl:ışm:ı bedelinden hariç tutu. 
lacııklır. 

3 - Daha fazla malumat ıılmok istiyen· 
lerin l:.!2-34 num:ırıılı dosyıılnrile dai!_emL 
ıe ınüraca:ıtları. 

4 - Ferağ ,.e tell:lliye müşteriye ve di· 
ger \•ergi gibi cleYlct alacakJ:ırı OOrÇIU)'a 
ait olduğu iliin olunur. 

Yesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan Doç mar
kalı Ye 2313 plaka sayılı taksi otomobili Taksimde Merkez garajinda 6-9.938 salı 

günü saat 11 de satılacağı ilan olunur. (5891) 

lstanhul Ş.anayl MUfettlşllğinden : 
25-8-938 tarihinde ticaret ve sanayi odası salonunda içtimaı mukarrer olan sa-

1 nayicilerin toplanmamalanndan 31-8-938 çar~amba günü tam saat 14,5 e bırakılmış! 
trr. Yevmi mezkilrda bilumum sanayicilc rin behemehal ticaret ve sanay.i odası sa
lonuna gelmeleri il~n olunur. (58·12). 

Bayan Leyli\ yazıyor: 

HER SABAH 
Daha Genç Görünüyorum/ .• 

n el s1· 
"'Uyanır uyanmaz, heme ırıult· 

k buruŞU" namı alıyor ••• Ve kUcU ya kS." 

- tnrımın tamamen zail oıuncn erırlP 
dar günden gUne 11 bar· 
kaybolduğunu keına 
rPtle görüyordum! ... ,, 

naran JJCylA'nm yaln•• 
bir haftalık tedarldCD 
sonra ahnmış ve rötUŞ 

görmemi' bak.Jkf 
fotoğrafı 

"Ancak bir batta anren 
bir tedaviden sonra bu 
derece gUzelleştlğlme şa
şıyorum ... Botun arkadaş 
larım böyle daha gene ve 
daha güzel görünmem i-
çin neler yaptığPmı soru- lardan latlbsale muvat· 

ı·· yorlar ve şayanı hayret fak olduğu ve "Bioce 
bir şekil alan tenim için tabir ettiği bu canlı hil· 
iltifat ediyorlar.,, ceyreler hillA.sası, ştındl 

Yalnız bir hafta zar- pembe rengindeki Toka· 
fında binlerce kadın, ca- lon kremi terkibinde 
zlp bir tene kavuşmuş, mevcuttur. Akşamları 
birkaç yaş gençleşmiş ve t> yatmazda.n evvel tatbik 
biltUn buru')uklukları ediniz. 
kaybolmuştur. Alimler, Siz uyurken, clldtnlzl 
buruşuklukların: fhtl- "" besleyecek ve gençleşti· 
yarladrğımızda cildin bes recekUr. Bir hafta zar• 
leyle! ve ihya edfc1 bazı fında bUtUn buruşukluk-
unsurlarını kaybetmesin- !arınız kaybolacak ve 10 
den llerl geldiğini keş- yaş daha genç g6rUDO-
fetmlşlerdlr. cekelniz. Gllndllz fçfn 

--...-~~~Bu lüymetll u~n-au_r_l~a.-n---~-- '(Yağsız) beyaz rengin• 

cllde iade ediniz. Yeni- değl Tokalon krenıtnl 
den gencleşecek ve taze- kullanınız. Birkaç gUO. 

leşecektlr. !şte; Viyana zarfında siyah benleri &" 

tintversltesl Profesörü rıtlr, acık mesameterl 
Doktor Stejskal'ln keşfi sıklaştırır ve en çlrklll 
bu derece ehemmlyetll ve en esmer blr cildi yu-
ve caziptir. Genç hayvan- muşatıp beyazlatır. 

Bayan] arın 
Satın aldığınız Tokalon kremi vazolaruıııı 

bilyilk blr kıymeti vardır. Onlan bnyllnJze ltıdC 
ettiğinizde beben l~ln ~ kuruş aln<'nk, ayni zn· 
manda kıymettar mükl'ıtatları hulunnn Tokttloıı 
müsahakıuıma iştirak hakkını \"Cren bir bilet 

takdim edecektir. 



~TOS-1938 

Cekoslova kya için 
~ Alman planı 

"' fı0i (A. A.) - Yan reamt "Na- ( retmekte ve Henlayn tarafta.rlarma 
~ed& tlq,, bu sabah neurettlği bir meşru mUdafaa haklarını istimal tav 
'sndet diyor ki: siyesinde bulunmaktadırlar. 
~taPartISi, mUzakerelerl talike 
~ de dır· Bu, Alman hariciye neza- Macaristan bttaraf 
• :"1'11 ha noırtaınazarma muvatıkm~. 

!lota riclye nezareti, bazı devletlere Berlin, 26 (A.A.) - Macar Naı'bi 
~ed \'ererek, eğer müzakereler eü- hükumeti Amiral Hortinin Berlindeki 

liııı ~.kalır ve Prag SudeUerin ta
ç artan imtina eylerse, Alman

' "~alovakyadalı:l Almaıllan tuta. 
~~'<t ?l!Q Unların mill! davalarm.ı her va 

tatdi:d daraa edecetınl bildirmiştir. 
'1Qı 

01 
e, Almanya, kan§mamnı. bir 

~atak değil, fakat Çekoslovak 
~eıeı rn ınuır şerefini aIAkadar eden 
~'<:e bir mUdahale gibi telA.kki 
~et .,, 

l!ı.ı.::- e, bu 
~~ l'e A.l notanı~, vaziyeti vahtmlco-
"~ 1 ınanyada mUfritlerln galebe 

bııııııı Spat eylemekte olduğu !lkrln
tr.~. aralı: ~~: Yazısına ııöyle devam et -

~ !lok 
"'-.~'O\>a1t talnazar, yüksek mahfellerin 
L.'~e Ya meselesinin çabuk bir hal 
t biJıur ?'abtJnı arzu eylemekte olduğa
,~ hu~ haberleri teyid etmektedir. 

~ı ... -·~illt devletlerin bir mUdahale
;ıanYa ~.ıı la1t Yt bu hedefinden dlindilrebJ-

~'tle ~rde Sudetler için bir muhta. 
~t1 h a olunacak ve bu muhtarl -
~ ~lak aı suretinin bir taliki mahiye'te ki edilecektir . ., 

!ılt~ı bU ey]fil aymrn çok buhranlı o
"'I', dlrerek makalesini bftlrmek-

lteıııa 
~hııcYn taraftarlarını dövil~e 

llr ediyor 
' a~. 27 ~~alt (A.A.) - Ba~vekil Hod-
~ bit· !artı Fransız elçisini kabul 
' iıu ibare politik nazırlar toplan. 
~~~ ıı:ı: eylemiştir. Hodza, bu top 
l,."'liııdcrı. akerelerin ancak Gvatkinin 
...... tııı Cd b~onra aemcreli bir ıurette 
\ "a~i;r: .ilcceğini bildirmiı ve umu 

ikameti esnasında Almanya ile Çekoslo. 
vakya arasında bir ihtilaf zuhuru halin
de bitaraflık muhafaza edeceği vaadin 
de bulunmuş olduğu tahmin edilmekte -
dir. 

Daladye 
kabinesinin 

vaziyeti 
Pa.rlt. 27 - Daladiye kabinesinin 

mevkiini tehlikeye düşUrcceği l!lanılan 

40 saatlik 1§ haftaaı kanunu meııelesl 

bu mahiyetini kaybetmiştir. Filhakika 
bu kanunun yalnız mllıt müdafaa işleri. 
ne çalışan fabrikalara mUııhasxr kalmak 
aartıyıe tadillne Blümun sosyalist parti
si itiraz etmemektedir. DUn t.oplanan 
halkçı t.oplantı komitesinde bqveJdl Da,.. 
ladye 40 saatlik hafta kanununu kaldır • 
mak mevzubahl!I olmadığını temin et:ml§, 
ancak millf mUdafaa ihtlyaçlarmı sUrat
le tarvılamak zarureti bulunduğunu söy
lemiştir. Hwrust sanayle gellnce 40 sa
atlik iı haftasını defi§tirmek asla mev. 
zubahs değildir. 

Bir çocuğu 
yaraladılar 

Diln Kantarcılarda bir hldise ol.mut 
ve 26 ya§lannda birili 13 yaşında bir 
çocuğu bıçakla yaralanuıtır. 

HABER - '.Akfan\ postu! lS 

Yafada 
Müthnş bir 

Doğu manevraları 

infilak 
30 Ulii 60 yaralı var 

_.. Baştarafı l incide 
Ulustan: Tunceli manevralan dün 

ıabahtan itibaren başlanuı bulunmak. 
tadır. 

Mavi ve kırmızı ordular vazifelerin1 
bihakkin kavramıı ve manevranın ilk 

.Yata, 26 (A.A.) - Bu sabah .Ya.. günü iki taraf da parlak neticeler al. 
fa'da çarşıya bir bomba atılmış ve ımşlardrr. Bu büyük aakerl harekatı 
bu lntllı\k neticesinde 80 arab ölmüş orgeneral K!zan Orbay idare etmek • 
60 kişi de yaralanmıştır, tcdir. 
Şehirde- büyük bir heyecan vardır. Manevralar çok heyecanlı eahneler 
Umumt grev flatı edilmiştir. Birçok göstermektedir. iki taraf aakerlmizin 

tezahürler olımı, ve İngiliz - Filistin neticeyi lclılerlne çevirmek için canla 
bankasmın Yafa §Ubesi önündeki tezahür batla çahıtrkları görUIUyor. Şu kUçUk 
esnasında halk bankaya ateş vermiştir. hldiıe bunu ne güzel g&teriyor: 
İngiliz askerleri zamarunda yetişerek ban Keıif ve muharebe va.ıif eal alan ıU. 
kayı ön tarab yamru' bir vaziyette kur. vari kuvvetleri müteaddit kollar ha. 
tarmıştır. İngiliz bankasının direktörü- tinde Murat nehrile Ha.zer g51U a,ra. 
nün otomobiline hücum edilmiş ve oto- ımdan ilerliyorlardı. Motörize tabur 
mobil paraçlanmıştır. Bütün bankalar da birkaç dakika içinde kamyonlarla 
kapalıdır. Sokaklar asker işgali altında. ilerideki bir köprilye hare.ket ettiril
dır. mişti. Kırının taraf köprilyU trkanuya 

KudUs, 26 (A.A.) - Mınta.ka ko ~ çalıııyordu. Fakat bu ıurada mavi ta .. 
miseri Moffatm katli üzerine İngi- raf hiç tereddüt etmeden k8prilniln 
Uz makamları, Cenln'de, şehri bUtUn Ust tarafından ıuya daldı ve suyu geç 
şUphell kimselerden temizlemelC ti. Askerlcrlmlzin bu gcçlfi çok heye 
Uzere tedbirler almağa mecbur oı.. canlı oldu; bellerine kadar ıuyun ı.. 
muştur. Halk, başka taraflara na.k- çindeydiler. Bu geçiş kırmızı tarafı 
ledtlmektedir. Tethişçilere karşı bir emrivaki Jaupamda bırala:mt ve 
sempati besllyen unsurlara aft bir -------------
çok evler yıkılmıştır. Şehre duhul 
memnudur. 

lngiliz müstem
leke nazırı 

Şehrimizden geçerek 
Hlodlstaoa gidecek 

İngiliz; mUstem.leUt namı 14alkolm 
Kakdonald eyl\lliln ortalarmda tayyare 
lle Hincliatana gidecektir. 

Bu seyahat esnasmda İngiliz mtıatem
leklt nAzmnm Jma bir mUddet aehri
:m!zde kalmam muhtemel görülmekte -
dir. 

Filhakika İngiliz nazırı Hfncliatana gi. 
derken Adana - Bağdad yolunu takfp e-

Benzin depo
sunda infilak 

Tokyda 45 klşl Uldfl 
Tokyo, 26 (A. A.) - Tokyonun cenu

bunda klJn Omunl varo§und&ki bir fab
rikada vukua ıelen kaza csnumda ben
zin deposunun intH!k etmesi tUerlne ya
ralananlardan blrçokls.n daha. aldıklan 

yaraların neticeııiyle ölmUglerdir. 
Ölenlerin mlktan halih~ 45 1 

bulmqtur. 

Makedonya komitesi reisi 

Mihailof 

I 
onu El~ığ istikametinde çekilmeye 
mecbur etmiıti. 

Genel Kurmay Baıka.nmıu Mareşal 
Fevzi Çakmak, ikinci başkanı orgene
ral Asım Gilndilz, orgeneral Fahrettin 
Altay, orgeneral İzzettin Çalışlar hem 
mavi, h~m kırmızı taraftan takip et
mektedi.rler. Bat hakem korgeneral 
Mustafa Muğlalrdır. 

GUnUn yorucu yürllyUılerlnden son. 
ra bile komutan, subay ve erlerde tam 
bir neJe görillilyor. Halk manevra. 
lan çok yalandan takip etmektedir. 

Benzin 
ucuzladı 

_.. 80§ta1afı 1 incide 
BENZİN 

Çt!t teneke 
BUyUk teneke 

DökU.m 
Kg. 

R'.Ul"Uf R'.urtı§ 

Ankara 6t50 17,70 
htanbııI ~o ııs,20 

Samaun !580 -,-
Mersin l570 -.-
İzmir l570 ııs,20 

Diğer yerlerde azamt satış fiyatla. 
rı İstanbul ve tzmlr depo fiyatlarına 

nakliye ve mahalli resimler ve ıt ... 
tesl vekllete mevdu yerlerde satıcı 

komisyonları fJAve edflerek tayin ve 
tesblt olunur. 

lsta.nbul ve lzmtr (l.epo fiyatları: 

Benzin: BUyUk teneke çifti 511, 75, 
ufak teneke beheri 7' kuruş. Petrol: 

BUyUk teneke çifti 468,U kuruştur, 

Büyük taarru
zun yll dönümü 

_.. Baştarafı 1 incide 

reyan eden muharebede bulunmuş olan 
Kalecik köylU Halil, gözlerlle gördUğ1l 

, lı4 tı~ı lnlarnak i~ Sir Con SC· 
~ ~ Urunu beklemek Jbımgel 

~c "'"1 • • ~l .. ,, cmıştır, Kantarcılarda 4 numaralı aşçı dük.. decektlr. 

Karıslle beraber 
Lehistan& gitti 

İngiliz gazetelerinin yazdığına g6re; 

Tfuk savlet ve aaiıametinl tebarüz et~ 
ren sözler söyledi. Halkın heyecanla din-

'ıi..~e/er· ~ A'--...Gud-~ 
~lit· ll~ ~~lldt ve RO§cyi kabul et
~ llıtaeı &~rU§ı:nede mUnkerelere de. 
L~ ~ eli görü§lilecekti. Fakat, mU
Oth~"ıuunu, öğleden eonra Hcn
tı:ıııcrı. olan ·"Rundpu,, tarafından 
~~ "V'e bazı ıinirlillk uyandıran 
~ ~ tc~kil eylemiıtir,. 
' bıı ht:c l{elJenierin imzaıınr taıı
~~dık~e, Henlayncıların ma
t~~ a.rı tecavüzlerin "Marksist 
lıl)~~Cktn •iaternatı'lc bir hareketi,, ni 
'dc.,.a c olduğunu bildirmekte ve 
~.~ıı .,.a:;ı etmektedir: 
\~il Yet karpıında Parti, kendi 
)ltt lıli~tti ~llrriyetinin ve emlakin.in 
~ <ttr. nı dlJıa fazla garanti odemL 

.... ~ti 
'CI td~. lrtcııru "daf ~ ~· -.ııı:ıc " ınu aa hakkmm isti-
~ ltıcrıa tncsi tenbihlerinl ilga etmek-

tı ta Uplarını hücuma maruz kal
~ hrta~n bu haktan iatüadede ıer. 

it ıı bty lllaktadır.,, 
~ dt~ıct :nnanıe sansUr edilmiı ve ge

'~i:~Yosu Sildet partisinin be-
~ht~~lln ın asılsız olduğunu bildiren 
~~n~c:~c neşreylemiıtir. 
~.deni}·ın hu beyannameıinde ez

\... ""ter lı ı Yor ki : 
~t io::hangi bir kimae, bu beyan· 
·~tli t h hareket ederek silkfin ve 
;..~ e lı1cc k ~:' tcdh· Ye oyarsa, çok tiddet-
ıt.~ P" ırıcn ile karıılanacaktır. 

"rtili . ~ 11 nın bu beyannamesinin 
~ ~ru:n9aktır. N'ızam ve silkOn 
\ dC\flcti ltlüdafaa vaııtalan ile değll 
~' 01 n ınesuı organları tarafın. 
,~. Utıacaktır.,. 

'ıırı Yenı fedakftrhklarda 
~ llYor 

t, 2, 
t~cr d~A.A.) - tyi haber alan 
· • unıcu 

' il ınu Hodza - Kundt görüş 
~ llıc1t 

0
:ak:relerin yeniden başladı· 

'/-tın dugunu tebarüz ettirmekte 
u~ Yen· f 
~ buı c ı ~~karJıklarda bulun -
~ l~!lrı Yledığıni hatırlatmaktadır. 
~'"tYat~azetelerinin m4nidar 

~ ~eı-ıın 2 
~ ~t'l, Co'k G (A.A.) - Alman gaz~ 
ltı etıQ llı~Slovakyaya karşı yeniden 
~~~l', "!<:ca~eleye başlamıştır. Ga 

e bat tnıntern., Pragı dahili· 
ırhyor" glbl başlıklar ne~ .. 

· k!runda 26 )'IJlarmda Mümin ile 13' ' ~~~,--~-· 
yatmda HUıeym lüilaoo bU' çocuırrcıça.;~Hr~~~--........ -~~~ ...... ~~~"'1J 
lıımaktdaır. Her nedense Mümin ve 
Hüseyin biribirleriyle geçinememekte 
ve bilhassa iı meseleleri yüzilndcn ağu 
kavgalan yapmaktadırlar. Milinin, söy
lediği sözleri dinlemediği için Hüseyini 
arada sırada dövmektedir. Dün de gene 
aralarında bir hlidise çıkmıı ve Hüseyin 
Mlimine küfrederek dükkindan kaçmış
tır. Fakat bir müddeta sonra gene gel. 
mit ve bu defa ikisi biribirlerine gir
mişlerdir. 

HUıeyinin, eline geçirdiği bir tabağı 
ıuratına fırlatması Mümini çok lazdır
mıJ, ve eline ıcçirdiği ekmek bıçağiyle 

çocuğun üzerine atılarak sırtına bir kaç 
defa saplamıştır. D ükkandakilerin ayır • 
masına kadar Hüseyin kanlar içinde y&
re düşmüş ve derhal Cerrahpaşa hasta
hanesine kaldırılmıştır. Mümin yakalan.. 
mııtır. 

Zorlu bir kadın 

Kumkapıda iki kadın arasında çıkan 
bir h!disede de 32 yaşlannda Maryam 
isminde bir kadın 40 yaşlarında Sürpik 
adında bir komıusunu baımdan yarala
mııtır. 

Sürpik ve Maryam, Kumkapıda Safa 
sokak 12 numarada oturmaktadırlar. 

Her iki kadın biribirini çekemiyerek 
aleyhlerinde mahallede dedikodu yap • 
maktadır. Son günlerde Sürpiğin aley. 
hinde yeni bir dedikodu çıkumaaı, Mar 
yamı fena halde kızdımııı, ve bir kaç 
defa iki kadın ağız kavgalarına giritmit
lerdir. Fakat Maryam, bunlarla iktüa 
etmemi§ ve dün evde kimse bulunmadı-

ğı bir sırada Sürpiğin bahçeye çıkmasını 
fırsat bilerek yanma ıokulmuı, ve gUç 
Jü kuvvetli olduğu için üurine bUcum 
ederek dayak atmağa başlamıJbr. Bu 
sırada selimeti kaçmakta bulan Silrpik 
eve doğru koşmağa batlanut, fakat 
Maryam avını kaçıracağını anlayınca 

bahçede bulduğu büyük bir tap olanca 
kuvvetiyle kadının arkasmdan fırlatm.If 
tır. 

Bu büyük taşı kafasına yiyen Sürpik 
baygın bir halde yere yıkılmıt feryatla
rına yetişenler, yarılan baıından akan 
kanlan görerek tedavi altına almııtar
dır. Maryam yakalanmıttır. 

Altmış doktor 
Yalovayı ziyarete 

gitti 
lstanbulun meşhur doktorlarmdan bir 

'°ğu Yalova kaphcalan direktörlüğü ta
rafından yapılan daveti kabul ederek dün 
Otel Termali ziyaret etmişlerclr. Yalo~ 

vanm, kendisinden beklenilen memleket 
faydasını temin edebilecek bir hale gel~ 
mesi için geceli gündüzlü ve bilerek ça
lışan doktor Nihat Reşat davetlilerini 
köprüde Adalar iskelesinde ~tlamq ve 
9.10 vapuru altmışa yakın tabibi hamil 
olarak hareket etmi§tir. 

General Besim Omer, Galip "Ata, Sani 
Yaver, operatör Murat, Niyazi Ismet, 
Bahri İsmet, Orhan Abdi, Cerrahpaşa 
hastan~ sertabibi Esat, Sultanahmet 
Verem dispanseri sertabibi Tal&t, cildi.. 
yed TalAt, Fikri, Tıb fakültesi dekanı 

Tevflk Recep, N~t Osman, Nureddin 
Rahmi, Rıfat, Gureba hastanesi sertabi
bi LQtfi, Kenan Tevfik, Tabibi adli En
ver, Italyan hastanesi operatörü Seniye 
Orhan Tahsin, Refik Münir, Melek, Mu 
rat, miralay Fazıl, Gülhane asabiye şefi 
Nazım Şakir, muallim Cemal, kimyager 
Talat, ve daha birçok tanmmı§ tıb ve fen 
adamlan doktor Nihat Reşadm davetine 
icabet etmisierdi. 

Kafile Yalovada kaplıcalar kimyageri 
bayan Muzaffer, kaplıca ikinci tabibi Fik 
ri ve mühendis Kemal tarahndan k~ı.. 
!anmışlar ve §ereflerine verilen ®e zi
yafetinden sonra 1'.Tfuat Reşadm refaka· 
tinde bütün müesseseyi gözden geçirmiş.. 
!erdir. Bu kadar '°k mütehassısın Yalo
vayı müşterek bir tetkikten geçirmesi o
rada kilr yapanları bilhassa memnun et. 
miştir. Tabibler akpm çayından sonra 
tstanbula avdet ederken doktor Nihat 
:Reşadm kaplıcalan geıişletmek için or
taya attı~ fikirleri ve projelerini tasvip 
etmekteydiler. 

Tabibler Yalovanm yemeklerini çok 
beğenmişler, ucuzluğuna hayran olmuslar 
ve piyanist bayan Szekely ve arkadaşla
n tarafından verilen konseri alkışlamış.. 
lardrr. 

Dün havanın Yalovada ya~şlı olması
na rağmen bütün oteller doluydu. 

~· '1a ~ 0~k&JOP 
dostluk antaşnumm t.mıaamdan sonra 
elmdiye kadar Tilrkiyede ikamet etmek
te olan Makedonya komitesi reisi lvan 
Mihallof Lehistan& mnteveeclhen lstan. 
buldan aynlmqtir. 

Bug\lnlerde Lehlatanda bulunacak o • 
lan Whallota karım refakat etmettey
Drl§. 

lediği bu menkibelerden sonra ileri att
an çoı: yaşrı bir 'tmyla agnıyBnik ve Jç. 

ten gelen bir heyecanla. nilletin sevgi; 
ve saygılarile minnet ve şükranlarmı Bü
y'ük' Atamıza bildirmesinl validen istedi, 
bu ihtiyarın halk tarafından bilyiik teZ!.
hüratla kar§tlanan dil~en 90m'a me.. 
rasime nihayet verildi. 

Evrenluzya 

HABER'in büyük 
yüzme yarışları 

HABER, hiç ıüphe yok ki, Türk pzeteleri içlnc)e .,.... 
en fazla chemııJyet veren ve eayfalarmda yer Qm sm

tedir. En değerli spor yazıcıları, HABER'iıı spor servisinde 
toplanmııt:ır. Yerli ıpor hadiselerini büyük bir dikkat ve 
bitarafWda takip eden ve aütünlanna aksettiren HABER, 
neıriyatiyle olduğu kadar, muhtelif ıpor ,.abelerinde mii
sabakalar tertibi suretiyle de spor bayabnı canlandırma11 
kendWne prensip yapmııbr. 

Bu eümle<len olarak, Eylülün beıt. 100 metre llJ'tÜatü, 100 metre 
3 ü İçin yüzme yanılan tertibi düşü- kuı4>ağalama). 

nülmüı ve derhal tatbik sahaama ge- :Atlarnelar. 
çilmiıtir. Hazırladığımız prognm Sutopu turnuvaa. 
t()yleclir. 4 - 50, 100 eerbeatı ıırtÜıatii, 

- Müıat..blır 3 Eylül Cumar- 200 kurbağalama, 400 aeri>eıt yüzme 
teai ıünü Büyükderede yüzme ha- müaabakalariyle atlamalar da üç lıa-
vuzunda yapılacaktır., tegoriye aynlımıt:ır.ı 

2 - Yarqlara aaat 15 de l>aılana- '.A-Bayanlar, 
B - Klüp meotıuplarf, 

caktrr. C- Klüp mensubu olmryanlar. 
3 - Y anılar ıu btagoride yapı- Bayrak yanıı ile au topu bırnava· 

lacaktrr. ıma yalmz ldüpler ittirak edebile -
50 metre serbest (Küçükler). celdcrdir. 
100 metre aerbeıt. 5 - Müaabakalann bq hi)mnli-

100 metre sırtüstü. iinl Ahmet Fetgeri, JWkemliklerini 
200 metre kurbağalama. 1 Rıza Süeri, Sazi Tezcan, Nmi Bo-
400 metre aerbeıt. aut, Halid Tüccarbaşıoğ)u, !Ahmet ~._ 
Bayrak yanır (100 metre aer • dem ve Sıdkı Eryar yapacaklardır. 

HABE~in büyük yüzme yanılarma ittirak edecek olanlar 2 Ey -
lül cuma akpnuna kadar hergün gazetemiz spor servisine ve müaabalıa 
mahalli olan Büyiikdere Beyaz Park Müdürlüğüne birer vesika fotoğn 

file müracaat ederek kayıtlanm yaptmnabdırlar. 

Kız ve erkek 
yüzücü gen~ler 

HABER'in müaabakaıma iıtiralc edmiz. Müsabakalarda derece a
lacak olannn madalyeleriııi timdiden hazırlamağa bqlachk. 
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Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 
dişleri niçin fırçalamak lazımdır. 

Çünkü unutmayınız ki: 
Bakımsızliktan çürüyen dişlerin difte

ri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve hat. 

ta zatürrieye yol açtıkları, iltihap yapan 

diş etlerile köklerinse mide hummaıs, a 
pandisit, nevrasteni, sıtma ve romatizma 

yaptığı fennen anlaşılmıştır. Temiz ağız, 

ve sağlam dişler umumi vücut sağlığının 

en birinci şartı olmuştur. Bfoaenaleyh 

dişlerinizi hergün kabil olduğu kadar faz.. 
la _ la.akal 3 defa - •"Radyolin,, diş macu 

nile fırçalıyarak sıhhatinizi garanti ede

bilirsiniz, ve etmelisiniz. Bu suretle mik.. 

roplan imha ederek dişlerinizi korumu~ 
olursunuz. 

RA YOL • 
1 

lle aaball, öğle ve alişam lier yemekten sonra 
günde 3 defa di§ lerinizi fırçalayınız. 

aaaaaaaooooaaoaoooooooaooooaaa 
a o 
a il o a o 
a o 
o o 
a o 
a o 
o o 
o o 
O ROMA TIZMA, LUMBAGO, SiY ATIK ıoğuk algtn)ıiJndan ileri gelen O 
O ıiddetli ağnlan teık.in ve izale eder. O 

a o 
aooooaaaaaoaaaaaaooaooaaaaaaao 

r-8-i r -B O ~-e l-i O -C e U--1 Br-1 O -H O İ 

Güzelliti kadar tıklıtlla da ımaruf 
bir bayan yazıyor: 

"Güzelliğimi cildimin tazeliğine borçlu· 
yum, cildimin tazeli~i İH JOLI FAM krem 
ıerine. Hakikaten bir çok kremler kullan~ı~. 

fakat hiç birisinde JOLI FAM kreml?rının . 
güzelleştirıci. gençleştırıcı hassaları . 
bulamadım. '"Gec&leri yatarken ~OLI FAM'ın h~fıf~~ 
yağlı cinsini ve gü.nduz tuval~tı~de yağsız cınsını 
kullandım. Bırincı haftada cıldımde hayrete şayan 
bir değışiklik gordüm. ikinci ve üçün~u. ha~taların 
sonunda hakikaten taze ve cazıbelı bır cılde ve 
parlak bir guzellığe kavuşmuşdum. 
Bu sebeple JOLI FAM kremleri tualet m~sam~an 

eksik etmem ve onları bütun Bayan hemşırelerıme 

tavsiye ederim... Bayan M. 9. ~ 

RAF ~.n ... 1 
n EX -

85 çeşit mürekkepli dolma kalem ve depolu kurşun kalemleri cep 

· için ve yazıhane için ıen müşkülpesentleri memnun edecek iyi cins ve ucuz: 

fiyatla. MEKTEP DEFTERLERİ, KAAT, DOSYA, hediyelik eşya 

ve kırtasiye çeşitleri toptan ve perakende satış yeri: 1STANBULDA MAR

PUÇÇULARDA 31 numarada MUHTAR KEHNEM U YI 
ve §Ürekbı Kaat kırtasiye deposu. Dışarı siparişler sür'atle gönderilir. 

EmlAk ve Eytam Bankası lstanbul 
şubesinden 

ı: 
H 
:: .. .. 
i: :: .. 
!! 
ı: 

!= 

i 

Mütekait, dul ve yetim ma
aşları hakkında : 

1 -: Birincikanun, ikincikanun, şubat üç aylıklarının iskontosuna eylOlün 
ôirinci günü başlanacaktır. 

2 -: llk iki gün harp malOllerine tahsis edilmiştir. Bu günlerde müracaat eden 
malQlleri,n iskonto muameleleri ayni günde yapılır. Eyltılülün ü~ünden itibaren ma· 
lOller de umumi sıraya girerler • 

3 -: Cüzdanlarını bankaya \"ererek numara, fiş alanlara ancak bu fişler üze
rinde göstenlen gün ve saatlerde tediyat yapılacağından bu tarihlerin değiştirilme 
si için vaki olacak müracaatlar kabul edil miyecektir. 

• -: Mal müdürlüklerinde vizelerini yaptırmadan muamele sahiplerinin banka. 
mıza dlzdanlarını getirmemeleri rica olu nur. 

5 - Maa~ sahiplerinin soyadlı olarak tebdil edilen mühürlerinden maada 
noterden musaddak eski mühürlerini de beraber getirmeleri sayın mil~terilerimize 
il!n olunur. ~(5840~ 

.. _ .. 

HABER - :AJcsAm nosbln 27 :AôUSTOS ~ 

i D A~R .... ~ .-ADEM -1 i KT 
ve 

1 l·- Tabletlerı 

KAA~ 1 

• 

Her eczanede araymız. •. ~o•t• kutusu 

• ' A ' ::,• • •• • • - '' 

Direktörlüğünden • • 
1 - tik, orta ve lise kıaımlanna yabh ve yatısız, kız ve erkek talobe kaydına başlanmı§br. 

2 - Bu yd yeniden az talebe alınacağından mektebe ginnek iıtiyenler bir an evvel müracaat etmelidirler'• li~ 
3 - Eski talebe eylülün onuncu gününe kn.dnr gerek mektupla, gerek mektebe baş vurarak kay.dmı yeniler"' 

Eski talebenin eylülün onundan ı onra yapacaklan müracaat kabul edil mi yeccktir. 

eyıülüıı 4 - Sekizinci ve on birinci ımıflann bütünleme ve engel ıınavlan eylülün birinde diieır sınıfların 
ıinde l>aşlıyacakbr. 

5 - lateyenlere mektebin kayıt tartlannı bildiren tarifname paraıız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası . Tele fon: 

.. ,,._. •I •ı••-.l•H t.lf•f •ı •••w 

Çok oturanlar 
işleri sabit ve hnre. 
ketsiz olanlnr daima 

FENA 
llA%:i\IEDEHJ.ER 

ı:vıcrinde ''eya işle-
rinde oturanların 

iizviyctte toplanan 
zehir ve toksi ııleri 
kolnylıkla defede • 
mczler. Eğer alın. 

ması lfıtir, tesiri in • 
bil YC kolay olnn 
i\I A 7. O N'dnn lıcr 

ı::iin bir kahve k:ı -
şını :ılılıklnrı takdir _ 
de bütfin zehirleri 
t:ırd ve defedecekler. 
\'iicucia rnhnllık ve fc. 
rnlılık. i\llDE ve 
BARSAJ\l.AHI~I ha· 

- Sayın Bayanlar ; 
·u-Jı Hayatta muvaffak olmanın lllTI güzel ve 1 

mit elbise giyinmrekle kabildir. 

Her türlü elbiselerinizi ve tuvaletlerinizi 

reste en yüksek itçilikle en ucuza temin edebilirtİııİ" 

Anjel H ncısf1 
Ç. e) 

İstanbul Sultan Hamarn ıÇ 
Fmdıkhyan Han No. 34 

Kan çıbanları, el ve ay:.ı.k parmaklarmın ara.Smdakt kaşıntılaJ'ı 4 

mem iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traş ya.rala.l'I• e 
ter, koltuk altı çıbanları, ANTlvtROS ile 

Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder • 
ŞARK ISPENÇ!YARI LABORATUARI 

.u.. ........ m!Jıaım ............ ~ 

FREDO limon çiçeği kolonyası hasta olanl.~~!~.k 
lıktan kalkanlara hayat, şifa verir. Derecesi~ .. 
FREDO kolonyası masaj için birincidir. Sinire, Jitif 
tıya baygınlık ve sinir hallerinde ruhu okşayan 
kokusu vardır. 

Bilumum ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında ..,e ~ 
lerde satılır. Taklitlere dikkatFREDO marka•1i:vJV' 
la İsteyiniz. ~ 
FREDO losyonu. FREDO kremi. FREDO JııJtı fi"' 
F' REDO tuvalet pudrası. F REDO çocuk puJrtı1•· 
DO briyantini vesaire. 

• ~- 't -·~:· .... "-. ·~· . - \r .... •• •• • 

------------------------- d8~ ıstanbul garsonlar cemiyetırı tt1'1i' 
Nizamnamemize bir fıkra ilave&ine dair idare heyetince arzolun~ ~ 
kında bir karar \"erilmek üzere umu mi heyetimizin 31 ağustos . ırıerl' 

1 günü saat 14 de bele.diye civarındaki Esnaf cemiyetleri birJeşık 
toplar.acağını ve mukayyet azanın iştirakini rica eden;'z;.. ___ ........ 


