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lngiltere lıükfimeti kararını bildirdi: 

ek meselesinden çıkacak 
"--bir harbe seyirci kalamayız ! 

Berlin bu beyanata - $2\tfi! ;: _..,. 

~ · 

lı"ılr· 
bııJ4:: kurtuluş gününd;, lzmir limanı rit!e bulunmak ve bt1 mesut gı7nü kutlula mak üzere (/onanmamıt, ba#a Yavuz 
d~e llğu lıaldc lzmirc hareket edecek tir. Şimdi, donanmada, hareket hazırlıkları yapıl,,ıaktadır .. Bunlar ikmal edilir e
~lılliitı ilk haftasında donanma mız hareket etmiş bıılımacaktır. 
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J .andarnıa terfi 
listesi çıktı 
ı erfi eden subaq, muamele ve 
hesap memurlarının isimlerini 

, neşrediqoruz 
ı:: 28 <Haber)' - Bu sene terfi N. Hamdi Ertem, A. Kemal Kılıççöte, Mahmut Pulat, Sakip Oztürk. Sabahat

l'İ~· darrna subaylarımızın isimlerini Asım Vardar, A. Raik Ba~r. At Naci tin Süter, SaHihaddin Günay, 
ı\tha 

0

~rn: Azat, Mustafa Oren, l\I. Ziya Tümür, Yüzbaşılıktan Binhas-ılığa 
lf!t-f)' •ktan Tuğgcııcrallıl"'a T. Şevki Baygal, H. Tahsin Sungur, terfi edenler 

nİht 1 8erküzcn ,O:ıman Nuri Sarol, nasi Tosun, r..ı. Kerim inan. M. Şevket 
Kftzım Dirilgcn, Fahri lnan, Ragıp 

(Devamı 11 incide) 

t~. edenler 
0 

N. Asım Batur, Cemil Şimşek, Kadri Şi· ı 

'l(•aş lı Ozüpek, II. Avni Alkur, M. Kemal Koça-
~,J~4l 1 ktnıı YnrhnyhlYa terfi ker, Burhanettin Gral, A. Refik Köstcm, •. - ···· • 
~t eı- o • • 
· l~ l\I. Refik Yılmaz. Abdulkadir Oktay, : BUGUN 

t Akın, Abdulfettah Akdoğan, lbrahim Güneri, Necmettin Tunçman, i 
-..._.....-

-Aiııır~ • 

[) .., Monevrolordo11 bir görünıiş 

ı~ agu . manevraları 
a·,.k askerinin harikuiô.deliğini 
~ 1!l' kere daha gösterdi 

JU.BER'l ııhrkcn, 16 a~ fnlık forma 

halinde Hrilcn hlki'ıyc ilıh'em1zl i le- • 

meyi unutıııayınız. 

~ D ır miiınteıraı ır n 
m ektubu ........ -................ -.................... .,_ 

----
KaıQ)afllat gene 
mD ~eDedlye<dle 

h tanbul bclediye ... ı - tablr mazur gö. 
rüls\in - ";:.amar oğlnnr,, 'ıı:rlyetindcdlr. 

700 kihur bin ııüru lu, fakat senelik 
hUt~c'i nncnk hf's milyon liradan lharct 

bir ~ehirdc her &0kağm asfalt, geceleri 
her tarafın aydınlık olma"mı beklem«>.k 
fıızlaca 1ıayalc kapılmak olur ama, bh: 
htanbııllul.ar gene lküyctt~n kendimizi 
alamayız. l •'al.at n<-.nba her kabahat bele· 
diyede mi? Biz htanbııl h<'m5crUcrl hiç 
de mi bbahatli ılcğlllz? 

(Devamı 11 incide) q~ş~ızı ve mavi kuv vetlerin sıcağa ve 
~ll tabiata rağmen aldıkları vazlfelerl r 

\laffa k ıyetle başarmaları takdire 
değer görüldil 

~rı?~ra ordusu, geç:t resmi 
ıç n Elazığa gidiyor 

Bir kaç gündenberi rahatsız 
bulunan TUNUSLU 

FLiFL .. 
ve grubu: Her ak~!\m 

r AKSiM RP!l'diye bahçesi 
A LATURKA Kl!'MINDA 

._ ___ T E Ll!: f"ON r 43776 -

teessüf ediyor 
lngllter enln Çek işlerloe alakası dolayıslle 

Ahnanyada endişe 
baş adı 

l11giliz 1'azırı Sir Con Saj•mrn 1ıarbitı beşeriyet için bir felt1kct olacagmı işarc ı 
ediyor. 1914-1918 harbine dair şu resme bakımz; ınsmmı tüyleri iirpcrmiyor mu? 

Yazım 11 lnddc 

Eczacılar pazarhğa 
son vermiye 
çahşıyorlar 

Bütün Türkiye için bir tek ecza
haneler müfettişi kafi midir? 
~~c-zacıla r nele rden şikayet ediyor la r ? 
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&ladisefec, tifUctc e 
Jtf aige kadrosu 

1 

ve 
Hava harpleri 

Yaza,ı: Nizamettin Nntıı 

Geçen gUn ilfaiye okulunda aöylenen 
nutukları dikkatle gözden geçirdim. Mu. 
hlddin Üstündağ da, ona cevab veren 
genç itfaiyeci de gayet lflki konuşmu3-
lar, yeni devirde itfaiyenin adığı bUyUk 
manayı tebarüz ettirmek cihetine yanaıı
mamı11lar. 

~ IE .IHI ü I~ _ID-=-IE _v_..;.ıe _IMl_IE l_Ml _iL IE_l~_IE_T T...-::E 

Ev kiraları Belediyece tahd' 
Acaba neden! 
Ben, bu hareketlerini ka8dl bir ihma

le atfetmek istemiyorum. Hakikaten u
nutmue olsalar gerek. 

Yok!a !stanbulda itfaiyenin modern
leşmesini takib eden 16 mcı yılda, it!al
yeciliğin dünyada kazandığı yeni mUhim 
mevkii ve attığJ dev adımları, aldığı ye. 
ni lstlkametleri mutlaka işarete IUzum 
g!Srllrlerdl. 

1tC&iye, ıehir teşkilltı olmaktan çık
mru, memleket teskilatr halini almıştır. 
lt!alye belediyelerin göyle veya böyle 
bir hlzmet bckledllclerl bir teşkillt ol
maktan çıkmJ§, mUJI mUda!aada bOyUk 
roller almafa namzed bir mUhlm vaarta 
haline yUluıelmlştlr. 

Yeni harbler dağlarda, bayırlarda, ne
hir kenarlarında ve vadilerde cereyan 
etUklerl kadar ıehlrleri de uhne yap • 
maktadrrlar. Hava hllcumlannm hedefi 
daf baıındakl siper değil, şehirlinin ma
oevlyatıdrr. Hava lıUcumiannda uçak de
fi bataryaları ve uçaklar kadar mUhlm 
bir vuıta halini alan itfaiye • tekrar e
diyorum - artık basit bir ıehir teıkilltı 
olmaktan çıkmıe, memleket mlkyasmda 
vatan mUda!aaıı mlkyaamda bir kıymet 
Jcazanmratrr. 

Her memlekette itfaiye kadrolarının 
yeni hWııetıere uygun bir tarzda genfıı
letlldikleri g6rUIUyor. lngflterede itfai
ye teııkllA.tı qağJ yukan iki kolorduya 
yaklaşmıştır. 

BUtUn sığınaklar itfaiyenin emrinde 
olacaktrr. Ve itfaiye cidden mUstakbel 
harbin kahraman bir muharibi sayıla -
caktır. Zira hava hücumlarında her va
tandaı saklanacak bir yer bulacak, fa
kat itfaiyeci dUşman bombalan altında 
yangın söndürecek, zehirli gaz hUcum. 
lan altında vatandaş kurtaracaktır. 

Binaenaleyh, itfaiye teşkil!tımrzın bu 
milhim vazifeye doğru yollanması arife
sinde bulunduğumuz muhakkaktır, bizde 
de itfaiye, büyUk Avrupa devletlerinde 
olduğu gibi bu yeni vazifeye abııtrrıla -
caktrr. Bu takdirde, bu fgln aldığı yeni 
yüksek mana, bu işi daim! bir meslek 
haline, içine bir kere girilince bir daha 
terkedilıniyen bir meslek haline sokma
yı 1stllzam etmektedir. 

ltfniye Uniformaaını giyen bu Unlfor
ma içinde bUtUn hayatını geçlrmefl gö
ze almalıdır. 

Bu nasıl olablllr? 
Bizce bu her ıeyden evvel iıtikbal me

ıelesidir. İtfaiye kadrosunun her derece. 1 
alnl terfih etmellylz. Haber aldığımıza 1 
göre tatanbul itfaiye mektebinin yetif. 
tlrdifi gençler, ilk fırsatta teakilA.ttan 
ayn}maktadrrlar. Bu mealek, en tecrübe
n ve münevver itfaiye grup Amirlerine 
bile ayda ancak 50-60 Ura temin edecek 
olduktan kellt bizde itfaiyenin istlkba -
llnden ellphe edlleblllr. 

---·-.. 

İtfaiye kadrolarım.ızı bu haatahktan 
tedavi etmemiz llzım. ı 

Hava harblerl için uçak ve uçakçı, u
çak defi bataryaar ve to~u. sığmak mas 
ke n millt iman nekadar JA.zmıaa, sağ
lam akldeıt, meslekine qık, meslek.inin 
hayafyeUnl her ıeyden UıtUn tutar mo. 
dem bir itfaiye teşkllltr da o derece 11.-

1 .... 

ve tesbit edilecek 
Havacıhk 
haftası 

do sene teherrülerln 
fazla olacağı 
anlaşılıyor 

30 Ağustostan batlayıp 5 Eylüle ka
dar devam edecek olan havacılık haf
tası için hazırlıklar ilerlemigtir. Hafta 
henüz baglarnanuı olmakla beraber 
muhtelif nuntakalardaki Hava Kuru. 
mu gubelerinde toplanan esnafın ver
dikleri karar Uzerine gimdiden rnınta· 
ka mıntaka esnaf ve ticaret müessese. 
leri günlük kazançlannr Hava Kuru
muna teberril etmeğe baılaıruılardır. 
Bu ıcn• y:ıpı1an ,ç1,..;,, WeIJn geçen se· 
neden yüksek olduğu görülmektedir. 
Bu vaziyet halk arasında havacılık sev. 
giıinin ve memleket müdafaasında ha
vacıhğrn cynayacağı rolün gittikçe yer· 
letip idrak edildiğine bir delil telakki 
ediliyor. 

Havacr1ık haftası zarfında verilece1c 
müsamereler ve tertip edilecek eğlen • 
celerde de hasılatın geçen 6eneler
den yüksek olacağı ümid edilmektedir. 
Çünkü bu sene şehrin her tarafında del 
gun proğram tatbik edilecektir. 

"Hava 
dan 

--0---

hlicumların
liorunma 

kurumu,. 
Hava Kurumu tarafından bir müd· 

dcttenberi bütün meml:kete şamil ol. 
mak üzere bir "Hava Hücumlarından 
Korunma Kurumu,, kurulması için 
tetkikler yapılmaktadır. Öğrendiğimize 
göre, bu tet1cikler müsbet şekilde neti
celenmi§ ve böyle bir teşekkülün kurul 
ma~ı tekarrür etmiıtir. Teşkilata ev. 
veli büyük şehirlerimizden başlanacak
trr. 

zımdır. !stanbulun cidden çok muntazam 
olan itfaiyesi, bUyUk itfaiye teşkl1Atnnı
%lll mUkemmel bir çekirdeği olacaktır. 

Bu çekirdek üzerinde ne derece dikkat
li davranacak olursak şehre ve memleke
te elzem bir teşkilatı o derece sağlam
laştırmrg oluruz. İtfaiye kadrosunu da
ha ziyade terfih etmesini üatündağdan 
bekleriz. 

Nlzameddln Nazif 

Ucuzluk savaşında ev 
kiraları dikkati çekti 
Belediye fktısat Müdürlüğü, hüku

metin her sahada hayat pahalılığı ile 
yapmakta olduğu mücadeleye uyarak 
hayatı mümkün olduğu kadar ucuzla -

tacak tedbirleri tetkik ederken, bilhas
sa İstanbulun ev kiraları üzerinde e· 
hemmiyetle durmuştur. 

lstanbuldaki halkın çoğu kira evinde 
oturan bir §chirde ev kiralarının hayat 
pahalılığı Uzerindeki tesiri gözden u. 

zak uttulmamaktadır. Bilhassa lstan -
bulda nüfusun bundan 18 - 20 sene ev· 
veline nazaran çok azalmıı olmasına 
..... "°'_. ••• · - ı.;-- ı ......... - •• J u.ı .. .., .. , . "' """'"" ''""' ... 

'u dikkate çarpınalctadır. Bunda da en 
büyük imil ıehirde apartrmanlann ço-

ğah§ı ve yeni apartımanlara karşı gös· 
terilen rağbet olmuştur. Bunun yanın-

da }ehir halkının muhitten merkeze doğ 
ru akını da merkezi yerlerde kiralan 
yükseltmektedir. 

Belediye iktısat Müdürlüğü tetkik -
Jeri Sırasında §Chrin ner tarafında 'kira 
bedellerinin ayni seviyede yükselme • 
diğini bazı yerlerde düştüğünü müşa
hede etmiştir. 

Mesela İstanbul tarafında Türbe, 
Sultanahmet ve Beyazıt civarında; 
Beyoğlunda Sıraserviler, Gümüşsuyu 

ve Maçkada kiralar yükselmekte, buna 
mukabil evvelce kiraları çok yüksek o-
)an T Jill"li F.tiirnıo~::on. r•..ı..ı-: n - - - • 

tı, Harbiye, Şişlide ve Maçkanın bir 
kısmında kiralar C:üşme1ctedir. 

Belediyenin düşüncesi kiraları bu
günkü hadler üzerinden tahdit ve tes
bit etmektir. 

lstanbulun su derdini 
Nafia tetkik ettirecek 
Nafıa V ckaleti, İstanbul sularının 

vaziyeti ve su işlerinin yürütülilşiyl: 

yakından alakalanmış ve bu hususta 
tetkikler yapmağa lüzum görmüştür. 

İstanbul sularına ıahip bulunan beledi· 
ye vasıtasiyle Sular ldares!nden İstan· 
bulda su işleri hakkında geniş malumat 
isteyen Nafıa Vekaletinin bununla da 
iktifa etmiyerek şehrimize bir tetkik 
heyeti göndermeği gerekli gördüğü ve 
bu heyetin de bugünlerde İstanbula ge
lerek tetkiklere batlayacağı söylenmeka 
tcdir. 

Ma!Um olduğu üzere, şehrin en bü
yük su şebekesini teşkil eden Terl-:.c.s 
hükumetçe ve Nafıa Vekaleti eliyle sa
tın alınarak işletme hakkı İstanbul be· 
lediycsine verilmiştir. Kezalik Kadı. 

köy - Üsküdar ve havalisi suyu da ayni 
şekilde satın alınıp belediyeye devro
lunmuştur. 

Gene büyük su tesisatından Kırkçeş· 
me ve halkalı suları belediyenin eline 
geçmiş bulunmaktadır. 

Şehir sekencsinin bir kısmı elan Kırk 
çeşme suyunu içmekte olduğu halde, 

Tontcll"l1 aımcaı 
vn"ooeınıs~ncı 

belediye daha geçen sene bu suyun ko. 
libasilleri ihtiva ettiğini ve içilemiye -
ceğini ilan etmiıtir. Te.rkos suyunun 
da içilecek bir vaziyete henüz tama
men gelmediği ileri sürülebilir. 

Çünkü tehir meclisinden, Avni Ya
ğız tarafından Terkosun içilecefinin 
halka bildirilip bildirilemiyeceği ıo • 
rulduğu zaman buna Belediye Su~r t. 
daresi Müdürü müsbet cevap vereme
mişti. 

Şehrin sekenesinin mühim bir kısmı 
içecek su olarak yüksek fiyatlarla 
memba sularını almaktadır. Fakat kul· 
lanacaic ıu için el3n sdontr çekmekte • 
dir. Nafra Vekiletinin tetkikleri bu 
noktalar üzerindedir. 

Selden zarar görenlere 
Kızılay 3500 llra 

gönderdi 
Ankara, 28 (A . .ı\.) - Haber aldığımı

za göre, Kmlay umumt merkezince son 
zamanlarda su baskını felaketinden zarar 
görenlere tevzi edilmek üzere Niğde vi· 
!Ayetine 1500 lira, Bor kazasına 1000, 
Kayserinin Develi kazasını da keza 
1000 lira yardım yapılmıştır • 

Esnaf . 
cemiyetıert 
lttflakla "erı~r,. 

kararlarla par 
bağlaoıyorl~ 

Zonıuldalr, 27 (A.A.)- l ~ 
lifi umumt heyeti ve ~ ~ 
sandıkları heyetleri b1J1Ull ~ 
bir kongre yaparak aaıel• f' 

hükmt tahıiyetlnin cllab~ 
Partisine bağlanmasına •• ~ 1 
Jerine kurumun KemaliıJDi~ 
kendi faaliyet aahaıannda 
ıh,lerini tahakkuk e....ı..-.1 it 
C:\JlllUi~UlC lUlU ı.ıu a~ 
nn Cümburiyet Halk P-:- -_ __. 
mennisine ittifakla ve alllr'"" · 
vermişlerdir. 

• • • 

zamnamelerine ilave • 



Q va teşrif at 
lir lllecrnuaları karıştırıyordum; 

tanesinde, geçenlerde ölen 
fesacı~liçesi Maria'nın güzel bir 

üf ettim: "Moda, zevksiz 
'. ~ifat kaideleri de terbiyesiz 
~r . ., 

~~eke de okumuştum ve ha· 
......_-ki '°k hoşuma gitmişti. Fa
.. ~l\Un; o eski mecmuanın say· 
~n, kendisini düşünmedi-

'2iz ~lat tatlı bir acılıkla sitemler 
bir dostun yüzü gibi gözüktü. 

~ ~l okuduğunuz mecmuaları, 
~erı ıünlerde değil, sırf tesadüfe 

- karıştırırken, siz de böyle 
karşılaşırsınız. Kitapla-

~ tbecrnualarımı ciltletmek ade- \ 
~ biri bir yılın nisanında, öte-

1 çıkmış iki nüshayı bir kab 

enin ne H.ızumu vardır? Ma-
~ benim elime ayrı a)Tı zaman 

l, mademki biri beni neşeli bir 
~i hüzünlü bir günümde bul
~ onları gene perişan bir halde 

' ~er birini h1İta.plarım arasın
~~ .olduğunu bilmeden çekip 
~ ıçınde ummadığım bir yazıyı 

\ ~ ikinci defa olarak okumak 
~'ıra gider. Şüphesiz ctltleri tçin· 

duran mecmuaların da bir 

~"ardır; birkaç sayıyı dolduran 
~mantarı daha kolaylıkla o
~ b.ire hatırınıza gelen ve tek 

' it Rtçırmek istediğiniz bir yazr 
olaylıkla bulursunuz· aramak 

ilden kurtulursunuz; ev~t. bunun 

ı::: o~d.uğunu bilmiyor değilim; 
k: '-ıca bınnde gönlümü onun tadı 
l~ t bugün perişan kitapların, 

lllecmualann manzarasından 
~~· Kraliçenin o sözünü taklit 
srıın ki: "ciltler, kitap dolap

~ı...~~sadüfen geçen bir yazının 
~ıyacak olanlar içindir. 

.. e,~ı>·ı-aıci~CiK've 
ha§ görünecek şeyler giyer. Do-
~~eti olan adama yol yor
~ . ı.n ne lüzumu vardır? .. Hi
~nız: adamcağmn biri toz 

~ YUvarlanarak Tann'ya iba· 
bt...::·~Ş; .?rada~ geçen Hızır, ona 
ı ~ öğretmış ve kendisi sular 

0
)'QrQYerek uzaklaşmış; bir de 
ldaıncağız da suyun üzerinde 

~l~a geliyor ... İbadet §ekille
"t: .. ne mahsus olmadığını anla-

~etı, ~· demiş, ibadetini bildiğin 
.... l\.ra)' }'ey· ıçe Maria'nın sözü de 

~ 1 hatırlatmıyor mu? 

bt~de zevksiz, güzel kendi kendi· 
!to:~cak kadınlar; teşrifat 

Bade yaradılışlarında nezaket 
'daınıar için mi lazımdır? Zan-

~ İnsanların, bilhassa zevk 
bitjb. arın esasen nazik olan kim-

\; Orılaırltrini pek kıskanmamaları 
~ra ze,·kleri ve nezaketleri ne 
tlaturı olursa olsun gene kendile· 

oı~endilerinin de urmağa 
n bir umumi yaşayış bu

.hatırlatmak için de lazımdır. 
.~ lllıapr~toru İkinci Vilhelm bir 

~ lat Amerikan muharriri Mark 

1 ~ aya davet ettirmiş; muharri-

St~~e? nasıl ar elbise giya..S difinı de bildimtlşler: "ha-

r.'-t böyle gülünç bir kıyafe
~bir imparator karşısına 

aittab' kendi kendime takdir 
'razı olmamışlar ve im
~ 'r hiç görüşememişler. 

hfıtflrı Ydı, teşrifat kaideleri ols;: zevk sahibi kadmJar, ter-

\...~fleıtne hep kendi bildikleri gibi, 
~ ~ bir hareket etmek isterler

oılırdu, kere, o zaman dünyanın 

:;:: ~ olurdu; fakat hiç IÜP-
~, an Jaıntan. daha ezi· 

~ t.:· ~ ıükür ki bütün ka
!'tbiır;111bı ve bütün erkekler fıt

, ır.~~il de modaya, teşrifat 
'"""Ulll görülmüş! 

Nuıullah ATAÇ 
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Meşhur Banker Lindberq 
Yalnız meşhur bir tayyareci 
değil, ayni zamanda boksör! SahtekArDık suçlle 

nıahkünı edildi Mcskovada oır 
poDDsl nakavt 

ett ı . 
Mulıaggel bir banka hesabına halkı dolandıran 

Moskova halkı, meghur tayyareci al
bay Lindbergin Moskovada ikametini ve 
Rus kutup kQ§ifleri ve şim('.l deniz yolla. 
n direktörü Oto Şmitle olan görilgmele
rini çok derin bir alakayla takip ediyor
lar. Amerikalı tayyarecinin, kutup seya
hati için hususi surette yapılmış tayya
relerle yaptığı ke§if uçuıılarmı her gün 
yüzlerce halk seyrediyor. 

milyonerin kaı ısı da tevkif olundu 
Mali rezalet ve iflaslar zaman nman 

ortaya çıkmakta ve para meselesine 
temas ettiği için akiıleri o nisbette bü. 
yük ve devamlı olmaktadır. 

Son senelerde Fransadaki Staviski 
rezaleti, Amerikadaki tnsul iflisı asnn ' 
en büyük mali hadiseleri arasındadır. 
Bunlann, hük<imetin parasını düşüre. 

cek kad::.r tesirleri görülmüıtür. 
Bugün ingitcrede büyük mali reza· 

letler arasında sayılabilecek bir hadi
se daha olmuıtur: 

Stanii Tanfild ismindeki metııur 

banker, sahteklrlık auçu ile tevkif e
dilmit ve muhakemesinden sonra 7 ıe .. : 
ne ağır hapse mahkum edilmiıtir. 

Fakat, bir çok davaların aksine ola· 
rak Tanfild davası, kendisi hapse gir • 
dikten sonra da devam etmiıtir ve hA·, 
dise ancak, bugün bankerin karısının 

da tevkifi ile nihayet bulmuıtur. 
Evvela Tanfildin kim olduğunu gö

relim: 
ingilterenin bir kasabasında orta hal 

li bir ailenin çocuğu olarak doğan 

Stanli Tanfild on dokuz ya§ında iken, 
daha büyük bir tehir olan Torantoya 
gelerek orada pir kumaıçırun yanında 
çuak olarak çalıımıya baıtamııtır. 

ı, sahasına bu suretle atılan Tanfild 
az zamanda çok para yapmıı ve bir çok 
büyük teıebbüslerden diğerlerine ge
&liilrl:Jfi,.gp .lloiPayet bankacılığa kadar 

Bir çok büyük bankaların hissedar • 
larından olan Stanli Tanfild, Londra
run maliye hayatında mühim bir tahsi.. 
yet haline gelmiıtir. 

Tanlildi mahkemeye dütüren ıon 

hadise büyük bir sahtekarlıktır. Bin· 
lerce basılarak herkese göncerilen bir 
kuponla ahali bankaya para yatmnıya 
teıvik ediliyordu. 

Bu para poata ile gönderilecekti ve 
makpuz olarak ta kendilerinde yalnız 
bu posta havalesinin makbuzu kala -
caktı. Halk bu kadar az masrafla ve 
suhuletle yatırdığı parasının faizini 
\'eya faizi ile beraber sermayeyi her is
tediği zaman alabilecekti. Halk için 

12 yaşında bir 
Yahudi kızı 

Kudüs askeri muhakeme
sinden beraet karan aldı 

P.qel Kuka iaminde 12 yqında bir 
yahudi kızı, bir Arab otobUaUne bomba 
atan 17 yqmda Mihall isminde diğer bir 
yahudiye yardım etmek suçuyla Kudüs 
askeri mahkemesine verilmiştir. Bomba 
altı kişinin ölilmUne ve yirmi yedi k~i
nin yaralanmasına ııebeb olmuş, Mihali 
halk tarafından parçalanmıştır. Ayni 
günde mahkemeye verilen kız gayet sa
kin bir halde hlklmlerin huzuruna çık -
mış, kendialne sorulan suallere, asker -
lerin eline ııılaştırdJğı şekerlemeleri yl 

yerek cevllb vermiştir. Şahitlerden on 
sekiz Arab, kızın Mihallye kocaman bir 
paket verdiğini gördilklerini yeminle 
aöylemielerdir. Mahkeme ağır ve sıkın
tılı bir hava içerainde altı saat devam 
etmif ve neticede kızm beraetine karar 
verilmfftir. Km kurtaran, ehlivukuf o
larak dinlenen bir İngiliz polla komise
rinin ifadeıidlr. Bu komiser otobUııe atı
lan bombanın dıprdan atJlmadığını, oto
bilateki ııralardan birisinin altında sak. 
lanmq olduğunu, infillkın ıekli bunu •· 
çıkça göaterdifinl aöylemiftir. 

Mahkemenin verdiği beragt karan al
kışlanm11tır. Bu, KudUateki İngiliz as -
teri mahkemesinin Arablar tarafından 

itham edilen yahudiler hakkında verdi
il ikinci beraet kararıdır. 

Btmlt• Jlarıli Tan/ ild 

gösterilen kolaylıklardan biri de ne 
kadar az para olursa olsun kabul edil. 
mesiydi. 

Şüphesiz ki gönderilecek para ne 
kadar az olursa olsun Tanfild kabul e
derdi. Çünlcü ne kadar fazla para ge
lirse kendisi o kadar kazanacaktı. 

On beı gün içinde bu iıımi var, cis
mi yok bankaya, 300 bin İngiliz lirası 
2önderillıror. Fakat. posta kutusu ad. 
resıne gonaerılellbU patnn- oraya gır 
dikten sonra bir daha çıkmıyor. Çün
kü bu posta kutusunun yclu bankaya 
değil, doğrudan doğruya Tanfildin 
cebine gitmektedir . 
Dlandmcıhk ortaya çıkınca banker 

tevkif olunuyor. Fakat paralan bulmak 
kabil olmuyor. 

Bu 300 bin İngiliz lirası ne olmuı
tur?. 

Kendisi bunlan harcadığını, elinde 
be§ para kalmadığını söylüyor o zaman 
ke,.iis~nden bu parayı harcadığı yer
leri soruyorlar. O da birer birer ce
vap veriyor: 

"Falanca yerde bir kötk aldım: 1 O 
bin liraya. 5 bin lira da tamirine ver • 
dim. Falanca yerde bir bahçe aldım ... 
Yanına bir köşk yaptırdım. On bin li
liraya ayrıca bir 'köık daha aldım .. ,, 

Şüphesiz ki bu rakamlar fazla görü
lüyor ve kendisinden, bunları tevsik e. 
decek evrak isteniyor. O zaman Tan· 
fild, tereddütsüz "vesikaları., çıkarıp 

gösteriyor. 
Bunlar, aldığı bina ve arsalann, 

yaptırdığı itlerin faturasıdır. Yalnız, 

halkı dolandırarak yüz binlerce lira 
toplayan banker bu vesikaları da tah
rif etmiı, sahtekarlığa sapmıştır. Sa
tın aldığı şeylerin bedellerine, ·ettiği 

masraflara birer veya ikişer sıfır ilave 
etmi§, 100 lirayı 1000, 1000 lirayı da 
on bin faa yapmıştır. 

hte, Stanti Tanfild bu suçlardan 
dolayı mahkemeye veriliyor, mahkum 
oluyor. fakat gene paralar ortaya çık. 
mış değildir. 

Ta~kıı.at neti-:fsinde, bu p:ııalan 

gerek nakten, gerek kıymetli eıya o
larak, bankerin karısının sakladığı an. 
laşıhycr. Halbuki kadın, kocasınrn tev· 
kif t :H!diği günd•nberi ortada yoktur. 

M:ds Tanfild, günlerce aranı7or ve 
nihayet lngiltereden Franaaya k:ı.çmıt 
olduğu anla§ıhyor. 

O zaman, İngiliz polisi Fransız po
lisine müracaat ediyor ve Franaarun 
ba§lıca büyük tehirleri ile Parisi araı
tJrrlmıya başlanıyor. 

Fakat günlerce ve en ıı'la arattırma
lara rağmen bankerin kansı bulunanu· 
yor. Onunla beraber, paralar da bir 
sırdır ve nerede olduktan bir :türlü 
keıfedilememittir. 

Tanfildin bizim paramızla on milyon 
liraya yaklaşan bir serveti clduğu, fa. 
kat bunları ya başka isimlerle bankaya 
yatırdığı, yahut ta, tevkifinden evvel 
bir yere gömdilğü tahmin ediliyor. 

Bir taraftan ingilterede bu "define
ler,, aranırken, diğer taraftan da Fran· 
ıız polisi bankerin karısını aramakla 
meşguldür. 

Nihayet Misis Tanfildin izi üzerine 
diitülüyor: Sahtelcir milyonerin karı
sı, Ingiltereden kaçtıktan sonra Parise 
gelmiı ve kocasının arkadaşları tara • 
fından saklanmııtır . 

f Kadının saklandığı ev bulunup po-
lisler tarafından muhasara altına alını
yor ve basılıyor. Fakat, içinde kadını 
gene bulamıyorlar. Polislerin evi basa
caklarını haber alan ahbapları kadını 

evvelden haberdar etmişler ve Misis 
Tanfild oradan da başka yere kaçınış· 
tır • 

Yalnız, evde iki çocuğu ile çocuk -
f larının mürebbiyesi kalıyor. Kadın, on· 

lan kaçıracak vakit bulamamıı veya 
kendisinin kaçmadığını zannettirmek 
için böyle yapmııtır. 

Polisler de, evi bastıklarını duyur -
mamaya çalıııyorlar ve evin yanında
ki bir yere saklanarak etrafı göz hap· 
sine alıyorlar. Umtileri, belki kadın 
döner, gelir diyedir • 

li':.alr:at a~J'la aiinJer o~~haromı-9 
mnyonlarını kaçıran karısı ortada yok. 
tur. 

Polisler bir gün evin önünde büyük 
bir otomobilin aurduğunu görüyorlar. 

}
Otomobilin içinden kimse çıkmıyor. Ş~ 

för de, sanki birisini bekliyormuş gi· 
bi duruyor ve gazetesini açıp okumıya 
başlıyor. 

Bir saat geçiyor, iki saat geçiyor: 
Ne otomobile binen var, ne de otomo -
bilin kalkıp gittiği. · 

Bunun üzerine dikkatlerini başka ta
rafa toplayan polis memurları gafil av· 
tanıyorlar: 

Birdenbire, iki çocukla mürebbiye
leri evden çıkmıı ve otomobile atlamış
lardır. Otomobil de dur deyinciye ka
dar, müthi§ bir sür'atla uzakfaşıp git· 
miştir. 

Yalnız, otomobilin numarasmı almı. 

İyi haber alan Sovyet mahafilinden 
temin edildiğine göre önümüzdeki Mayııı 
yahut haziran ayında Amerikalı tayya. 
reci meşhur Rus tayyarecisi Gromofla 
beraber Alaska yoluyla Moskova - Nev
york seyahatini yapacaktır. 

Albay Lindbergin Moskovada bir ma
cerası, diplomatların buluıtuklan yer • 
lerde tatlı latifelere ve gUIUşmelere de 
sebeb olmuştur. Lindberg, Moskovaya 
geldiği gündenberi bUtUn hareketlerinin 
kendisince şüpheli telakki edilen bir a
dam tarafından kontrol edilmekte oldu
ğunu görünce canı sıkılmış, ve bu adam
dan niçin kendisini takip ettiğine dair L 
zahat istemiştir. Polise mensup olan a
dam, tayyareciye istediği izahatı vere
me~ince Lindberg bir yumruk vurarak 
polisi yere ııermlş, sonra yoluna devam 
etmiştir. 

Ertesi gün polis mUdUrU Amerika se
faretine müracaat ederek Lindbergt 
eahaan himaye maksadiyle takip ettir. 
diğini anlatm11 ve diğer taraftan Lind
bcrge: "Bu vesileyle memurumuz afzfn 
hir bir boksör olduğunuzu da öğrenmi3 
hir bir boktör olduğunuzu da öjrenmiş 
runu, nı:ıım..,la.._,ti>Lr--F .... --

ya bir gazeteci muvaffak olmuştur. 
Bu numara sayesinde şoför bulunuyo: 
ve çocukları nereye götürdüğü 60rulu
yor. Şoför: 

- Mürebbiyenin tarif ettiği sokak
lardan girdik, çıktık .. Nereye gittiği· 

mizi şimdi pek iyi hatırlallliforum, di. 
yor. 

Misis Tanfildi de tannnadığıru söy
lüyor. 

Fakat nihaye,t çocuktan götürdüğü 
evi gösteriyor. Kachıı da orilda tevkif 
olunuyor. 

O zaman, kadın altm paralan ve 
mücevherleri sakladığı yerleri aöylü -
yor .. 

Kadm tevkif edilerek Lcndraya gön 
derilmiştir. Defineler de müsadere o
lunmuıtur. 

t-r 1W~----~--;eee--------------------------
Parasız banyolar 

Bcdan deniz hamamlan nerede yapılaeakf 
Belediye Beşikt:ışta ve Ahırkapıda tetkikat yaptınyor 

A LTI~DA da bir hayli satırlar karalanmış, serlevha sarih ve bu satırla· 
ların manasını içinde toplamış düşüncesile bunları okumadım. 

Şüphesiz kıi herkes bu serlevhadan benim anladığım manayı çıkarmıştır.: 
Belediye parasız deniz hamamları yaptırmak kararile iki se.111tte tetkikat yap
tırmaktadır. Bizde tetkiklerin, kararların ne kadar zamanda çıkacağı malfun· 
dur. Bu deniz mevsiminde verilen karann, öbür deniz mevsiminde tatbikine 
g~lebil:rse ne mutlu. Bu satırları: "parasız yıkanırız!,, ümidile kimsenin 
yıkanmalarını geri bırakmamasını tavsiye için karalıyorum. Onümüzpe topu 
topu bir ay var. Istanbul havasına güven olmaz, belki bu kadarcık bir zaman 
bile kalmamıştır. 

CğDe tataoı ve hap 
y EMEK için zaman ayırmak, bu mübrem ihtiyacı gidermek üzere işini 

gücünü bırakmak mecburiyetinde kalmasa dünya dünya olacak. Diye
ceksiniz ki yemek olmayınca iş de olmaz, çalışmaya lüzum kalmaz! demek is
tediğim bu değil. Yemek olsun fakat bu iş için zaman ayırmak olmasın. Alim· 
ler herhalde benim dü~üncemde olacaklar ki bu hii~ ük ihtiyacı haplarla gi
dermenin çarelerini arıyorlar. Hatt~ kolayını l .. ı)ar, mesele yalnız son 
tecrübeleri de yapıldıktan sonra tatbik sahasıra ~ .. mulmasrna kalmış. Ecnebi 
gazetelerinin verdiği bu haber bilhassa bizim çok işimize yanyacak. Dükkan
lar nasıl olsa öğle tatili yapamıyacaklar. Yektlnlan yirmiyi bulmıyan toptan 
alış veriş eden manifaturacıların buna bilmem ne kadar evvel karar verdikle
ri halde bir türlü tatbik sahasına geçemedikleri, geçtikleri zaman da yirmisi
nin kapadığını, üst tarafının açtığını gene bir gazetede okumuştum. Yirmi 
kişinin birleşemedikleri bir kararda 20.000 in hiç birleşemiyeceği muhakkak. 
Hap işi halledilirse bu dertten de kurtulmuş olacağız. 

R 
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li,i • IDz:..: 

• fkfünt vekili Şakir Kcsclıir dun akşıııu 1 
ki trenle Ankaral'& gitmi,tir. 

• Dün Ankonıaan zir.aet "ekili Foik 
Kuı1Hı~lu (lati "C mıltll ı ('iCÜiJ:leı11ni tef
tiş etmek üzere Yalo,·oyo gilmiştir. 

~ Ulffi!Şlcn Rt>len lRoitıon~•a ticaret e· 
~ -atin An ·araya idccektir • 

• :lhırhar<$ ihıi.fali pro,:ırtntnnı h:ııır.b-
·eııa'k lıt?~'l!t :'dün Deniz \İcbi'ct müttürlü-

iüb e Nfü :ı1?ı mua rtıi Ekt> m Sc· 
Tencanın rcir.liğinClc topl:ınını~tır. 

• Yuhnn istıı1H1'1 dehiz crkarııhıırlıiye re. 
i 4'.ltifNll &1.'alllt'Yôlıııh kızı ba ' n Ludya 

Sa\."tl~'tl st tik dan llır ·apmek üıcrc 
~iinlcr.ac şchr~mize gclceek ' 'C nkata:y.a 
~Hleeekl-ir • 

• t>rtamckteplere girecek pıırıısız ·atılı 
talebenin inıt ihlını e~ lrJlün hirinde ·apı

•~k'hl'. hrımlı:dcn müracnal c<fcnlcr 
ıbb · aröl1". 

Kaput bezi 
fiyatları 

iktisat VekAleti yeni 
•r karar &'d• 

.A!lkll't., 21 (A. A.) ,.... 14 tip .nuınara. 
b kaput bezi fiatı hakkında iktısat veka· 
l.ıi ıaaki kararı almljtJr. 

'900 ~'lt ~csm1 a~el~ ile '5-8.1938 
tarihinden itibaren nıer't olmak :Uzere fi. 
atllrt tlltı edil•rı kaput betlet:in<ien ıt 

:rı utlı b~ tıau ~a aıılı e· 
ldlae t.ebdlı ~d1lml§tir. l3u tebeddül 20 
.Ağu tos J.918 t>AUttcst tünündcn hiba.. 
ı.n mt1t•hllr. 

.Adana ve .Mersin villyeU~ti ~ahilind~ 
lını f :bıikalat lclıı: 
15 untiıı:ı.etre genl.~liğinde 36 metrelik 

bir topun utrş flatı: 615 kuruş. 
Beher 5 santirnetre için top başına 

farkı fiat: 31 k hır. 

Adana ve Mersin 'Vi!Aybtleri 4ahilüıde 
bulunmryan fabrika! r ·cın hı ~ 

75 nntinıetre leniilliinde ~G ın tre· 
lfk blr ta,purı btıt tiatl: ~ ilturuı. 

Beher nntımct.telik ~ tAr.'Jo ıcın tôP 
'hqma farkı fi&t 32 lturuıh.ır. 

Fransacaa 
10 silah tücca

rı tevkif edildi 
Ecnebi markala slU\tı· 
ları nereden aldıkle· 
rın1 sU1temlyorlar 
PnlA. ZT (A.A.) - 'l'atfiye hareketi· 

ne devam eden mllll emniyet idaresi, si. 
1t.h taclrlerindcn on kla'iyl tevkil tmış • 
tir. M~nıelori ecnebi olan bir ı;ok siltı.h 

n mllhlmmat stoklan ıneydana çıkarıl -
mıetrr. Baılıca mtıcrlm olduldan Unıl<ı • 

dileJı ~ba, o~l Zalman ve SUven Pu -
ıec'ua evlerinde yapılan arastırmnlarda 
bir takun ıfllhlar bulunmuttur. Bu tacır 
Jer, .UlhJann menşei M olduğunu sl5ylo 
mekteıı tmtina etm~lerdir. 

MIKD 

Sanayi müesseseleri 
hakkında 
Vekaletinin 

iktisat 
tebliği 

An'kara, 27 (A.:t\.~ - iktisat vekale· 
tin&n: 

Bilumum :sınai müesse-seleti alakadar 
eden 3537 sayılı kanunun taföikine ait 
izahnaıne: 

3537 .fay,ıh kanun ile, teşviki '63.nayi 
muafiyet nıhsatnamesini haiz <0lsun ol
masın bilumum birinci .sınıf mai mües· 
sese evsafını haiz veya bu ~sah iktisap 
edecek derecede tev i edilecek veya ye- ı 

nıden kunılaca'k mai müesseselere aşa
;ğıdaki mecburiyetler tahmil Milml~tlr: 1 

l - Birinci mıf sınai müessese evsa- j 
fım haiz müesseseleri yemden kurmak ' 
i tiyenler "birinci sınıf sınai müessese 
evsafı şudur: Hamal, bekçi, katip, mu
hasip \'e müdür gibi müstahdemininden 
maada bilfiil istihsalatta çalıştırılan ve 
r;alı~tmlacak i~ilerin günôelik adedi 
:seneôe 1500 ve daha fazla olmak ve aym 
~manda mecmuu <en az 10 beyglra bu
lan kuvvei muharrike ile 'işlemek ... 

2 -- l\fevcut müe scselm'i bifinci sınıf 
~maı müe sese evsafını iktisap edecek su· 
rette tevsi etmek ıstiyenier. 

'3 - Birinci sınıf ~nal müesseseleri, 
her ne ni bette olursa olsun. ttva etmek 

ıı - Blrinci smıf sıtiaı tnucsseseleri 
-bır şehıröcn nfğcr orr e mıRYetmek fı:,o 

tiycnler. 
5 - Birinci sınıf sınai müesseselerin 
maiatınm ne-.ini değ[Ştınnek 1süyenler. 
Tesis, nakil .. 'tadil veya tevsie başla

lnadan evvel iklisat vekaletiflaen müsa· 
aae istihsal6ne mecbur '\utulmuşlataır. 

Velev yükarda'ki maöaelerôc yazıll le· 
sis veya tevsiler için dahi olsa makine 
ithali 'için müsaaCle 'istihsaline lüzum 
yoktur. Makine ıthali '"Hha11it hakktncfa
ki umumi hükümler Clahillnae .. serbest- · 
tir. :ncak ~ tte hhal edilecek tnalfr 
rıel~fin. yu'kardaki maôae,etae yazılı 
tesis veya tevsiler için, mües!'eselere cel
bintlen 'ÔY\CC }ktl a~ vekale\infleh tesis 
\'Cya lc~I 'lt1n müsaade alıhtfia.sı m~bu 
"fidir. Yukarı:laki mecbutiyetler1 Ha. et
wıiyenle'fif'I 'ğümruklctaen tteçite!ikl~ ma 
kine, alat ve bunların yedek ve tectlit par 
talannı ~tük ve buna mufiz~m resim
leri 25 misli olarak tahsil dilfr. 

Bunlardan ba~ka yukarda ••ı; 2, 3, 4, 
5,, de gösterilen müctSe~\ettı teşvik'i sa
nayi kanunundan islilade eden tiiğer 
mucsscseletin aşağıdaki mükellefiy~tleti 
~ tahmil tı6ilmt tir: 

l ....... ıktisat \1.'K~leline verecekleti ta· 
hl\ütftamea t bit ~il~n tartl\t kadar 

t i \'ti~ a. tev t mu atı ine ~1t teslsattı. 
ba lamak ve bunlara ait makine ve aire-

) 

yi 1pariş entkleıtni iktisat clffıletince 
lmum ö tecil k ekilôc tevsik etmek 
v Uu t isau :mtit:ıaClf! tarihind n itiba
ttn 3 st!M içind ikmal t!dettk imalata 
oo 1 m:ik "bu rrı@tburifetlor ifa edllmcı 
ise \-Ctilmi ölan mns:ıade i1>Ull ttiillr.., 

2 - MüessesenUı !hare devir veya l· 
can \l'eya a)•ni şChir dahilinde de olsa 
müessesenin bir yerden başka bir yere 
nakli takdirinCle l-eyfiyctl altt ay ıarfın
da lkti~t \'ckAletine ihMt ve müsaadtı
nin \cbclilinifı !st~nilrneJ "mUs:t:ıdeyi al· 
mı$ olan bir \ey:1 bitka~ kl(ırıin yahlan- ( 
na alacakları, ortaklar veya müsaadede 
ismi )·~zıh ~flklerden baıtlarıtın'I tıynl
ması halinde ihbara lüzum yoktur.ı, ''A· 
nôn!m §itlW tekili halinde ihbar mecbu
ridir ... ''l3u mecburiyetler ifa edilmez~ 
ınllsaade iptal edilir ... 

3 - Her takvim SMe i 2arlmda ~ahs
rna va"1y~tlerinc dair numuneclne tevfi· 
kan dört nO ha ls cet\'cllnt tan2im ede
rek s~ne nihayetind~n hiba.ren iki ay zar
fında İktisat vekA.letine gönBermek ''bu 
mecburiyet ifa edilmediğJi takdirde mües· 

muafiyet 
ruhsatnameleri hükmünden istifade ede· 
ıbilntesi için bu tevsiatm elrerindeki mua
fiyet ruhsatnamel«ine ~tndiye Jkadar 
olduğu gibi kaydettirilmesi Jilmıdır. 
Gerek yenıden !kuruluşta \te gerek 'tev -

siat için !fi..1.ıut V lletlhfıen mUaaaae 
:tılınma&ı lim!CbuYi olan ~hVAlile 1lşa"ğt4aki 

evrakı iJQ aoğnıdah aôğtuya Mtsat Ve. 
d.ıe~ ne tnüracaa\ dilnrek latffllCiır: 

l - Taahhüt.name '.N"UmunelGri do~ • 
'ı.ıı,.tau Uu • Uj'4 lKLltla.l. \' l:A<LICUilUbll, .,. 

lccycttcn, bcleiiiyeden veya tictt;ret oaa • 
lafından istenebilir." 

2 =- Beyannatne. 

3 - Teşviki sanayi kaflunundaki .ınU • 
118.ade ve möafiyetıeroeft istifade Mhıek 
üzere mttaliyet ıruh'Satnamesi talep eail· 
diği takdirde 15 liralık ve mliaaaae ve 
muafiyetlerdQı ietttade etmeksizin ~·alnız 
tesis için müsaade talep edildiği takdirôe 
"30" liralık ve tevsi .rn\isaaueBI lçin de 
'~" ilturuşluk ,Pul 

3537 flaytlı kanunun üçüncü tnaaiesl 
}Tukanaa •·ı, 2. 3, 4, 5" 'ili f"08terHett ll.h. 
valde tktısat VekA.Ietinden müıaaae ah.h• 

ırnıı llı:!':l bel tiiye\ett~ 1J\Şaa't ve kuvvel 
uh ffile rulııaU\ameSi \"eHlmiyecegi· 

rıt ruttWit. Butıô. tıa.zara.n 'blttrıci sınıf v. 
satı haız olarak kuııılal!alt ve'a bu evsa• 
h ikfüap elietc'ktutijtt:e tevsl eBilt!cök fiıll 

esseselere belooiyel€rc füfaa't ve kuv ... 
vcl tiıuharrike fUhfıa'tiyeler1 'VerilmMeıı 
önce İktisat Veklletınden mUsaiıde iS • 
t1hsal edilip eailmediğinin tet'ri:Ud lazım. 
dır, 

Birinci sınıt sınat mlle&1eec evsafın ... 
i'lan aaha dün evsafta kurulacak veya. tev. 

tıl edilecek mUesseııelere tntaat ve ku\'L 
vei tnubarrlke tuheatiyeleri verilmek i~ib 
tktı:;at Vekaleti müsaadesini :aremağa 1~ 
2\lttı ~·oktur. 

ı na szı Ot 73 

Suriye 
Başvekili 

Perlste temaslarJoa 
devam ediyor 

Paris, 21 (A.A.) - Bone ile Su~ 
riyı Baıvekili Mardam lırasında 

ki mülakat, ihıad mahiyette olmuştur. 
Bu i'ki ııatı bugün §arkı alakadar et. 

mekte olan meseleleri gözden geçirmit 
lerdir. 

Salı günü yapacakları görli§me ea .. 
na ıncla bu meseleleri etrallıca tetkik 
edeceklerdir. 

Mardaftl1 bugünltrde tk sık 

Bond ve Fran&a hariçiye neıartti tr. 
kanı ile temasta bulunacak ve mıvtuu 
bıhsolan me•eleler ıtnij mikyasta hal 
ve fasledihnedikçc geri dönmiyft k • 
tir. 

AVONDA 

Doğu 
ma ~ evraları 

Elazığ 27 C.Hususi ..... Doğu manev· 
raları uç ıgiihdenberi büyük bir muvaffa
ik'iyMle devam 'etmektedir. }'m yirmi 
be'Şinci ıgünü -ak~ı. Elazı~ın cenubu 
şarkisinae kıtmmlarla maviler arasında 
cidden dikkate tleğer karşılaşma olmuş· 
tur. 

Maviler, kırmııılartn }"etişmelerine 

me;•dan vermedd1, alatklan yazif e;~i her 
eyôetı hakk:ile istifadeyi gözeterek du

lftıksn mt yütü~'fu:le Elfmğa yakla~tfiı~-
l:ı:-dı•·. ~~a\ i 'taraffiı mı hareketi, brmızı-
1ar t.araf ından v:ı.l.;.t'ieae ~tmi~ir ve 
krtmızı kumanôam büyük bir dirayetle 
Elazığm cenubu ~rkiSine yaklaşan mavi-
lerin tnuhtemel taarruzla. mı önlemek ve 
onları muvaff akiyetsiz bit hale ôQ~ür-

mek için tedbirler almıştır. Bu teôbirlet 
arasında bilhassa kuvvetlerinden bir kı~
mını Murat nehri üzerine kaydırması 

dilekati .çekmiştir. B\ıl isabetle kardırma 
nm faydasını kırmızılar kıSa bir :zamatl" 
tia.eıde etmişlerdir. 

Maviler~ talimin redildiği gibi sabahın 

~ k erken tlir saalifitle ~il' ati 3'ıtalarile 

birhkte ilen harekete geçmişler fakat kit 
mızı1amı oı'ı<:Nlch alatk'ıan Tht\.ibat bütıa 

..,;· tlrtfll# 
duşünce ve 'bu t>lanla ı~ı 
ma g~rlretı bir ~erı'ber i~ 
de çalıŞffliŞtit,, ~ 

Kıtmızı ~araf, mavini~ld ;,; 
nin karşısırıda 'bulun<Mi'"-~ 

tikten sonra iki g{indefibeli 18~ 
mevzii harekeUei'tleh ufak~ 
'tata1m tenaıımaa bulunan ·r, 
tekete ~rerek kuvvetli ~ 
almaya gayret gôSternı_iştır. fıfl 

Bunun uzerine, ma\'1 tatl 
tabiatile durmu, ve 'ffll'i ·tf ~ 
kırmızının cenah kün~tl~ 
melt 'ilZete ihtiyat ırovvetl 
mecbUfi;'etin(le kalmışttr. U~ 

'Bu zaman içinôe kfrnuzt i ~ 
hareketi to~un Siki 8~bdfl . 
kişaf et.mi~. m1hi taraf, 'tii!' . ,-t9 
~i tehlikeli bulduğu içiı'l )'~~· · 
'birler hlına'k ~a~ 

ün 1' tedbirlerle zaman ve g fiıal'>" 
h.mu tutan mav.i arat ,,e 1 tterifl 
başla çalı~an kırmızı ı11,"7t? ~ 

···-··· c,•--·-) 

UOI sı:caga \'e \•ah§i tabi~ 
lan vazıfcleii lı3kktylc ~'" 
Qıtıtfa t~ikleri ga~~ 
dire de.iier bir mm~t ~ 

"- • - .A • - - -·-- uogu ·man1::"' 01ar r ""'w "f1Y 
mavil~n tank ve zırhlı otöttıobillerle buk 'kabiliyetini bir ,ea'h'l 
:göSterdiği faalcyet. kırmızıların otomobil tettü~ olm~lur. .....d~.' 
lere bindirilm~ 'kıtalan taraf mdan tattı 6t31.-. 

t ~u mane\Talannı 
zamanında kar~ıl:mdlğı i~n muva faki- metÇiğin fetagati, tük~. ~~ 
yetsizliğe uğratılmıştır. nd Jeıfl'l""" 

nerjisi. kar§tsmda ke ı 
VaZiy~ bu €afhaya intikal editıte kır- :~ ...J. 

mm taraf, ,~fesini tamamlamaya ıta· Jerdir . .zaman zaman~ _,,.-_J 
hsmt Lir. faa\1yeti de hafi> ıüzeniG .F:ı 

ihata 

tur. Doğu manevraları petieff'-' 
miştir. Manevraların. ttııa ff 
tay.yatelenmitaen birinııı ' 
~)e bildirilmiştir. (1 

'~avı tat~t. biran 'öht!l!, Ki iZ mevzi· Bu sırada. kumandanlar~~ 
~btinı ele ~~r~'k itih 'taaffüzla na ae- da ~öst~rdlkleri kabifü.e\1 
vam edet'ken, birde ibire ~ucuma leçfüit· ri takdir etıniŞ1erdir. . 1~ 
lif'. Bu hare.kel muharebe \atZ'ıfiı fattıa- ~ı ~ 

" Bütün kıtalar geçit • .i·f\!(· 
mefi ôegiŞtitaiği ğıbı çök tehlikeli, o tıis isfi1'ame\inae yınüyüşl~1 ~ 
bette de heyecanlı bir ha\'a yara mı~lıt. mi 30 ağUslos'ta El~~a;t! ti~~· 
Mavınin pl!hı. batıdan gelen kırmızı El~zığ civarlaroan Vt lıa ,~ 
kuvvetlerin yetlig.fl'resi~ ~mk~n vetnleden lerden ge)enler1e aoı~ 't~~fl ~K1' 
Elaıığ mıntakasna el ko~·mak ·e hiç ol· lar kahtaman ils~en~!trP 
mazsa ~·eni gelecek kuvvetleri üzerine ç~· fii seyrl~ \°'e onıan al 
kip bya!amaıc ve zaman katafllfı.aktir. Bu mekl:~it~er. 

ııe sabah. ögle ve at<t•t11 
HM y~ektefl Sôfıt ftitılüafnan dişleritii~ ımaiay fit!· 
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Eczacılar pazarhğa 
• son vermıye Filistinde oyn.a-

• .. çallşıyorlar 
&ütUn Türkiye için bir tek ecza
haneler müfettişi kafi midir? 

nan acıklı dran11 
lngiliz kuvvetlerinin muvaffakı
yetsizliğine sebep süvarilerinin 

olmayışı imiş 

~l'za~ılar nelerden şlk4yet ediyorlar? 
)•~nduracıların ve kavafların tek fi. peraken:le satış işportaları halini almı§· 
'ttıb· . 

"tııı· . ıtı için toplandıklarından bah-
b;<t 'ltılc. Şimdi, İstanbul eczacıları da 
ltt t;oliilden itibaren pazarhia nihayet 

ille-
~. ge hazırlanmaktadırlar. Eczacılar 
~ra'11daki rekabet hem kendilerini za
lite .'0krnakta id~ hern de pazarlık ne
, sırıde 
~~ ucuza yapılan ilaçların hasta-
tdu· Pek Pahalıya maloldukları rivayet 

%rdu 
\'apt ~ . 

~tl ıgımız incelemelere nazaran cc· 
ti) ar lüks ilaçlardan kendilerine ve
bia~' Üzde 20, scrom, aşı gibi ve kinin, 
~· tıt, civa gibi Kmlayın inhisarın
tı~1 ltıüııtahzarlardan verilen yüzde 5 i 
."'llilın· 
~ttı?ı1Yle alrnağa ve bundan fedakar -
~t ~ tk ııurctiy1e fiyat kırmamağa ka· 
ftdi 1'rtııclc üzeredirler. "Vermek üze-

r er d' ~ b " ıyoruz. Zira eczacılar arasın· 
~ iztları hali, "tek fiyat,, tcıbiti ci

dır. ~ Pek yana~mak niyetinde değil· 
~ ~ .anınrnış eczacılardan biri bize de-
~ . 
'1 . 
'•tanbulda 140 cczahan.! var. İna· 
~t 'bunlardan 100 ü mutlaka aç ka-' arıc · 
'-b·t ak kırkı kazanır. Bu, fiyatların 

' ol "n· ınayışından bir kısım eczacıların 
'- iltınıızı Mahmutpap tezgahtarlrğı
ttd!''ilnliş olmalarından ileri gelmek
k~ ~azanan Drogistler, yani ecza de
~irn eczahanclcrimiz onların 

lrı ., 
a!'alecredae rtevk•' edile~ 
'" gencı 
Casus mu? 

Arpad Vorosvari is 
minde 34 yaşların • 

ci, sahte"" pasaport 
kullanmak cürmü i
le Londrada 6 ay 
hapse mahkfun e -
dilmiştir. 

Fakat, ancak bun • 
dan sonra farkma 
vanhyor ki, Arpad 

iki sene evvel Ingil
tereden çıkarılmış • 
tı .. İngiliz harici • 
ye nezaretinin emri 
ile çıkarılan, Arpad 

lahte Vorosvari bu sene 
\'\rıiU{Pa~aP<>rtla lngiltereye ginniye mu
lll to ilo'lrnuş ve gene orada nisandan a· 
'a t ~a~ar beş ay rahatça ya~dıktan 
~~•k:ıf edilmiştir. 

t'deıı ~ gencinin iki sene evvel lngilte. 
~ su .. 1 . 
ttı ta ru rne:.ine sebeb Harici}·e neza· 

ılır. 19~1ndan şüpheli görülmüş olması· 
'itle . senesinde, Londranm yüksek 
ile h·a tınde yaşıyan fakat ne asalet, ne 
~ .. -ı Set .. 
t'"<IJ'rı li .u~vanmı haiz bulunmıyan bu 
~~lli arıcıye vekaleti adamlarının dik. 
tirı ıılll~lbetrniş ve hakkında tahkikata 

1' ıstir. 
itıı.ahki' 
~~ e:;at neticesinde Arpad Vorosvari 

berabeccek hiçbir delil bulunamamak
~rş r hakkındaki şüp~ıe de zail ol· 
,,,.,_ve hariciye nezaretinin kararı ile 

"'"'tt .\rada~ ~n. dışarı çıkanlmı~tır. 
~cı, bu ıkı "ene geçtikten sonra Macar 
lıtı t .. \. ı;efer Korosvari ismi ile çıkart. 
d._ "'q·ıte b' 
"ilta tek ır Pasaport kullanarak Lon-

.\.ı-.-.....ı rar geliyor. 
'!t -~\Jın Lo ar, k ndrada yac!'lmaktaki bu ı~.~ end . ~ 
~a a ısı hakkındaki şüpheyi daha 
~ İleıt~rın~ştır. Bugün casusluk şilp· 

"en d" hkıkat bir taraftan devam e. 
~aP:>rtı~cır taraftan Macar genci. sahte 
llıi \'trillll· Ullanmak cürmü ile mahkeme-

tir ış ve 6 ay hapse rnahkU..rn edil· 
~ . 

'ıı .. ~d \1 
>ıı"!Qa Stıb oro \'ari vaktile Macar ordu. 
1\.. t~tk .. ..ı ay olarak çalışmış. sonra ordu-
"'44 ""e"e'< . ·ı ~bir tn . . . ~ıvı hayata atılmıştır. Ar· 
-.,~t gılııden farksız İngilizce ko. 
\ ~di: \'e bi~hassa giyinişi, yaşayışı 

1 
tarn bır İngiliz zar.nt'dilmekte

~'bact 
~ iliteı, .. :orosvarinin Londradaki yük 

cııdufu nıen~up kadınlarla da ahbab. 
t~ bıt edilmiştir. 

tır. 

- Neden? ilaç yaptırılmıyor mu? 
- En işlek eczahane gün1de üç re-

çete ya yavar, ya yapmaz. Satışın 

yüzde doksan dokuzunu müstahzarlar 
teşkil ediyor. Bunların da ç.oğu Avrup;ı 
müstahzarlarıdır. Bu gidişle bir kaç yıl 
sonra yü1tsek eczacı mektebine filan lü
zum kalmıyacak. 

Eczahanelcrde fiyat birliği etrafında 
yaptığımız incelemede devam edince 
ecza depolarından eczacılann ne umu-

mi bir tarzda §İkayetçi oldukları bir 
kat daha tebarüz etti. Meğer bu depo· 
lar eczacılığımızı aşağı yukarı felce uğ-

ratmı§lar. Türk cezacı, Avrupadaki her 
hangi bir fabrikadan doğrudan doğruya 
mal gctirtcmcmektcdir. Bu fabrikaların 

hemen her biri İstanbulda bir mümessii 
tedarik ctmiı bulunmaktadır. Bu mü • 
mcssillcr getirdikleri ilaçları depolara 

satmakta ve eczacılar ancak bu depolar. 
la alışveriş edebilmektedir. Depoların 

perakende sat·ş yapmamaları !azımgcl· 

lirken bunların bu husustaki kayıtları 

dinleme:neğe başladıkları ve pera • 

kende ilaç ta sattıkları söylenmektedir. 

Eczacıh.r b!lhaısa şu iki şeyden şi

kayet etmektedirler: 

1 - Piyasada hangi ilaca ihtiyaç o
lursa depolar derhal o ilacı saklamakta 
ve fiyatını yükseltmektedirler. Hatta 
hazan eczacılarla depocular arasında 

ıöylc muhavereler de geçmektedir: 

"- Falan ilaçtan var mı? 
"- tki tüb kaldı. 
"- Bi(ini bana aat. 
.. _ Satarım ama lalan, falan, falan 

ilaçlardan da yüz liralık mal kald:rır · 
san .. 

Tahkikatımız şu neticeyi de verdi: 
Meğer Sıhhat Vekaletinin bütün Tür

kiyedeki eczahaneler için tek "eczaha
neler müfettişi., varmış. Bu zat geceli 
gündüzlü çalışsa bütün memleket ecza. 
hanelerini .en yılda bir kere teftiş ede· 
mcz. Kanunda sıhhat direktörlerinin de 
bu vazifeyi yapabilecekleri kaydedilmek 
te ise de sıhhat direktörleri bu işi yap
mağa vakit bulamamaktadırlar. Bunu 
hala İstanbulun bir çok yerlerinde diş 
fırçalarının i§portalarda satılmakta ol
masından ani yoruz. Malumdur ki 
HABER bir bucuk yıldanberi sıhhi 

tarzda takim edilmemi§ d:ş fırçalarının 
aatı§tan men'i için hali mücadelcdcdir. 
Bundan anlıyoruz ki ınfihat direktörü 
pek me§guldür. Nereden vakit bulup 
eczahaneleri tefti§ edecek? Hem de 

Kahlrcden frnn"ızca Iı> Tan gazetesi· 
ne yazıııyor: 

"Son gUnler zarfında, Filistindeki ted
hişçi çeteleri tenkil ile uğraşan İngiliz 
kuvvetleri çok ağır zayiat verdi. 1936 
nisanmdanberi İngilizler I•'ilistinde bu 
kadar mUşkUI bir vaziyetle karşılaşma. 

mıştılar: son gUnlcrdeki hareket sırala
rında 1ngilizlcr subay ve er olarak bir 
hayli ö!U ve yaralı verdiler. lki İngiliz 
tayyaresine ateş edildi ve isabetler va
ki oldu, Filistinin şimal taraflarında em
niyet ve asayiş namına bir şeyler kal -
madı. Bu vaziyet mandater devlet olmak 
sıfatiyJe milletler cemiyetine karşı bu 
havalinin emni)'Ct ve asayişinden mes
ul olan İngiltere hükfımetinin bu mem
lekette şimdiye kadar takip ettiği usu . 
Iün ümit edilen neticeleri vermediğini a
çıkça gfüıterir. 

İngiltere hUkümeti iki sC'nedenberi bu 
kUçük memleketi teşkil eden muhtelif 
milletler arasında bir muvazene ve uzlaş 
mn siyRscti takib ederek Filistinde ecne

bi parasiyle tahrik edilen bu isyan hare
ketinin önüne geçebileceğini sanmıştı. 

İngiltere bu hareketi körUkliyenleri, bil
hassa KudUs mllftilsilnü bitaraf bir va
ziyete sokmak imkfmlannı arayıp bul • 
madı. Bu mlirtü yliksek Arnb komitesi 
azalariyle beraber bulunduğu menfndan 

ıı.nlasılıımıvan bir....s.~kil®..knçarnk. LUb. 
nana gıtt ve orada sıynsı mtil ecı süa-
tiyle ve tamam bir serbesti içersinde is

tediği gibi tahrik faaliyPtine devam et
ti. 

LUbnan ve Surlyede bulunan Fransız 
polis ve jandarmasiylc askeri kuvvetle
rine hudud mıntakalarında daha dikkat
li bulunmaları hakkında ancak son gün
lerde emir verildi. l1u emrin df'rbal tcsL 
ri görüldi.i. Ve buralarda bulunan tahri
kat mcrk('zleri yeni unsurların utihnki-
1<' km·vc-tlc·rini arttırmak imkanından 

ı mahrum knldılar. 
Bu tedbir son günlerde tedhiş • 

çi çetelf'rin birkaç ay evvel ol-

sıksık .. 
Sıhhat piyasamızdaki bu mühim "es

naflık .. üzerine Sıhhat ve lçt:mai Mua· 
vcnet Vekaletinin dikkat nazarını çek
mek isteriz. 

• • • 

duğu gibi birkaç yüz ki~iden mü
rekkep bölükler halinde çalışacak 

yerde, 20 • 30 kişilik kuvvetlerle kendi-
. lcrini takip eden lngilizlcrle c;:ete harbi 
yapmnğa başlamış olmalarının sebebini 
ızah eder. Gene bu tedbir yUzünden Be
rutta ve Şamda bulunan t~şkilatın asi. 
iere yardım edebilmesine imkan kalma
dı . Bu sebeble asiler para ve mUhimmat 
bulmak için sık sık bankalara, polis ka· 
rakollarına. A rab ve müslüman fellah 
köylerine baskınlar yapmağa ve yağma
cılığa başladılar. 

Bu hareketler Filistin mültecilerinin 
gözünde Kudils müftüsünün nüfuz ve te
sirinin kıymetini düşürdü. ~lüteaddid A. 
rab siyasilerinin iltica ettikleri Kahire ve 
D:ığdadda olduğu gibi nefsi Filistinde da 
hi Emir - El • Hüseyninin en hararetli 
taraftarları bil~ kendisinden soğudular. . 
Btınlar eski müftünün arkasından git • 
mekle bu adamın siyasi ihtiraslarına hiz
met etmekten başka bir şey yapmış ol
mıyacaklarını ve kendi davalarını ken -
di elleriyle harab edeceklerini anladı -
lar. Şimdi sabık müftünün bir seneden
beri idare nttiği yağma ve tahrib ese
rini durdurmak için lngiltereyle anlaş. 
mak lil7:ımgeldiği dilştinillilyor. 

lngiliz: müstemlekılt nazırının ani se
yahati, Filistinde olduğu kadar Londra

da da gcçE'.n sene :r~ ~mi~·onu lnrn-
• 'l:'"-v~":n •rı'ıı:iın ı ı; 'T:-- .. _ .. 

blk kabiliveti hakkında hayli şüphe u-
yandırdı, Bu hususta ortada dönen de

dikodular, neşredilen haberler, hakikat 
halde, hiçbir ciddi esasa dayanmıyor, 

Filistin meselesi olduğu gibi üç taraflı 

bir mesele olarak duruyor; bu mesele 
bir Arnb meselesi, bir Muse\1 meselesi, 
bir İngiliz imparatorluğu meselesidir. 

Filistin meselesi c;ok mU§ktil saatler 
geçirdi. J.':ıl:at Filistin Hindistana doğ • 
ru giden hava, kara ve deniz yolunun 
hayat m!'rkezidir. ~e olursa o!Run İn -
gilte.rc imparatorluğu için çok esaslı ta
biye menfaatleri bulunan bu toprakları 
tnkcdemcz. buraların mukadderatiyle a
llkadar olmama.•n da imkfınsızdır. 

Bir taraftan Arablara kendilerine tah
sis edilmiş topraklar üzerinde hakiki btr 
devlet i5tiklfı.line sahib olmak imkanını 
veren. diğer taraftan da yahudilere sa
hil boyunca yerleşmek ve bir memleket 
tesis edebilmek vaadini ihtiva eden tak-

Otçomolb>DU nsttnven va:ıu Nftstteın KcırsDka'fa 
lka<dlaır ylYızeırek 

sim plfını harbin devamı mUddetince tn. 
;;ilizler tarafından glri§ilmi.' taahhüdle • 
rin ve lngiltere imparatorluğu menfaat
lerini gayet iyi bir şekilde telif ediyor
du. 

Fransa, Fransız - LUbnan muahedesi
nin gösterdiği gibi LUbnan halkı arasın
da sıkı ve sağlam dostluklar tesis ede. 
rek Akdenizde ve Hind hava yolu Uze
rinde çok esaslı askeri bir i5tinat nok
tası kurarken İnglltere ancak, Hayfa. 
nm yanıbnşmda, Arabların galeyanına 

karşı kenclisine tabii bir müttefik oln • 
cak olan bir yahudi devleti kurmak su
retiyle böyle bir tabiye noktası elde e
debilirdi. Bu hal çaresi ancak arazinin 
taksimiyle kabili tatblktir. Bunun için . 
<lir ki I.ord Perin raporunun neıırinden 
beri Londra hükumeti bu planın tatbi
katındaki müşkülata, Arablarm, Yahu -
dilerin ve milletler cemiyetinin itirazla
rına rağmen bunu tatbik etmeğe karar 
vermiş olduğunu ilim etmiştir. 

Kurgaşahklann de\•amı şayanı tees
süf olmakla beraber, bir senedenberi 
Londra kabinesi tarafından verilmiş olan 
karan değiştireceğe benzemiyor. lngil -

terenin, herhalde bu kargaşalıkları bas. 
ttracağı muhakkaktır. Bir defa bu karga
§alıklar çok kanlı ve feci olmasına rağ
men çok mahdud bir saha içerslndedir. 
Muntazam bir usul ile yapılacııfJ tenkil 
ııan.-11:Atr :nııart~erı ırntırtfnln §.fmalfne 
inhisar eden bu çeteleri ortadan kolay. 
ca kaldırabllir. Şimdiye kadar Fillstine 
gönderilen motörlü kuvvetlerle, ham 
kuvvetleri hayli mUhim miktardadır. Fa
kat 'bu kuvvetler ,·apmak istedikleri işe 
uygun surette teçhiz edilmemiştir. Dağ
larda ve mağaralarda bannan çeteler o
tomobiller ve tayyarelerle t::!tib oluna. 
maz. GörUnUşe nazaran lngiliz kuvvetle
rinin muvaffakıyetsizllğine sebeb sü -
varilerinln olmayışıdır. Fransızlar 1926 
da biıılcillkleriylc meşhur olan DUrzüle
rin isyanını ancak süvari alaylarının 

yardımiyle bastırmışlardı. Fi!istinde 1n
gilizlerin bugiln kullandıkları sistemi ve 
vasıtaları dC'ğiştiremdikçe kat'i netice 
almaları imkansızdır. Ve İngilizlerin iki 
buçuk senedenberl Filistinde oynanan 
feci ve acıklı dramı bir an evvel orta
dan kaldırarak buralarda asayişi temin 
etmeleri kendi menfaatleri bakımından 

çok ehemmiyetli bir şeydir.,, 

A TLAS Okyanusundaki Antil adaları arasında İn· 
glltereye ait Bermud adaları da vardır. Bu ada

lann idaresi yarı müstakildir. mahalli bir parlamento 
bulunur. Valiyi lngiltere tayin eder . 

Halen vali olan zat eski bir generaldir. General parla. 
mcntoya müracaat etmiş ve: 

~eçecekoeır 

C NÜMÜZDEK1 Cumartesi gUnU saat on beşte 
Niste bUyük bir spor hareketi yapılacaktır. Meş

hur yüzücü Friç Valdemar Verncr Nisten Korsikaya 
kndar yüzmek lizeıre Nis rıhtımından denize girecektir. 
Verner Nislc I{orsika adasının Sensüri şehri arasında 

B U sene F'ransanın Akdeniz kıyılanndaki plajlarda 
kadınlar arasında yeni bir moda salgın haline 

gelmiştir. Bu, güneş vasrtasiyle sırta resim yaptırmak 
modasıdır. 

- Adadaki askeri garnizonları teftiş etmek istiyo

rum. Bunun için bir otomobile ihtiyacım var. Bana bir 

otomobil alınız, demiştir. 

Parllmento, bu isteğe, çok nazik fakat çok kat'i bir 
lisanla cevap vermiştir: 

"- Otomobil tehlikeli bir nakil vasıtasıdır. Bundan 
başka adamızın mahallt manzarasını da bozar. Onun için 

biz adalarımıza otomobil idhalini meneden bir ko.nun çı

200 kilometrelik mesafeyi 75 saatte yüzeceğini tahmin 
etmektedir. Bu yüzüş esnusınlla meşhur lavanta fabri

katörü Ronal Kotinin yatı kendisine refakat edecektir. 
Yatta, yolda rasgelinecek köpekbalıklarını öldürmek ü
zere tazyikli havayla atılan tUfenkler vardır. 

Bu büyük yUzüş için Verner aylardanberi Anj ko-

karmıştık. İsterseniz size bir bisiklet alalım, yahut ada. ~·unda antrenman yapıyordu. Nisten Antib limanına ka· 

mıza çok yakışan beygir arabalanndan bir tanesini lah· 

sis edelim, yahut da iki yerli tarafından çekilen bir sed
ye ile ıııeyahat imkanlarınızı temin edelim!.,, 

Vali bu cevap ka11ısında lngiltereye §ikayet etmiş, 
emrine bir otomobil tahsis edilmezse istifa edeceğini 

bildirm lı:ıtir. 

dar gitmek ve dönmek bu yUzUcU için çok kolay bir iş 
olmuştu. 

Bu iş Verner'in giriştiği ilk macera değildir. 1936 
da on altı saat yüzerek Danzig koyunu geçmişti. 1937 
mayısında Dünkerktcn Kaleye, ayni senenin ağustosun. 
da da DUnkerkten Sutforelanda yüzmilştü. 

Banyodan sonra sırtlannı güneşe maruz bırakan ka. 
dınlar, sırtlan Uzerine, istedikleri gekilde resim yapıl-

mış bir mayo giyiyorlar. Bu mayonun Uıerindekl resim 
oyulmuştur. Gilner.ı yalnl7. oyuk yerlerden geçerek cildi 
yakıyor. Yanan cild, bembeynz vücud Uzerinde teres~ 
süm ediyor. 

Dşık saçan eı 
çaıntaları 

V AIUNDA açılacak I.Aypzig panayırında kadınlan 

çok şaşırtacak ve sevindirecek el çantalan teş
hir edilecektir. Bu çantaların fçersine ııılt veren elek-

trik tertibatı yerleııtirilmlştir. Kadınlar I§ıkm yerlerde 

mesela tiyatro ve sinemada temsil arasında, yahut gece 
otomobilde giderken çantalannı açıp tuvaletlerini taze
liyebileceklerdir. 



Ç~U D~©llfi1 
Mesleklerine 

jimnastik 
göre nasıl 
yapmalı? 

Bu sütunlarda kadın jimnastiklerinden 
sık sık baseltik. Bilt ün kadınların sıhhat. 
lcri için çok faydalı olan hareketleri 
anlattık. Bugün yalnız meslek kadınları 
için faydalı biı kac; hareketi anlatacağız. 
Çünkii ç.ılışan kadının yaptığı işe göre 

vücudunda dc~işmeler hasıl olur. Her 
mesleğin verdiği yorgunluk başka baş

kadır. nunun için yapacakları jimnastik
lerin başka başka o~ması lazımgelir. 

11J.cr \ c mnkiııc haşıııd,ı 
o ıı ı :11 ak ı:alış.111 k,ulırıu11 

D!luş n>RkinPsi lıaşmda ç ılrşmnk ml'C· 
huriyetinde olan kızlar \'C genç kadın
lar saatlerce kollan vücutlarınd,ın iler
i.le. başları iş Uzerine eğilmiş. srl'tları 

kanımr, cvnuzları t;ökmüş ·hir halı.le otu
rurlar. Bu \•nziyctin vücutta hasıl etti. 
!:i bozuklukları gidermek için ne yapma
lıdır? 

Bunlar. jimnastik ~·aparken kol ve ba
cak harekNI r· nf' ı azla kl) mf't \'ermeli
dir (Şekil 1). \'ücutlannın bütün ağırlı-

• .;~ L. 

ğını evvela sağ ayakları üzerine vererek 
sol bacağını kuldırmah ve bir ayak üze
rinde on defa sıçramalıdırlar. Sonra ay
ni harekeli sağ bacağı kaldırarak yap. 
mak icab eder. 

Bu hareketten sonra, kollan yanynna 
açarak, ve yüzerken yapılan hareketleri 
taklid ederek on beş defa derin derin 
nefes almak lılzımdır. 

Makine başında çalışan kadınlar, im
kan buldukça her on dakikada göğüsleri
ni ileriye ve başlarını dik ve geriye doğ
ru tutarak hızlı hızlı yürümelidirler. 

Utücüler, m akastu rlar, s11-

tacı kızlar 

Bunlar ylirUmedcn ayakta durmayı i
cab ettirir mesleklerdir. Ilu vaziyetin 
vücutta bırakacaı;rı arızaları giderecek 
hareket pedal ismi verilen jimnastik
tir (Şekil 2). 

/ 

> 

Bu hareketi y:ıpm~l: 1"1'1 vc>re oturu 
lncaktır. El a;al ırı ) c>rc dnynnaca k \'ı• 

bacaklıırdan birisi yerden yukarı kaldı. 

rılacaı:. o bacak indirilecek, öteki kaldı
rılacak, hu hareket otuz defa yapılacak
tır. 

Bu hareket bir parça yorucudur. Bu 
yoı guııluğu dinlendirmek iç!n, on defo 
hareket yapıldıktan sonra beş dakika 
sırt Ustü hareket etmeden durmak icab 
eder. 

Doktor tarafından menedilmediği tak
dirde bisiklete binmek de bu meslek -
lc>rdc> çalışan genç kızlar için çok fny
dalıclır. 

0,ı 'di o ar 

Yazı makinesiylr> çalışan kızların ve 
kadınların sırt adıılcleri bozulur. Bel ke
miklerinde hafif ı ir f'ğı"ilik olur. Bunn 
<'hPmmi\·et vermezlerse yavaş yavaş 
kanburlnşırlnr. 

. 
~'. ,~ 

~'~--n /;,) r 
' 

Bunun önline geçmek için 3 numaralı 
eckih..lc gösterilen hareketi yapmalıdır. 

Bu harPketl yapmak için ayakta duru. 
lur, bacaklar açılır. Sonra gövde (kollar 
açık ,·aziyetteykcn) parmak uçları yere 
değinceye kadar eğilir. Sonra kalkılır. 

ikinci defa ayni hareket daha hızlı yapı
lır. Üçüncü defası yava~. dördüncü hızlı, 
yani tekler, yavıış, çiftler hızlı olarak 
günde W defa tekrar edilen bu jirnnns
tik kanburluğun önüne geçer. 

Sonbahar şapkaları 
nasıl olacak ? 

Geçen seneye nisbeten bu senenin sonbahar şapkaları daha güzel ve he· 
rr.cn her kadına yakı~cak şekiller arzediyor. Şimdiki ı:apkalar l\1ekc;ika 
~ıpkaları gibi kenarlı ve sivri tepeli. Tüy gene moda oluyor. Hem de gayet 
uzun tüyler kullanıyorlar. Yeni şapkaların bir husuc:iyetleri daha var: Ba~a 
btcnildiği gibi giyilebiliyorlar ve saç tU\·aletinin gözükme ine imkan \'eriyor. 
ıar. Kenarları geniş olmakla beraber yukarı doğru kıvrık olduğuqdan güzel 
gözler ,.e binbir itina ile kıvrılmış saçlar takdirkar gözlerden saklanmamış 

oluyo~. Bu sonbaharda kadife şapkalara da çok tesadüf edilecek. Yeni şapka. 
lan ckc:cri)•a iki renkten yapıyorlar. Şapkanın asıl rengi elbi-.eye uydurulu
yor. ona tezat t~kıil eden diğer bir renkten de süsler. garnitür yapılıyor. En 
son veya mavi; yeşil ile kırmızı ve kanarya sarısı; lacivertle şarabi; açık ma· 
\'İ ile kiremit renkleri. 

Yukarıdaki ~apkalardan biri k ızıl kahve rengi fötrden yapılmı~tır. Siyah 
kordelası ,.e gayet uzun, siyah bir tüyü vardır. 

OnümüzcJeki mevsimde ~yah şapkalar da pek revaçta olacaktır. 
Pari tc kiırklü şapkalara da tesadüf olunuyor. Geniş alınlı ,.c yurnrlak 

çeneli olanlara pek yakışan küçük zarif şapkalar yeni mc,·simin en zen~in 

repertuvarını teşkil ediyorlar. Tül modası devam ediyor. Tül takmakta yaş 
mevzuubahs değil. Kendine yakıştıran takıyor. 

Ne 
ıtaıyada 

kadar yahudi var? 
ltalyada, yahudi nüfusunun kat'i ola

rak tcsblti için yakında bir nüfus yazı
mı yapılacaktır. Bundan evvel yapılmış 
olan nüfus yazımının doğru olmadığı an. 
laşılmakladır. O yazımda bir çok yahu
diler kendilerini "dinen musevi değiliz,. 
şekıindc tanıtmışlar ve böylece yahudi 
nilfusu tahriıine ithal edilmemişlerdi. 

Şimdi ~·apılacnk tahrirde din nazan iti
bara alrnmıyacak, ırk esas ittihaz edile
cek halta asırlardanberi başka bir dine 
eüliık etmiş yahudiler bile yahudi liste. 
sine dahil edilecektir. Musevi ailelerine 
ve nilP. efradındtm herhangi birinde mu
sr>vf knnı nlduğu hilincn evlere dağıtı-

lan sorgu \'ıuııknsı k_nı:nmnklı cc>,·nlılıı.nı 

hiç meydan Ycrilmiyecek hir ~ekilde ter. 
tib edilmiştir. 

Faşist partisine dahil bulunan yahudi
lcr partiye intisab tarihleriyle memle -
ket uğrunda iştirak ettikleri harbleri 
bildirmek mecburiyetindedirler, İtalyan 
matbuatındnki yahudi aleyhtarlığı de
vam etmektedir. Faşizm fikirlerinin 
tercümanı olan ltalynn matbuatı papa
nın ikazına rağmen yahudilere karşı el
an ateş pül!!künnektcdir. Vatikanla fa. 
şist partisi arasında bu hususta olan gö. 
riişmcler devam etmektedir. Faşist par
tisi Vatikanrn, dint ve ruhani bir ıttı

rntsızlık olmnrhkçn milli işlere rnüdnha-
1 

IPsini fm:ııli bulmaktndrı·. 1 

IJoğu\ J a 

· Mardin bakımsızhk" 
tan ku tarıldı 

10 
~d 

En bUyük dert olan içme suyu da 160 b ' 
il r a • ı k b · r is t 1 k r azla ha 11edil1 yor ısıifı ~~ 

jlerle .~. 
Mardin, (Hususi) - Yirmi bin kü- ve çocuk bahçeleri inşaa.u . tı jlıl 

ur nüfuslu büyük ve tarihi bir şehir memleket hastahanesine aıd ınşaB 
olan Mardin, Cumhuriyetten evvele ka. le safhasına gelmiştir. rıı~ 
dar harap, sevimsiz, gayri muntazam Urbayın çizdiği 938 imar .,e ilgili 
ve pislik deryası, bakımsız bir kasaba programı her senekinden daha ıe 
iken, on beş yıldır, sarfolunan gayret dir. S" 
ve himmetlerle bir şehir hüviyetini at- Birinci maddesinde su işi var~:· j! 

kınmağa başlamış ve meder.i bir çehre Jediyeler bankasından 160 bin 1ır l>'fr 
iktisap eylemiştir. tikraz edilmek suretiyle inşaata. i <' 

Fakat, Mardinin imar sahasındaki te· nacak ve Mardin 939 yılı içinde ıY 
rakki ve inkişafı son yıllar zarfında bol suya kavuşmuş olacaktır.. ııaf 
büsbütün kendisini göstermiştir. Daha Su, Mardinin ezeli bir dcrdı :_e ··ııdC~ 
evvelleri öz mal sayılacak bir hareket ti bir ihtiyacıdır. Susuzluk yu~ıı şilP' 
ve faaliyet gösterememiş olan Mardin bir çoic iyi işlerin görülemediğince 
belediyesi, riyasete doktor Aziz Ora. 

he yl)ktur. ..ıııır 
sın getirilmesinden sonra süratle geliş- ve " 

MeseHi şehrin ağaçlanması ._:1 i-miş ve kısa zamanda bir çok iyi ve gü· I" }tall" 
mi temizliğin temini bir tür u ., 

zel neictelere varılmıştır. çok 
Mardinin mezbaha, kasap hali, park muyor. Civar bahçelerde ve ııı'rı 

ve himmetlerle bir şehir hüviyetini ta miktardaki içme suyunu sakalar 1 . . le her 
nakline mahsus kamyoneti, umumi fctıyle şehre nakli dolayısıy 'r 1 

cadde ve kaldırım, belediye binası, ye. mevkii ve nüfusuna göre ayda bdı ~·· 
. ·n e 

ni ve muntazam çarşı gibi ihtiyaçları beş lira sarfetmek mecbunyetı 
giderildikten sonra, elektrik fabrikası lıyorlar. 

da kurulmuş. şehir bol ve medeni ışığa 
kavuşturulmuştur. Büyük ve muhte
şem bir Halkevi binasına da malik bu· · 
lunan Mardinde, vali konağı, Halkevi 

Mer'a yüzünden 

Bir delikanlı 
öldürüldü 

Balıkesir, (Hususi) - Manyasa bağ

lı Yeniköyde mera meselesinden bir ki. 
şinin ölümü ile net icelenen kanlı bir 
vak'a olmu§tur. 

' T--• • .... .; • ... . . 
cı· --····· --··· 

da 18 yaşlarında bir gençle ayni yaşta 
bu köyden İsmail oğlu Enver mera me
selesi yüzünden bir müddet evvel kav. 
ga etmişler ve yekdiğerine danlmışlar
dır. 

Bu iki kişi bir gün önce tarlaların -
dan harman yerine araba ile demet çe. 
kerlerken yekdiğerile karşılaşmışlar, 

ellerindeki övendere ile biribirlerinc 
hücum etmişler, bunlar kırılınca araba
nın kanad parmaklıklannı kırarak biri
birlerine tekrar saldırmışlardır. Niha_ 
hayet Kamil bıçağını çekmiş ve Enveri 
kanlar içinde yere yuvarlamıştır. 

Kamil hasmının yere düştüğünü gö
rünce arabasına binerek vaka yerinden 
uzaklaşmıştır. 

Enver de kanlarını akıta akıta yerde 
sürüne sürüne bitkin bir halde harman. 
yerine dönmüşse de fazla kan kaybetti
ğinden çok geçmeden ölmüştür. Katil 
yakalanmıştır. 

Kii bthva fa 

Belediye halka 
• arsa verıyor 

Biiyii 1< Bu:\·arrn iki yam aynı 
şeki l de v~ boytl ı b n11larla 

süslenecek 
Kütahya (llusu~i) - İstasyon bul. 

\'arının modern binalarla süslenmesi 
ve bu suretle şehirdeki sıhhi mesken ih· 
tiyacının da karşılanması için belediye· 
ce alınmış olan kararların tatbikine baş.. 
)anmaktadır. 

Bu karara ~öre bulvara amud olarak 
onar metre genişliğinde yollar açılacak, 
binalar bulvar kenarından itibaren be~er 
metre içende yapılacak, arsalar 20x20 
eb'adında olacak, evlerin irtifaı 8,5 met 
reden eksik \'e fazla olmıyacaktır. Ev. 
ler arasında ac:gari dörder metre mesafe 
bulunacaktır. 

Burada arsa~ı olmayıp da bina yap· 
tınnak i tiyen ,·atandaşlarm makul fi· 
yatlarla arsa tedarik edebilmeleri için 
belediye bulvarın iki yanından yirmişer 
metre derinliğindeki arsaları istimlak e. 
derek istiyenlere aldığı fiyattan satacak· 
tır. Bunun için bu sahanın kadastrosu 
yapılmış ve i"titnla1( mttamelec:inc ba ·I 
lannıı~tır. 

Or <Jn'da 

Fın dık f;at arı 
Yükseliyor ~· 

{ıtl 
Ordu, (Hususi) - Vilayet ,rırı' 

müstahsillerine neşrettiği bir bcY ... ır 
11 tDI'" 

me ile fındığın nasıl ve ne z:aına ,,. 
· asaY' nacağını, nasıl hazırlanıp pıy 

zedileceğini izah etmiştir. rJ"".f' 
6 Maddeden ibaret olan beyan .,tttj'r 

Pöre 1s kanunu mucibince Jır tfj01'f 
işçilerin sıhhatini korumak rnt . f ndı~ 

h. ıerı 1 

tinde olduğundan bahçe sa ıp ııı'' 

toplayan ameleye haftada iki giifl ııJP" 
gram kinin verecekler, sıtmaya ~.~~etÇ' 
tarın tedavisi devam ettiği rrıu 
gereke kinini temin edc<:ekl~ir;i>cll>,, 

Geçen hafta 72 _ 7 5 olan ıÇ ··)(s'I' 
bu hafta on kuruş kadar cJaha yıı 
miştir. .. e'u" 

. . rrı \lıııt ' Fındık toplama mevsımı ııı . . . o"~ tıle bahçelerde herhangı bır Y ıı11t" 
. ·1syet ı1l I' meydan vermemek içın vı ., e 

lu teııl 
lif semtlerde fındık karako 1' 1"r 
mi§ ve her bölgenin köy ve frrıdıril~t 

. c .,e 
çileri de bu karakollar emnn ./ 

tir. ~ .. ı 

_ .. / 
.
~. ···--·············· .............. 
Vatandaş 

Diyor k i: 

Va Körfez h8111 

ne olacak 'l .. ,e 
eııı 

• b }tın "f ... eıı Gazeteler, Denız an ııev· 

il .. l l n için, • .r0r yo u guzc vapur a . .,erıı 

her gün taze bir havadıs 
lar • ft(tr 

• jzrrıi'• ·r.itl 
"- Karadeniz ~attı,~ :aursa_':_, 

sin, Bandırma, Tekırdagı, filV'. 
yeni vapurlar ısmarlan.d~· ca geıdlo 

. d' ·ıa· fılatt vapur denize ın ırı 1
• diye··"; 

filanca da tezgaha kondu~:ıd•' 1_11 
Dikkat ediyorum; bu 1.attı 'f.; 

k"rf CZ 1
' Y vapurlar arasında 0 tı Jıİ 41_ 

bir şey yok? O körfez hat 'te """"J 
tanbuldan başlıyarak jzınıtte 5 ...JI 
8 iskelenin yolcuları, sas 1•r_, 
süratle kaplumbağa yaııııciVS' 
Uğur adlı köhne bir tekne .,e 1'11 

ğursuzluğuna tutulmuşla: Jc~ 
ğursuzluktan hala ve hala .J. 
mamışlardır. . <fi 1:, 

yettı ... 
• Körfez sahillerine de ~ ~ ,. 

rtanol5".- ·ıt' 
lu bir vapurcuk ısına "rıne1' 1 di'I 
runlarımızda nevvel go ıt'eli 

"rülıne • l sek bu bize çok go .,.;1t'f"' ! 
lı• /" 

,..~ 

......................... ·············•· 



l\uıeJi deniz bayramı 
~ .. Cok muvaffakıyet i o.du 
~ıı 

8 
lı askeri lisesinde her sene ya. 

dıtı ltsporları bayramının dördüncü 

c b·~engclköyündcki mektebin ö. 
da U;>ük bir seyirci kalabalığı kar 

lıılı&aYaprlınıştır. 
~ ltıc hakalarda vali Muhittin tlstün 
'io( rkez komutam İhsan Ilgaz ve 
,

1111 
askeri erkan ve ümera hazır 

11 - Padikbotlarda: çiftte blıinci 

Kemalle Osman, Salihlc Bedri iki ci. 
Teklerde: Abdi Saraçoğlu birinci. 

12 - Şarpa yarışları vakitin gecik. 
mesinden dolayı yapılamamıştır. 

Bu müsabakalardan başka muhtelif 
eğlenceli yarışlar da tertip edilmiş. 

tir. 
Bunların arasında 50 metre üzerin • ,., Yordu "to . 

>C( gram m 'b· • · ·k d k ltıa ucı ınce mcrasıme ıstı • en, üçükler arasında yumurta yanşı 
~ııırıi!c başlandı. Okuldan bir ta. ilci ördeği suya attıktan scnra arka. 

~ llııı rıutku ve geçitresmini mütea- sından kovalayıp yakalayıncaya kadar 
tıll<a~bakalara geçildi. süren ördek yarxşı, bilhassa çok güzel 
~4 12 akalara iştirak edenlerin ye • ve eğlenceli olmuştur. 
~\! 5 

talebedir. Bir ara da küçükler arasrnda bir de 

·~ı:~bakalarda alınan neticeler şun. ci:iz bir sırık üzerinden yürüyerek uç

ı, 
· 

5 
rnetre kuleden 1 inci Kemal 

2 r Asaı, 2 inci Turhan Tclu 's . 
~ th ve 1 metre traplcndcn birin. 

an Ernrem, ikinci Hasan Bu _ 
a .... so 
_.:ıı rnetre serbest, 100 metre kur 
eııa, 50 tn:!tre sırtüstü, 100 metre 

' • 200 >re metre kurbağlama, 100 
lft~trbest şeklinde olan dört takı 

'ktrak ettiği Kuleli Bayrak yan. 
\it ırrnızı birinci, san ikinci gel • 

1 . 

5..t~biS~ altından yiizmede İbrahim 
İt rınci, Reşat Atatuğ ikinci gel 

s • 
'S ·~ uı altında tab:k toplamada 

~ ltiıı E:rnrem 20 tabak toplamış, Sa 
<tt 

19
1\:ahra"llan Ali Göl:::cl, Sami 

6 , zar tabak toplamışlardır. 
t ·ı fi Seferi techizatla atlamada bi. 

' asan Coşkun, ikinci Muzaffer 
) . 
'8" 

t ~U Uyük tur müsabakasıQda bir 
i, li. l.tcıe sonunda Rıza Tunguç bi. 
~, akkı Çağlı ikinci. 

Q. ~ağlı direkte Necdet Birinci. 

~ ~~leli küçüklerile Çcngelköy 
!~ llrtııımacın-:suıupu musaoa • 
ıo ......_Kuleli küçükleri 1, O galip. 

o l{ırmızı ve sarı sutopunda 
&arı galip. 

taki bayrağr alma müsabakası yapılmış 
tır. 

Müsabakaların sonunda, kazananla 
ra vali Muhittin Üstündağ tarafından 
madalyaları verilmiş ve eğlenceler ni 
hayet bulmuştur. 

Büyük bir intizam içinde geçen mü 
saba:.aıarda kara saha amirliğini üze 
rine nlmış olan kıymetli muallim Sait 
Arba!~ı. güzel idaresinden, genç talebe 
Ieri de, bizlere güzel bir gün geçirttik 

ler:inden dolayı tebrik ederiz. 

"" ~l l'li ,-'~ ~ 

,-.1- .. , . '~"' 
4 

~- ,~ .. a~oo~~ 
Tatlı tulzizntln ''iinnc miisabakası 

Yüzme müsabal\aları 
D:in )•apılan Boğazı ~arşıdan karşıya 

~~h oe:; ce çok gUzeı ve heyecanla o'du 
ıh l'.:d.~l festival komitesi tarafından 1 lil (G. S.) 22,52, 3 - Sadullah (Orta

' .Ya:n spor programına dahil olan 1 köy), 23,24. 4 - lbrahim (Beykoz) 23, 
~t!!~i (l tşlannan Anadoluhlsarla Be- ı 36, 5 - lsmall (Beykoz) 24, 6 _ Ve. 

~lıtlla <)~lataaarny denizcilik şubesi a- dnd Beykoz, 7 - Fuat Beykoz, 8 _ Ne

% Ce 11 Yapılan Boğazı karşıdan zihi (Beıılkta§), 9 - Kemal (G. S.). 10 
!!Ullk'" Ç~o müsabakasının neticele- Mehmet, 11 - Hikmet, 12 _ Halid, 

~Uıı deu nUs.h~mızda kısaca vermiştik. 13 - İsmail, 14 - Paga Kemal, 15 ••• 
~baıııe ~fsılatını yazıyoruz. : Kemal, 16 Yahya. 17 • Vcdad. 18 - Niko 
~~lar~'tn sant dokuzdan itibaren 1 19 - Kemal, 20 - lvanof (Bulgar) 21 • Ad 

l'a_y den· don.atılan Bebekteki Gala • nan, 22 - Rngıb. 23 • Kemal. 24 • Ali, 
al'. ~Uızellık lokalinde atletler top- 25 - Fikret, 26 - HüsnU, 27 • Ziya. 28 • !r 

~ "-na sabıklar ve hakemler motör- fan, 29 - Meyo, 30 - Feyyaz. 

~: ttıe:ıı~olubisarına geçti. Yüzmelcre Yarışlardan sonra Galatasaray kilçük. 
:Ot da .ekctten gelen Bulgar yüzücü leri arasında sutopu müsabakası yapıldı. 
~ Olan ışurak etmi§ti. Şehrimizde mi- Bundan sonra yarış yerine gelen vali ve 

>.ı llklaıı Mısır YüzUctileri mesafeyi az belediye reisi Mul1iddin Üstündağ, de • 

~aba:~an yan§larn girmediler. niz sporları hakkında, ve Türklerin asır-
b '\o~da a ara 14 Galntnsaraydan, 91 lardanberl denize karşı gösterdiği ala _ 
~tıbı.ıı~' 5 Bcşiktaştnn, 4 Ortaköyden 1 kadan, ve bir zamanlar bütün denizler 

'tlı ~Ilı·· t>ordan \'C biri de misafir .Bal- 1 de tek söz sahibi olan Türklerin meza
at-t1 ~ Ucü olmak üzere 35 atlet girdi. 1 yasından, memleketimizin \"C şehrimizin 
• evkli ve gU l ld .... ti ~ fi · · · · (!ile . zc o u ..... c ce, ge. cogrn ı vazıyetmın dcmz sporuna müsa-

tı.ın b' .• 
tllttu~ ırınıcsi Galatasaraylr Or- it olduğundan bahsetti. Bu arada !stan. 
ıı."lc gu ncticC'den çok UstUndilr. bul tarafının deniz sporları ihtiyacını 

l 1 Yarı l:ırn Orhan iştirak etme- karşılamak için Samntynda büyük bir de-

~1tııj' ni zklübü inşasına başlandığını ve her 
l ...._ 

1
< derer l ı• r fırsatta denizcileri himaye edeceğini ve 

• nhnıut (G. S) 22,38, 2 - Ha- denizcilikle meşgul klüplere azami yar· 

, t" 

. 

Diitıkii futbol "'"rt"9•: Mt1hfl'rit 1111imı7a tnisafirlr.r oymidan co ~v1, nıilsabakadatı 1lcyccatı7ı bir an 

Galatasaray - Güneş muhteliti 
Mısırlıları 1- 2 mağlup etti 

Festival spor komitesinin tertip ettiği 
futbol maçlarından ilki, dün Taksim stad 
yomunda ~elırimizo davet edilen Mısırh 
futbolciller Galatasaray - Güncıı muh. 
t~lit i arasında ynpıldı. 

Sporcu Vekil Saraço~~.mun dahil oldu 
ğu üç bini aşan bir seyirci kümesi ö • 
nünde oynanan senenin bu ilk futbol 
miisabakası. -bazı anlar milstesııa-

unıumiyctle durgun ve zevksiz oldu. 
Bayrak teatisi ile malflm merasim • 

den sonra saat beşi biraz geçe baıılryan 
oyuna takımlar ı;u ııckilde iııtirak etti • 
ler: 

Ennaditiiehli; Aziz Fehmi - Kıimil 

Mesut, Ahmet - Murat Fehmi, İsmail 
Refet, Hüseyin - Eleşri, RUştil, Muh • 
tar, Essevaf, Hani. 

Galatasaray - Güne§ Muhtcliti: Ci -
hat - Faruk, İbrahim - Eııvak, Rıza 
(Hakkı), Ömer - Melih, Saliihnttin, Ve 
hap, Niyrzi, Rebii (Bülent). 

Para ahşını bizimkiler kazandığı için 
Galatasaray - Güneş karı§ığı rüzgiin 
1r!casına nlmışlı. Buna mukabil Mısırlı • 
ların hücumilc oyuna ba_şlandı. llk mi -
safir akını muavinlerimiz tarafından ke 

sildi, muhtelitimiz derhal sağdan misafir 
kaleye sokuldu, fakat Vehabm 5Utü ka· 
lenin bir hayli UstUnden avuta gitti. 

Çimen sahaya alı§mış olan Mısırlı • 
tarın bizim toz toprak içindeki Taksim 
stadımızda şaşkın bir oyun çıkardıkları 
görülüyor ve rakiplerinin bu \'aziyetin 
den istifade eden muhtelit talffinrmız a
ıı:ın mmıno ft'llf apı or • .nınt"xarc;;ag-. 
zında daimi yersizliklerinl bu vakada 

ihmal etmiyordu. 

Nitekim Vehabın ilk dakika kaçırdı{;'l 
fırsattan daha mükemmelini beşinci da. 
kikada yakalıyan Melih, topu boş kale
ye sokamadı. Bunu iki dakika sonra )i· 
ne Vehabın §ayanı hayret bir fı111atı ka. 
çırması takip etti. 

16 ncı dakikada Sal9.hattinin .ileri pa
sına koşan Melih ve Vehap lüzumsuz 

bir nezaket göstererek topu blribirleri· 
ne bırakmak istediler. Bu suretle yüzde 
yUz fırsatlardan biri daha heba olmuş 
oldu. 

21 nci dakikada ilk tehlikeli Mısır hü 
cumunu gördük, soliçlerlle solaçıklan. 
nm munutazam kombinezonlarla sev -
kettikleri topu sağiçlerlnln tutulmaz şü 
tile kalemizi bulduysa da direğe çarpa • 
rak geri geldi. 

30 uncu dakikada Vehapla Rrza çıktı. 
lar yerine BU!entle Hak· ı girdi. Muha -
cim hattı da flU şekli aldı: 

Salahattln, Niyazi, Melih, Rebü, Bü -
lent. 

Bu deği§iklik hücumlanmızın büsbü • 
tUn artmasını intaç etti. 

MUHTEL!T!N lLK GOLÜ 
42 nci dakika: Sahanın ortasile Mısır 

kalesi arasında mesafo takımın merkez 
muhacimi Muhtara ortadan mua\in Hak 

dımda bulunacağını vnadedcrek birinci
lerin mükafatlarını bizzat dağıttı. Bun
dan sonra yüzücülere ve misafirlere çay 
verilerek festival yüzme milsabakalan

nın ilk gününe nihayet verildi. 

kı sert bir şarj yaptı. Favuı... Hakem bu 
ceza vuruşunu garip bir kararla Mısır -
lılar aleyhine verdi. 

Atılan top misafir kale önünü bir lıay 
li karıştırdı, bu arada müdafi yanlı§ bir 
vuruşla topu kendi kalesine soktu. lki 
dakika sonra da ilk kırk beş dakika 1-0 
muhtelitimiz lehine nihnyC'tlcndi. 

1K1XC1 DEVRE 
Muhtelit takımın başladığı ikinci haf· 

taymda aleyhimize olan rüzgar, bir hayli 
hafiflemiı;ıti. 

Bu kısımda TUrk takımı daha. dilzgün 
oynuyor ve bu yüzden top daha ziyade 
misafir sınıf sahasında dolaşıyordu. 

MUIITELlTL~ lK1NC1 GOLÜ 

Rebii - Bülent kombinezonunun ya • 
rattığı tehlikeleri defe çalışan Mısırlı ka 
leci, topu yumrukla uzaklaştırmak ister
ken Rebiinin ayağına bıraktı; o da, gü • 
zel bir plô.se ile takımının ikinci sayısını 
kaydetti. 

MISffiLll .. ARIN GOLÜ 
lki - sıfır mağlüp vaziyete düşen mi 

!'!afirler bundan ııonra df ha srkı çalı§. 

mağa baııladılar \'e ikinci denenin ikin
ci son saatinde oyuna hlkim do oldu -

1 

lar. Onlar bu üstünlüğü de 17 nci daki . 

kada semeresini verdi. 
Soliçleri sıkı bir uütle ilk ve son gol

lerini kayda :muvaffak oldu. Oyunun burı 
dan sonraki kısmı ekseriya. mütevazin 
fakat zaman zaman Mısırlıların hakimi 
yeti albnda ve gittikçe sertleşerek fakat 
\'aziyct deği§meden geçti. 

Mısrr takrmı hiç te muvaffakıyetli bir 
oyun çıkaramadı; içlerinde sağ müdafı· 

lı>ri, merkez muavinleri, ve iki içlerin iyi 
diğerleri vasattı. 

Muhtclitlmizdc ise, kaleci Cihatla Re. 

leri, merkez muavinleri, ''e iki içleri iyi 
diğerleri ise kendilerinden beklenen o

yunu oynayamadılar. 

O.M.XlJTNAK 

01'spor klUbOnUQ 
senet devriyesi 

Okspor :kurumu genci sekreterliğin

den: 
Kurumumuzun açılı§ınm ilk senei de,·

riyesl 30.8-938 istiklal savaşDllIZill tarih
sel mutlu gtlnü olan zafer bayramına 
tesadüf ettiğinden ayni giln Beyoğlun -
da lstiklal caddesinde Nur Ziya .sokağın
da C. H. P. Beyoğlu ilçesi kurağmdaki 
merkezimizde kurumumuzun iki yaşına 
bastığı merasimle kutlulanacaktır. 

Ayni günde kurum ndına Taksimdeki 

Cümhuriyct abidesine çelenk konacak -
tır. 

Bu ~ereni gUaıiiılüae la~~~' 'bulu-
...,, 7 ; e m, ?JJt5 dil -Iı 

bütün spor kururrilannın yönkurui.ıan. 

üyeleri gündelik, haftalık, aylık ve spor 

gazeteleri neşriyat müdUrlerl mevkut. 
ve gayrimevkut mecmuaların yazı işle.. 

ri direktörleri üyelerimiz, milli sporları
mızı ve okçuluğumuzu sevenlerimizin bu 
mutlu günUnıüzdc, bu toplantnnrza onur 
vermesini bilhassa rica ederiz. 

Fuar kupası 
lzmir 3 - Trakya 1 

maçları 

Ankara 2 - lstanbul 1 
lzmir, 27 - Ankara, İstanbul ve Trak 

ya rnuhtelitleri ara mda tertip edilen 
fuar kupası müsabakalarına bugün baş
landı. 

Günün ilk kaı]ılaşması, Trakya • İz-

ltalyan 
futboJcuları 

Meşhur 'foldiuin bulunduğu 

Macar takım~orlle 
maç yapmıyacak! 
Budapeşte (Hususi) - Macar fut 

bol fedarasyonu, İtalya federasyonun • 

dan bura spor mahfillerinde büyük bir 
h:ıyret uyandıran bir mektup almıştır. 

Bu mektupta, İtalya futbol federas· 
yonunun, İtalyanın milli ve kulüp e· 
k!plerini bundan böyle Ferensvaroş 

munacimlerinden Toldi'nin bulunduğu 

Macar takımları ile maç yapmaktan 
men etmiş olduğu bi" dirilml"ktedir. 

:ltalyan federasyımun vermiş oldugu 
bu karar, Budapeştedc Toldi yüzünden 

çıkmış olaı. iskan~aldan ileri geldiği 
~nrlmaktadır. 

mir muhtelitleri ara mda idi. Birinci 
devre)i 1-1 beraberlikle bitirdiler. 

İkinci devrede daha enerjik bir oyun 
çıkannaya rnuvaf fak olan Trakyalıların 
yapmış oldukları bütün akınlar nedense 
bir türlü beklenilen neticeyi vermiyordu. 
Diğer taraftan tehlikeyi sezen lzmir, 
yavaş yavaş hakimiyeti tesise muvaffak 
olarak 25,28 inci dakikalarda arka arka
ya iki gol yaparak ma~ı 3-l kazandı .•• 
Sıra Ankara İstanbul muhtelitleri ma

çına gelmişti: Hakem lzmirli Basanın 
idare inde, lstanbulun bir vuruşu ile 
baıJayan oyun ilk dakikalarda Ankara
nın aleyhine cereyana başladı. Nitekim 
Muradın yerinde bir vuruşu ile ilk sayıyı 
daha ikinci dakikada yapmıya muvaf Cak 
oldular. Fakat, Ankara yediği bu golden 
sonra büyük bir gayretle harekete geçti 

Oyun bütün hızı ile devam ediyordu. 
Abdülün kaleye yakın mesafeden attığı 

top lstanbul kalemnin ağlarına takılarak 
Ankarayı beraber vaziyete çıkardı. Ye 
biraz sonra da devre 1-1 beraberlikle ne 
ticelendi. 

İkinci devre birinciye nazaran nisbetcn 
durgun oynandı. 

:4nadoltthisar - ncPJd ynz mrslne glrcn1er 1•c nıf1sabrr~·ayı krttmınn1r. ra nı1i miikôf alTnrını 'dalıtırkoı 

İtalyan fedcrasyonun:.ın bu mektu· 

Lunu henuz tcblig etmemiş cılan Macar 

federasyonu. Macar milli takımı ile 
l:h:ip ekiplerinin tertibine yabancıların 
,,,._ :amiyac;ıkları kanaatindedir. Öy· 

le anlaşrhyorki. bu mı-sele etrafındaki 

r.nıhnbcrat epi uzun sürecektir. 

16 ıncı dakikada Basrinin çektiği kor
nerden gelen top doğrudan doğruya l s· 
tanbul kalesine girerek Ankaraya ikfocı 
'c galibiyet sayısını da kazandırdı. Bu 
golden sonra çok açılan lı:tanbul takımı 
Ankara}'! hakikaten müşkül \-aziyete du
şürme,ine rağmen gol çıkarmaya mu
vaff a1~ olamadı. Maç da bu suretle 2·1 
gibi bir farkla Ankara rnuhtelitinin ga
libiyeti ile neticelendi. 
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Hem sarlı.oş, lı.em mecnun padişalı.ı 
avlamanın tam zamanılJdı. 

Haremağaları, Uzerleri kırmw tüller
le örtUIU gıcır gıcır bakır tepsiler içinde 
nevale yetiştirmekten baş kaldıramıyor· 
lardı. 

Mustafa, her kadehi yuvarladıkça bir 
carıyenin ipek elbisesine pençe atıyor ve 
tA aonuna kadar yırtıp, kabuğundan aıy. 
nlmt1 bir muz Jibl çınlçıplak kalan ca
riyeye haykırıyordu. 

- Haydi. Öp hUnkinnın ayağını! 
W:eclis kl%l§nll§U. Beyinsiz aultanm kafası 
karmakanıık içkllerle bUabütün sulan -
Dllf, ne yaptığını bilmez halde sağma .so. 
luna saldırırken Cevriye raaladı: 

- Kalfa! 
- Lebbeyk sultanım! 
- Selime yaranamamıpın. Anber ağa 

alSyledl, biz de haremimize tekrar alı -
verdik eenf, Buradan memnun muaun 
Cevri? 

- ÖmrUn uzun olsun padifahım ... 
- Dile benden Cevri, ne dilenin? 
Hem aarhoe, hem mecnun padişahı 

avlamanın tam zamanıydı. Cevri, keneli 
eliyle bir kadeh daha ıunarken kulağı
na eğilip yavaeça söyledi: 

- HUnklrıma halik uzun ömürler ih
ıan eUıin! saltanatta kalman ıı,;ln en
dloemlzden bauka kederimiz yoktur sul
tanım. Senden başkn ne isteriz ki? 

lııluatafa kendine gelir gibi olmuş ve 
derhal korkunç bir yUı: bağla.mıatı. Hay· 
kırdı: 

- Söyle bre Cevri, endfeen nereden 
aellr ? 

Cevri, ipin ucunu yakalamıotı. 
- Bu gece, dedi, sıra bende olsun 

hUnkAnm. 
~eler klnle Cevriye balaltılar. 

Muttafanın da kolları kabarmıştı. Belki 
içlerinde en ıUzelf, en aklı baomda ola. 
nı fite Selimi beğenmemlo. ondan hu 
duyınuotu . Maahaza padiphm nevri de 
~nmll§tU. Yllzü aarkmıu, omuzlan dUı • 
mil§, birdenbire çök.mUıt. Ona saltana
tından en~e aözU pek glran gelmlşti. A
caba bu kadında gizil haberler m1 var
dı? 

Boğazı yırtılırcasına bağırdı: , 
- Savulun bre kaltaklar! 
Kadmlar çil yavrusu gibi dağıldılar. 

Haremağaları kaçıştılar. Deliye dönen 
padişahın dizleri diblı1de yalnız Cevri 
kalmıştı. Katm11tı, ama, onun da kalbi 
sanki yeHnden sökUIUp fırlıyacaktr, Pa
difah bu; oaka götUrUr mn hiç? ya ida
re edemez, ya bir falso yapana gitti g{. 
derdi. 

Mustafa, duvarlara yumruk yapıştır - ( 
dıkça oda sarsılıyor ve pacliph, bir kat 

daha canı yanının bir sırtlan gibi uzun 
dişlerini göstererek haykırıyor, uluyor
du: 

- Saltanatıma kim göz dikti Cevri? 
Muıtafanm ağzr, yüzü çarpılıyor, göz

leri kısılıyor, elleri dirseklerine çekiçle 
vurulmu§ gibi birdenbire sıçrıyor, dUeil
yor, sanki can v~riyordu. 

- Söyle bre kalfa! 
lkl dev vUcutlu bostancı kapıda hün

klrın iradesini bekliyorlardı. Bakalım 

bu gece sıra hangi kel lenindi'! 
Cevri, kapıyı örttU. Mustafnnın dizleri 

arasına diz çökerek anlattı: 
- Tayyar, serdar olmak arzusuyla 

serdarı ocaklıya, ocaklıyı serdara dUş. 
man etti. Orduyu hümayun takatsiz, U -
mitsiz durmaktadır. Akçe tedarikinde nt' 
mertebe usret çekildiği malümundur. 
Serdar makamı pc3ine dU3mU3, gaflet iç
redir. Tuna serdarı ve senin en Badık 

benden Alemdar paşayla can cana b&§
baıa ihtill! içredirler. 

Mustat'a kuyruğuna baınlmııs gibi ıhlı
yor ve mUtemadiyen: 

- Anlat bre Cevri! meğer biz ne gaf
let içreymlııiz! diyordu. 

- Hünkarım, aaltanııta Selim ve 
Mahmuttan gayri el atacak kimse yok. 
tur. 

Mustafa inler gibi söyledi: 
- Elimi kana buhyacakıım kadm! 
Cevri, padişahı krvamma getirmişti. 

Sevinç içinde Beyrediyordu. Mustafa. yı
lan yemlıs gibl kıvranıyordu. Cevri de
vam ett1: 

- Halbukl kulların devamı OmrUn ve 
bakayı saltanatın duasındadırlar. Mah
mut aaralıdır. 

- Bu yalan değil mi kal!& 1 
- Hayır hUnkA.rım. Nice ıecelcrlm 

ıehzadenln yanır.da geçti. Selim ise ak
llaellmden mahrum ve zebun bir matuh
tur. 

Mustafa memnuniyetle ba,ını sallıyor. 
du: 

- Memnun oldum kalfa! 
- Nahakyere elin kana bulaşmasın 

hUnkdrım. Bu iş yağdan kıl çeker gibi 1 
hallolunur. 

- Nasıl Cevri? Ne yapalım, nasıl ted
bir edelim? <1) 

lete asıl i§ bu suale cevab verebil -
mekteydi. Şimdi Cevri ne dese hünkar 
yapacaktı. 

- Tayyarı azleyle padlısahmı. Alem
dar kuluna ruhsat ver, Deraliyyeye ge
lip haklpaylne yUz ııUnUn ! 
Haremağası Nezir de kara yUzlU bir 

habiatir. İktisabı servetten gayri bir el. 

•ıııııwı:ı1;ıı:ı•1CEtınJU111ı;ı·nıwmnım• 

bet dU§Unmez oldu. Halkın bedduasını a
lıp durur. Bunun da karın itmam eyle 
hünkfınm. Her iş yoluna girer. 

Henliz Sultan Mustafa tasvib edip et
memekte tercddUd içindeyken kapı D<li
detle vuruldu ve sultanın müsaadesini 
beklemeden kethildnyı sadrıllll Osman e. 
fendi, aklı başından gitmiş, saçları ka -
vuğunun altından gözlerini sarmış bir 
halde içeri girip hUnk§.rın ayaklarına ka 
pandı. Cevri kadar padişah da alıklaş • 
mış, bu usul \'C ftdab bilen kethüdanın 
böyle bir bomba gibi huzura düşmesinde 
çok mUhlm bir sebeb olmak ihtimaliyle 
sormak cesaretini bile kaybetmişlerdi. 

Kethüda kekeliyerek haber verdi: 

- Tuna seraskeri Alemdar paşa ku
lun on bin kadar güzide askerle Edirne 
ve havafüdne dehşetnOmayı azimet oldu 
hlinkA.rım. (2) 

Serdarı ekremin zaafı derklr olduğu 
halde Yılık oğlu gibi bazı kesanı Edir
neye davet etmekle Alemdar paşa mün
fail olarak gemi azrya aldı ve av behane
siyle Edirneye azim olup bu sabah vü. 
sul mukarrerdir. Şimdiden çaresi görül
mezse önü alınmaktan kalır ve sonu ya
man olur hünk~rım. 

(Devamı nır) 

(1) Tarihi Asmı, sayfa. 245 (Mebadll 
\'ııJ<'a.). 

(2) Tarihi Cevdet, sayfa 244. 

DAiRE/ FAS/DE 
- Kirayı ödemeden burada kalamaz. 

sınız. 

- Nı garip vaziyet! Kirayı ödeyebil. 
sem zaten ben burada kalmam ki ... 

Çok kadmlarm, aile hayatlannda çektikleri ıstrrablan acı acı 

&Dl.attıklarını duydum; fakat kendi kendilerinden hoşnud olmıyan, 
ihtiyarlamayı iatemiyen veya bUmiyen, gençliklerini çılgınca geçir
dikleri için daima içlerini bir oeyler kemiren, damarlarında ze
hirler akan, gözlerinde hep bİr keder bulunan, itlmatııızhklarmı glz. 
lemek için istihzaya kalkışan, bir saatlik sükfına rnukabil günlerce 
kahreden, kendilerini sevdirememelerinin acısını bizden çıkarmak 
tstlyen, gUzelllğimlze gizil gizli kin bağlıyıuı erkeklerin huysuzluğu, 
ıeııçlerde gözUkmez; bunlar, karıyla koca araarnda büyük bir yaş Çeviren ~ INhuı ır u.ıı o o a Oıı 

-97-farkı bulunan allelerln nasibidlr. Sakm, kardeşim, kızını yaglı bir 
kocaya vereyim deme! 

Yazan: R. Rober Düma -41- Çeviren: ~· 
Alman casusunun cesedi üzerı 

dört Fransız nef eri eğildi. 
u oııı 

- Duralım Benua! Yaptığın çılgınlık! yararak Benuaya yaklııo · 
- Hayır, Sen arabayı aUr. 
Felakete birkaç dakika kaldığı sırada 

bile Benua oagılacak derecede es.kindir. 
Yüzbaşı artık her şeyi biliyordu. Casuı 
kadın yolda macerasını anlatmı~tı. 

43 Uncu kilometre! 
44 UncU kilometre! 
Mersedes hep peşlerinden geliyor; lee 

kokusu almı§ Akbaba gibi, Benua'nm 
cesedinin yola düşmesini bekliyor. 

45 inci kilometre! 
- Selahın var mı Benua? 
- Hayır. 

- Eyvah! Fon Strammer silahlı ... 
46 ıncı kilometre! 
Birden yüz elli metre kadar önlerinde 

üniformalı bir sıra adam gördüler. Yol 
kapanmıştı. 

- Durunuz: Yoksa atee ederiz! 
Erna hemen frenlere bastı. Jandar. 

malar ni~ almıg, elleri tilfeklerinde 'a
teşe hazır duruyorlardı. 

Arkadan gelen Mersedes de iç gıcıkla· 
yıcı bir fren yaptı, maniayı gören Fon 
Stammer geri marş yaptı, kaçacaktı. 

- Tut?n! o bir caııustur! Kaı,;ıyor! 
Bağıran Erna idi. Otomobilden atlıya. 

rak jandarmaları ikaz etmiş ve onla.rm 
önünde Mersedesc doğru ko~ağa baş
lamxııtı. Hepslnden önce arabaya yaklaş. 
tı. Fon Strammer otomobilden atladı. 

Yol, iki otomobil farlarınm aydınlat. 

madığı noktalarda kapkaranlıktı. Bu ka
ranlık içinde bir tabanca sesi, bir çığlık 
ve bir kUfUr iuitndl: 

- Köpek! Geber öyleyse! 
Erna Flide r olduğu yerde ıallandt ve 

yere yuvarlandı. 
Fon Strammer casus kadını bir kur

ıunla öldürmU~til. Şimdi, koearak gel. 
mekte olan Benuaya ate etmlye dav. 
ranıyordu. Fakat yeti§en jandarmalar 
buna vakit bırakmadılar, altı kişi birden 
Fon Strammerin üzerine atıldı. Bir kapı 
klUtlenfrmlş gibi ses i~idildi: Alman za
biti kelepçelenmişti. 

Benua, Em aya eğilmiutl. Bağırdı: 
- Işık tutun! 

tuttu ve kulagm· a fısıldadı: ... 
d stu..-· 

- Kendine h&kiın ol 0 

kalk. Gel benimle ... 

- Kolonel ! ir<' ~ 
Benua Amirine baktı ve b ' 

rinden yq boşandı. Seıısitce ı~ ~~· 
e<f Ilı e w 

Alman caauısunun ceıs. 1 ıt~I 
Fransız neferi iğildi. lkısl Jto ık ~ 
dan, iklısi bacaklarından tutar 
dı. Erna götürUJUyordU· 

- Benua! Bcnua! ıınll 
Kolonelln otomobiliyle ıe 

Dorote Şmit yüzbaşıya ııarıtdı~ad 
- Gel Benua! dedi. Za~81•11 ıı 

n takip edelim. Bu gece ıkiJil 
bekleriz. 

rtJ 
- BİRİNCİ KISMIN soN 

• • • ·. tKtNct KISOf 

1 ""' "Zabıta d ün geoe 7 nun~~ 
bit 

rlndo munffak netice nrcıı :tfl" 
ra yapmııtır. Mane\T&Jlrn ıııe' 
idi: bU ç 

(Paristcn lld 1Upheli otoPl0 
,_ 

tır, Otomobillerin ,.e J~tndeJdleJı 
1'U şekildedir. Bunlar ~)ecliYe ı1e 
geçerek 7 numaralı fOSC Uıt~ııl 
mekWlrlcr. K~mata.nna 01 

caktır.) r ,_ 
Yarım saat !'tOnra otonıobille r ,., 

blo ormanmda tevkif ('IC!1bl11şlt 
nona böylece aona ermt~tlt· pe1 

Ba mane,·ra yol ü:ııertndc t 
oıJO 

ve heyecanı muclb olınu~. . ııır 

habeidar bahınmıyanlar bliYU) ~· 
sc '\'Ulmbuldoiu zannma kaP1 

Ji.hare lı;Jn mablycti anla,ı1rııc• 
ull otmu, tur. ~ 

Evve1den gn.yf't ghU tutulaıf 
ma. karakollarma bile son ~ 
ciddi bir firar me\nbab!I ol~ 
bl bl!dfrllen bu mane,·ra •1 

karolara Parls ve ch·arı yol :ı 
zerinde kontrol teşkilatının 1. 
göıtcnnl,tır .,, 

. -uıc 
Bir jandarma kogtu, eletrik fenerini Kolonel Gero, Parisin bil~185ıııd' 

Ernanrn soluk ylizUne tuttu. Erna, en. gazetelerinden birinin ilk ııs} ııl 
sesi Benuanın koluna yaslanmış, gözleri mış olan bu hnYııdist oku}'llP il 
nçık, gök :rüzUnü seyreder gibi idi. gUlilmsedi. Bir müddet dllşuııee-~_...dl 

. çııS"''. 
Yilzbaıımın elleri kan içinde kalm13tı, Sonra zile basarak hadeıne}'l 

')İf Ne bir söz söy!Uyor, ne de yerinden kı- _ Komiser Rokur getcbı • i5eJ' 
mıldıyor, hep ayni vaziyette kalarak Er- Bir dakika aonrıı. ıslv:il ıtoııı ...ı,öl· 

. o 11' 
naya bakıyordu. Rokur kolonelln yıızıhancı11n 

Dakikalar böyle geçti. ÖlUnün ve onun rn.m verdi. i ~1'1 

başında bekliyenin etrafında jandarma. - Buyrun M. Rokur. ~iı ~ 
tar hürmetkft.rane bir halka teokil etmiş- me müteessirim. Fakat bi.tl #6 
ler, bekliyorlardr. den bir havadisi okumakla ııı 

1 
,.,r) 

Bir otomobll yanıbaşlında durdu. Bir (Dc,·-1'1 

adam jandarmaların teşkil ettiği halkayı •' 

lf--1 ... "'l.ff·Wl•lilWJ!ilW•lı:;:JlmtW~lll!>"''; 
nun içindir. Su bana, seher vaktinin cazlb letafetini ~eıı~ 
Jarımı tarıyor, kokular sürUyorum; uyandığı zam~ ~ 50ıı d 
bir bahar sabahı kadar süs!U bulsun diye, tuvalet~s•ıs 
dikkatle yaprp bitirdikten sonra yatağa yine seB!iZ 8~ltııııde ~ 
yorum. O, bu yeni açmı3 çiçek tazeliğini görünce f e' Q-ot· 
nun oluyor ama bunun nasıl olduğunu bir türlil anlı~dll• ~ 
beni fam.dö-şambr'ım giydiriyor ama bu ba§ka bir ~ırl~ 
salonunda oluyor. Bittabi gece yatarken de tekrar b 

0 
d5rt e 

lenmek l!zım. Böylece ben kocam için gUnde Uç, ba'\ııA~' 
tuvalet yapıyorum: bunun sebt>blerlnl de Yunanlıiarıtl 

İnce ve zarif bir zekAnın her an başka bir hali o dainıt tGbes
sOm, insanla adet! konu§an, dudaklıırm k6ııelerlnde aşk düşilncele
ri, te§ekkUrler gizllyen, geçmiş sevinçleri şimdiki sevinçlere ekli
yen o tebes!Um bflsen beni nckadar çıldırtıyor! aramızda unutulmuş 
hiçbir oey Yok. Tabiatın en kUçUk §eylerini bile saadetimize llet 
ettik: bu füsunlu ormanlarda. her §CY ~nlr, her ıey bize kendimiz
den bahııedlyor. Yolun Uzerlnde, bekçinin evi yanındaki yosunlu 
me§e bize, bir gUn gölgesinde oturduğumuzu, bana Gaston'un ayak
larımızın dibindeki yosunlan anlattığını ve bizim, bu yosunlardan 
başlayıp ilimden ilme geçerek nihııyet bu dUnyanm gayesinden, 
hikmetinden bahsettiğimizi söylüyor. Zeklılamnızda öyle bir benzer
lilc, öyle bir kardeşlik var ki bir kitabın iki ayrı nüshası dersin! bak! 
Ben de plrce konuşmağa başladnn. lklınlzd& de her şeyi bütün 
vUsatı ile görmek, onda her ıeyt bulmak Adeti ''e kablllycti var: bi. 
ribirlmlze, bu iç kabiliyetimiz hakkında mütemadiyen gösterdi~irni 
miı deliller. her an yeni bir zevk oluyor. Tabiat ve zekft.lanmız -
dakl bu birliği artık aııkımtzm bir eahldi saymağa başladık; bir gün 
bundan mahrum kahreak bu, bizim için, bavka ailelerde ihanetin 
doğurduğu neticeleri doğuracak. 

düzeltiyor. Bir hizmetçinin, yabancı bir kadın veya. kızın, oda. 
mın esrarına v!ktf olmasını istemem. Benlm dinim, ibadet için lft.-

nelerinde aramak lbnn. ğııtıl~ 
Birçok da iııterimiz var. Çiçeklerirnir.le, ıınıo;~ ıı.dcı' 

ağaçlnrımızın o güzel mahlüklan ile uğraşıyoruz. 1~\(& S, 
çekten htrer nebatat Alimiyiz: çiçeklere o.teşll 1ıır B dııiı:ı:ı' j 

Benim zevkler içinde geçen hayatımı aı-lat.snm sana, en yoru
cıı ~terle dolu slbi gelir. Bir kere 111nu söyliycyim, kardeşçlğfm: 
Lulz - Arçıand Mari dö Şoliyö yatağını kendi yapıp odasmr kendi 

znngelen §eylere yabancı ellerin dokunmasına milı!ıaade etmez, en 
ehemmiyctsizinc bile kendimizin bakmamızı emreder. Bu, klBkanç
hktan dq;ıl, kendi Jc~ndime hürmetten geliyor. Bu .ııayede odam, 
genç ve sevdaiı bir kızın süslerine, elbiselerine göstereceği ihtimam
la di~<'ltiyor. Her şeyi yerli yerinde, tam bir intizam içinde bu
lundurmak hususunda da bir ihtiyar kız kadar dikkatliyim. Tuvalet 
odam karmakarı§ık değil, adetA bir kUçUk salon. Hiçbir oeyi göz
den kaçırmıyor, oluruna bırakmıyorum. Benim efendim, l!lultanmı 
oraya istediği zaman girebilir; gözüne kötu görünecek, hayretini • 
veya teessUfUnU mucib olacak hiçbir ııeyle karşılaşmaema imkft.n 
yoktur: çiçekler, lavantalar, tam bir zarafet ..• Hasılı hep gözU, ru
hu okşıyncak geyler. 

Sabahleyin o daha uykudayken ben usulca kalkıyonım (daha 
hiç farkına varmadı), tuvalet odasına gidiyorum ve soğuk euyla 
yıkanarak uykunun izlerini gtd,.rlyorum; bu Um'I, annemin tecrU. 
beleriyle edindim. İnsan uyurken derisi, tcnblh edici hareketler 
daha az olduğundan, vazifelerini tamamfylc yapmıyor; ısınıyor, U
zerinde küçük kurdların görebileceği bir sis, bir hava tabakaııı hl-

1!111 oluyor. Bol sulu sUnger ko.dını, bir genç kız ediveriyor. Eski 
Yunanlıların Afrodit'i sulardan çıktı diye tasvir etmeleri belki bu-

• 1 riJ?lİı t yoruz; köşkUn her yerl onlarla dolu. Çemen e dcıcııe ıt 
top top ağaçlarımız, en ungin bangerin bahçelerin gtııcl tı 
itinayla bUyUyor. Dünyada bizim bahçemizden dah~ rJtll~ 
bulmak zordur. Yemiec de çok dü&künüz, asına a 

tUrlU ağaçlarnnıza gözümüz gibi bakıyoruz. nıal' C 
Fakat sadece böyle toprak, ağaç itleri ile uğrat rıe!,J' 

ruhunu tatmine klfi gelemezdi; bunun için kendl5ine, tl> .. ııf 
lcrinde ba§ladığı ve gerçekten çok gUzel olan birkaç ı;4~ 

ettltıl· ~-6inf, sUknt ve yalnızlık içinde bitirmesini tavsiye tdif; çil .,),r 
ancak bu gibi eserleri, bir bırakıp bir almak kabl it 01uce 
lar için uzun uzun dü§ünmek lfi.zımdır ve üıılübun b rlJll d )t 

bi lşlcnilmosino hacet yoktur. Tiyatro muhaverele ıcıs• ~~&. 
yazmak kabil değildir; onlar içln birtakım nUkteJI. da ı~ 
tesirini lcra. edecek sözler bulmak lbtmdır; bunla:''"' bt~_ıııt.:ı' 

dCı; .. , (fY 
ların çiçek yetlştirdlği gibi verir; onlar aramakla li:Y'or· 
le bulunur. Böylo fikir avcılığı benlm de lı,trne S~01,0u'1 
ma yard?D ediyorum ve onu hiç, hayal ülkesinde 
larda bile bıraktığım olmuyor. ror) 

(Deı•atrtı 
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ıııaıc • .. ırıncı sını ır e e ıyatçr 
~ ~ınukernmel bir roman uydura 
~ 1nıle bahse giri~rnişti. Ben ak 
~ha ediyordum. Dün ak~am kız ka· 
~': dıkayesile bizi eğlendirdi ve aldat 

e bahsi kaybettim. lşte sizi bu 
~.t beraber eğlenrneğe daYet edL 

Ceııç bır b 
'ı\ su ay Saduna yaklaşarak: 
~.l· aldattın ha' di'-·e bag-ırdı· bah-
'ııetr · J • 

"1ı. ç·Lrn zannediyorsun ama yanılı 
iııe b~nku ben bu maceranın bir ke4 

& r ik· ıle inanmamıştım. 
~ llıcisi 

h ıı deı d d ' 
"'1 • e 1. 

llçUn,.,,: ~ 
~ıı ~~su de bağırdı: 
~de! Zaten o kadar fevkalade 
~ t.. 0lınaz ki.. 

""il Sô an . zler, Sadunun yaralanmağ:ı 
td 

122~ti nefsine merhem sürdü. 
'~ Uncusu de fikrini söyledi 

~~·i!;indeki rolü bu kadar az par· 
~· 1.r hıkayeyi anlatacak kadar 

t:lt~dbı~ adam nerede? Kenctisine ait 
~'Jıı de ınsan daha hodbin olur: 
~- ı. 0stuna bakarak gülümsedi. 

"ere 
tılıı sadetten dışarı çıkan sözler 

lak . karıştı ve bu neşeli hava için· 
~'Qi:: ?~çesine, varyetelere gitti. 

\' r ,t!;tıler, geç vakte kadar eğlen 

~ t~kit gelince, iki genç ev!erinin 
~t~ular. Hava çok güzeldi. Şişliye 

--e 01 Utneğe başladılar. Ikisi de ayni 
he ~ruYorlardı. Bu Ultif haziran 

lJıtj; alde insana konuşmak, derleş 
~,.' hi acı vermiyordu. Ayrılıncaya 
"~ ç konuşmadan yürüdüler. 

~ bi kencfri evinin önüne geldikleri 
~\'tğ tdenbire sordu: 

._,. ?tıJ ~ni~ ~azan hakikaten o kadar 
~'~~Ü~? 
~~~tunı, ne d:digımi pek hatır· 

!öl't • ~akat bu sözün, onun hak 
~ kalır enebıleceklerin yanında pek sö 
.~ İ:iıı. ~u ~oppa kızı sana anlatabil· 

~' ~rnu dört saat mütemadiyen 
· ıaı..... 1cap ederdi. 

""il guı .. 
~ l>e~i uınsiyerek: 
~ıj~~a~ul edelim! Fakat herhalde 
~n ~ırkız. Ve seninle kaçması
Ori·· ' ŞUphesiz çok da faziletli.. 

~ b~1~1 '.. Evet dotrru. Hele faziletli 
\ hatif Utun doğru.. Bunu söylerken 

!on eı~e. )'anağını okşuyordu. 
ı\Jı~ ını uzattı: 

~ıııı. raııatıık versin dostum. 
1' . 
~ .. 

\>e 'tıar~r ederim; sana da! diyerek 
'!on a kıf adımlarla uzaklaştı. 

Soıır asından baktı. Biraz dü-
'etı ta C\'ine girdi. Bir dakika bile 

en heınen yattı, uykuya daldı. 

~~ha: -VII-
k_"d~ İrfan T· · · ~:"]İ k ımurun hemşıresı var-
~% o] adar muhakemeli. onun ka
~alıı an bayan Azade bütün haYa-

ıı b' . 
lt_°ll l'etj· ır çılgınlık yapmıştı ki 
."lllırtı 1 Yaşındayken hasta, ya~lı 
~fka~tense vannası olmuştu. Ko
t ııı~- e Sevmi~ mümkün olan bü· 

ı .-~. la' • 

il;- Sonr ıle ona bakmış, fakat on 
~ .... - a dul kalmıştı. 
<ı._ "'lleler-
'tıı ~ 1nden evvel, ailenin bürük-
\ lıi b~li general (N ... ) ona: 

\"l'h- t ır \'ak·t h · ·· tır ı.~. de.m· ı. esapsız ış gorqıez-
"İ bu .. ıştı. Fakat bana öyle 

tıı tıı~Un mazini ve istikbalini bir 
~ıı. n bir hareketle bulutlandı-

~~Cel "ap \'enn . . . . ı · e ik . emış, enıştesının e ı-
~ ~Un ~fa etmişti. 
'a:nra .. prens Mahmut Fazıl 
~ an !;okmüş yüzü saadetle 
"- · aı b' ·ıql'"t ır zaman sürecek olan 
~i.'" tna · 
"<tll rn ıştirake hazırlanan Aza· 
ttlııetd ernurluğuna götürüyordu. 
b· en h. . l . 

r ~at • .. •s ış enne pek aklı er-
o gun şöyle bir fikir beyan 

~~ 
ı. ~rırens 
\''ıa, ada Çok ... zengin olsaydı haydi 
ili l'ok. a~cagızın pek fazla bir ser 
~ . Yan Azade bu hastanın 

'il~u }'or bilmem ki? 
<lul'an • . 

Yınnı yaşlarında güzel 

bir kadın da şöyle cevap vermişti: 
- Fedainefs! 

Adamcağız se\•imli olmak istıiyen bir 
tavırla eğilerek bir kompliman kekek
mi~ fakat kadının ne demek istediğir.i 

anlama.ınıştı. Anlamayan da yalnız o 
değildi. 

Bayan Azade kocasına son dakikasına 
kadar ihtimam ile baktı. Öldüğü zaman 
onu kendi eliyle tabuta koydu. Bundan 
sonraki eski sakin ve ciddi hayatına de
vam etti. 

Bu izdiYaca sebeb, hakikaten, yüksek 
ruhlara has olan fedakarlık hissiydi. 
Prens :-.tahmut Fazıl. gençliğindenbcri 

Türkiyede yerleşmiş. Türkiyeyi \'e Türk. 
leri candan sevmiş, ser\'etini hemen ta
mamen hayır işlerine vakfetmiş; büyük 

harpte \'e istiklal harbinde Kızılaya bü 
yük yardımlarile tanınmış yüksek ruhlu 
bir şahsiyet, tam manasile bir Türk mu· 
hibbiydi. Eski ordu komutanlarından ye 
harbiye nazırlarından (N ... ) paşanın pek 

yakın dostu olan prens l\.1ahmut Fazıl 

!rfan ile Azadenin babaları öldükten 
sonra çocukları himayesi altına almış, 

mükemmel bir surette tahsil \'e terbiyele
rini tamamlamıştı. 

Azade kendine has duygularile, ona her 
kesten fazla bir muhabbet gösteriyor; şim 
diye kadar evlendirmeği bile düşünmiye· 
cek kadar kendini iyiliğe vakfetmiş olan 

bu büyük aile dostuna, gittikçe artan bir 
bağlılık duyuyordu. Bilhassa son zaman 
larda onu, hasta Ye ölüme mahkum ol
duğu için daha fazla ~e\'mişti. Bu ölmek 
üzere olan hastaya bir aile ocağı ahen~i. 

bir yu\'a, yorulmaz, yıkılmaz bir ze,·ce 
şefkati saadetlerini tattırmak ile büyük 
bir iyilik yapacağına inanmıştı. Eğer ko-
cası hemen bütün. c::en:etini yatanı .i!ilii 
saydı~ı Türkiyeye hizmet yolunda harca 
mamış \"e mesut bir aile yuyası kurmağı 

bile bir ôyilik ve hayırseverlik uğurunda 
ihmal etmemiş olsaydı, belki bu kadar 
fedakarlığı göze almazdı. Fakat bu şart 
altında beşeriyete ve ayni zamanda Yata· 
nına borcunu ödediği fikrindeydi. 

Kocasının ölümünden sonraki matem 
günleri geçtikten sonra, kendisine bun
dan böyle ne yapacağını sordular: 

- Biraz da kendi zevkim için ya5ıya
cağım, cevabını verdi. 

Filhakika, dul kaldığı dört beş seneden· 
beri ona, namuslu bir kadının yalnız ba
şına gidebileceği hemen her yerde te$a
düf ediliyordu. Vekarı ve Adeta insana 
sükunet veren tatlı sözleri sayesinde, par· 
lak gençliği \'e güzelliği onun rahatça ha. 

reketine mani olmamıştı. Ailesi en•eıa. 

keQdisine refakat etmek üzere geçkince 
bir kadının lüzumundan bahsetmişlerse 
de prenses tatlılıkla bu fikri reddetmiş
ti. 

- Bana refakat edecek kimse, ya haki 
katen hürmete layık bir ihtiyar kadınca· 
ğız olacaktır - ki bu vaziyette ona be
nim bakmam, ihtimam etmem &cap ede· 
cektir; halbuki bu benim istediğim gibi 

hareket etmeme engel olur - yahud da 
her yere benimle beraber gidebilecek bir 
genç kız olacaktır ki o zaman da onun 
beni himaye etmesi lazımgelfrken ben o· 

nu düşünmek mecburiyetinde kalacağım. 
Bunun için, bırakın beni kendi halime .. 
Eğer bir münasebetsizlik yaparsam, tek
rar bu bahse döneriz. 
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Lüzumlu Telelonlo.r 
Yııngın: 
lstanhul için: 24222, Ileyoğlu için: 

4rn14. Kadıköy için: 60020, Cskü<lar i
çin: (iO(i25. 

Ycşilkiıy, ll:ıkırköy, Bchl•k, Tarahya, 
fliiyükdere, Fcnerh:ıhr;e. K:ı nd i ili, Eren· 
köy, Jüırt:ıl. Tlib iilrnd:ı, l ll'j'lıcli, nıırı.::ız, 
Kınalı, için: Telefon ıııulıulırrc memu
runa yangın demek küric.lir. 

Hnmi ilfrıiyl•si: 22i11 
Deniz itr:ıi)"Csi 31L .20 
neyıızıt kulesi: 21991i. Galata yangın 

kulesi: 4001iU 
Sıhlıt iıııd:ıt: 449!18. Miiıl<lt>iıımumilik: 

22290. Eınni)'<•t miidiirliiğii: 21382. 
Xcria Vckiılcli lstunbııl Elektrik işleri 

Umum ~tiidürHiğü Dc~oğlu: 41801 _ lstnn. 
lıul: 21371!. 

Sııl:ır ld:ıresi: flern~hı: 4·t783. fleşik· 
to5: 4U!l:J8. Cilıııli: 2022:!. ::\uro~ın:ıniye: 
21i08. ('skiid:ır • Ko<lıköy: fi0ii3. 

llanıg:ızi: fsl:ınhul : 213iS. I\:ıdıköy: 
GOi!IO. Beyoğlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek 
lçın 

BcyoAlıı cihell: 49084. flrhek ciheti: 
36 - 101. Kadıköy ciheti G044i. 

Denizyolları 
İstanbul ocenleliAi: 22740. Kııraköy: 

4231i2. 
Pozıırlesi Tophaneden lfı,30 Mudanya, 

20 B:ındırınıı. 
Sıılı Toplıııneılen 9,30 İzmit, lli,30 ~hı· 

dııny:ı. 1!l Kıırahiırn, 20 nandırnın, Gııl:ı
ladan 12 1-\aradcniz. Sirkeciden 10 ~!er· 
sin. 

<;:ırşıımlıa Tophaneden lli,30 l\Iudııny:ı, 
20 Bon<lırm:ı, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Barlın. 

Pcrşeııılır Tonlı:ınerlcn 9,30 h.mlt, Hi.:rn 
Mudanya, 20 ll::ndırrnu, C:olatad:ın 12 
Kıırııdcn i7.. 

Cııırı:ırlcsi Tophaneden 14 Mudanya, 20 
TI:ıııdırııı:ı, Sir!,C'ciclen 15 Ayvalık, 18 
B:ırtııı. 

Pu7.nrle<;İ Toplıanerlen 9lınroz, 9,30 lz
miı, c;:ııoı:ıdon s.:ıo Mıırl:ınrn, 10,:ıo İzmir 
~(ir, 12 J~:ıı ·:ıılcııiı, 22,30 .'.\lu<l:ınya. 

leri ve Çinili Köşk, Aı;kerl .'.\lüzc \'C sarnıç 
l:ır. Ticaret ve S:ınoyl .'.\lüzcsi, Sıhhi mü7.e. 

(Bu müzeler h ergün saat 10 dan 16 ya 
kaıf:ır ncıktır.) 

Türk Ye İsl iı rn eserleri müzc:c;i: Pazar· 
tesiclen h:ı'>kn lıcrgün sa:ıl 10 dan 16 ya 
kadar \'C Cuma günleri 16 dan 17 :re ka
dar açıktır. 

Topkap.ı Müzesi: Hergün saat 13 ten 1G 
ya k:ıd:ır açıktır. 

l'--"emleket Dışı Deniz 
Seferleri 

norn:ınyn vapıırlarr: Cumartesi giinleri 
13 de Kösteııct•ye: Sulı günleri 18 <le Pi
re, Bcynıf, lskcndcriye. 

lınly:ın vapurlan: Cum:ı gün eri sanı 10 
dn Pire, Brendizi, \'cnı.~dik, Triyc.ste, 

Sirkeci lstıısyon Müdürlü~ü Telefon 
23079. 

il vrupa Hattı 
Semplon cksnresi hcrg!ln Sirkeciden 

saat 22 de kolkor ve A' rupa<l:ın geleni 
saat i .25 le Sirkeciye muvııs:ıl:ıt eder. 

KonYıınsiyonel 20,30 da kalkar, 10.20 
de gelir. 

Edirne postası: Hergün sııat 8,50 de 
hareket edrr, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Hcrgün hareket etlen şimrnrlirerlrr: 
S:ıııt S ılc Konrn, 9 dn Anknrn. ı:ı,l!"ı <le 

Diyarh:ıkır YC S:ınısun. 15.:lll cin Esldşc· 
hir, 19,10 da Aııkara ekspresi, 20 de A
<l:ıpnznrı. 

llu trcnlerılcıı '>tı:ıl 9 ılo lıorekct eden 
Ankara ıııulıteliti pozarlc.si, carşanıh:ı 
ve cuma günll·ri ll:ılclı ve Musul:ı kadar 
sefer etmektedir. 

MONAKASALAR: 

1nhisıırl:ır idaresi için 40.000 kilo bel 
ipi kapalı zarf usulilc eksillmcye konul 
muştur. Eksiltme yarınki pıızarte .. i günü 
~aat 11 de idarenin K:ılıataşlaki Jeyazım 

Ye mühnyaat şubesinde l apılacoktır. Böyle bir meselenin bu kestirme hal 
sureti a'lenin enela biraz canım sık
mıştı. Fakat ",\zftde o kadar akıllı .. idi ki 
onun iyiliğini istiyenler, ufak, masum 
eğlencelerinin önüne geçmekten yazgeçti· 
ler. 

ıstanbul Radyosu 

Prens Mahmut Fazıl karısına çok 
bir şey bırakmamıştı . Fakat Azadeye ba
basından. ka(i scrYet kalmıştı. lyi idare 
edilmek .şartile bu sen·et kendisini ferah 

içinde yaşatabilirdi. Başlıca eğlencesi ya 
zın, bazı samimi arkadaşlarına arada sı
rada sürprizler yapmak. onlarla civarda 

ho~ bir gün geçirmekti. Bazan, çok sev· 
dij';ri \'e kendisini herkesten fazla \'e iyıi 

anlayan kardeşini görmek üzere ta kı~la
ya kadar ~ittiiti olurdu. 

( De,·amı \"ar) 

211 MiUSTos - rn:ıs ı>AZAn 

18,30 pliıkl:ı <lnııs ııııısıkisi 19 keman 
konseri, Konsen·:ıtll\·nr profesörlerinden 
Liko Anı.1r, l'iynnoda lın)nıı S:ıho: 18, inci 
nsır koııpozitörlcrl, \'h•ulıli J.ökler, \'cm 
çini es«S'lcrinden, l!J,40 d:ıns ınusikio;i, 

(pl:ik). 20, s:ıııt nynrı, (;r:ım·iç rasathane 
sinden naklen, Scttor Körınükcü ve nrka 
ıl:ışl:ırı t:ırnfındnıı Tlirk musikisi ve h:ılk 
şarkıları, 20,40 h:l\'ıı raporu, 20,ı:ı Omer 
Rıza Doğrul lıırnfındon nr:ıpc:ı SÜ} le\•, 21 
s:ı:ıl :l}:trı, orkt•slrn, 21,30 Akile \'C :ırkn 

d:ı~l:ırı t:ırııfınd:ııı Tiirk musikisi ve lııılk 

ş:ırkılurı, 2:.!,111 ııj:ıns lınlıt•rlPri, 22,:.!0 OJH' 

r:ı ve operet p:ır~·:ıları (plllk), 22,!iO son ha 
herler YU erlcsi gliniiıı progrnıııı, 23 sa:ıt 
ayarı. son. 
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- Ben Dancada ne kadar zaman ka

lacağım? 

- Faaliyet tarzınıza göre zamanı ta· 
yin edeceksiniz! 

- Şimdi iş değişti.. Peki o halde siz\ 
nerede Ye nasıl bulacağım? 

Brodey güldü, omuz silkti: 
- Şehirde, alelade bir randevu Yerir 

gibi yer, nokta tayin edemeyiz tabii.. 
Fakat. dolaşacağımız mıntakada biı1ibi. 
rimizi kolayca buluruz. 

Ben hareketimden sonra çok ağır biı 
yolla işe başlıyacağım. l\ tesela saatte 
3 - 4 mil üzerinden muanen rotamı ta· 
kip edeceğim. Siz, bu hesaba göre, lz. 
mit körfezinde, Darıca koyunda iki gün 
bile meşgul olsanız yine hana kolayca 
yeti;rir, nihayet beni l\Iudanya civanr.da 
bulabilirsiniz. Bunu böyle yapışımdan 

maksatta şu: Bursa denizyolu,' ~Iud:;nya 
iskelesi !stanbulun birçok ihtiyaçlarım 
kar~ılayacak mahiyette \'e en fazla sefer 
yapılan hattır. Bu hattı t~hdıit etmek 
burada gösterilecek faaliyetle Mudanya 
yolunu yalnız karaya inhisar ettirmek 
çok faydalı olacaktır. Binaenaleyh epey 
geniş bir faalieyt sahası teşkil edecek 
benim mmtakamda birçok hallerde iki 
geminin ~rden işe girişmesi icap ·edecek· 
tir. Yalnız kalmamak için sizi bekliyece
ceğim. 

- Kati olmamakla beraber iyi bir ran 
devu .. 

Süvariler gülü~tüler .. Sabah yaklaşı
yor, gün doğmasına birkaç saat kadar 
bir zaman kalıyordu. :Dört tahtelbahir, 
Hayırsız adanın cenubunda suyun üstün· 
de bu müzakereyi yaparken uzakta, açık 
!arda dol as~ Qe.vıiye Tür~ l:t~troyerie. 
rinin ara sıta projektffi!erinı u'fu'Kfa par-
layan bir ışık noktası halinde görüyorlar, 
kendilerinden çok uzakta olmasına rağ· 
men bu yakın tehlike hepsinin yüreğini 
oynatıyor, tüylerini ürpertiyordu. Bro
dey saatine baktı: 

- 2 yi 40 geçiyor .. 
Diye söylendi, sonra arkadaşlarına ar

tık işe başlamak vaktinin geldiğini ihtar 
etti. 

- Vazifelerimizi aldık arkadaşlar .. Sa· 
bah olmadan dağılmak, faaliyet istika
metlerimizi doğru yola çıkmak mecburi
yetindeyiz. Dalalım .. Şimdilik orevuar 

Sonra, kendi gemisinin kasara kapa
ğında kayboldu. Bir dakika geçmeden 
E 13 ün makine telgrafı: 

- Yarım yol ileri: 
Çanını makncye bildirirken arkadaşla. 

rının arasından sıyrılan E 13 hafif bir 
yolla ilerledi, 50 metre uzakta yavaş ya
\'aş alçaldı, gözden silindi, Marmaranın 
şerin bağrına siner gibi tatlı bir gömü-
1 üle daldı 1 

Hiron, B 7 ile Darıca koyunca, !stan· 
buldan tayyare korkusile Konyaya gön
derilmek üzere trenle yola çıkarılan Pey 
p;amberden kalma "Emaneti rnukadde· 
se,, denilen hrka, sakal, ve sancaktan i
baret kymettar yükü götüıren katarı topa 
tutmuş; Istanbulda; liman taarruzunun 
üzerine tuz. biber eken bu hadise hal
kın maneviyatını büsbütün hırpalamış, 
efkarı umumiye büyük bir dehşet içinde 
paniğe uğramıştı. Saray ,umumi karar
gahı sıkıştırıyor, ihtiyar padişah korku 
sar'alan içerisinde uykusuz geceler geçi· 
dyordu. 

Enver paşa. Şosonla son tesbit ettikle
ri tef errüatı tamamen yaptırmış, sahil 
muhafaza taburlarını teşkil ettirmiş, 

Çanakkaleye yeniden Alman top \'e top
çuları göndermi~: 1stanbulun hakim nok 
talarına konulan küme küme tayyare de
fli topları, projektörlerle şehrin hava hü4 
cumlanna karşı korunması için tertibat 
aldırmış. şimdi son saydığı bu hadiselere 
yekun çckmec;ini amiral Şosondan bekle
meğe ba~lamıştı. 

Şoson, harıl harıl donanmayı tensik 
ederken .Marmarada gizli faaliyetlerinin 
azami randımanını almağa uırraşan 4 
dü~man tahtelbahiri de yukarda gördiiğii 
miiz \·azifclerle yenic!"n harp tertiplerine 
yol vermişlerdi.. 
Sabık Çanakkale İngiliz kon5'Jlosu 

Palmer Llihik "Sancaktar,. yelkenli i 
kaptanı Sakızlı Yakup reis, beraberınde 
İngiliz dönmesi Abdullah kaptanla gizli 
üssü gezip Honıiloya buranın jdare mü
dürluğü vazifesini verdikten sonra o gece 
uygun yıldız rüzgarını pupasına alan 
Sancaktarı !stanbula doğrultmu~lar; bir 
buçuk gün sonra gelip Adalar önünde 
funda etmişlerdi. 

Seyahatin dönüş faslında Palmerle Da
vist, o zamanlar lstanbulda tedariki güç 
lükle kabil olan Benzin, gazolin, Vakum 
gibi tahtelbahirlerin hayati malzemesin.. 
den sayı)Jın maddeleri nasıl ve hangi ka 
nallarla nerelerden tedarik edeceklerini 
uzun uzun muhakeme ve münakaşa et· 
mişlerdi. Söz, dönüyor dolaşıyor,Hayırsız 
adadaki bir kısım malzemenin sevkinden 
sonra taınma işinin akamete uğra· 
smda karar kılıyordu. 

Palmer bu noktayı: uzun uzun didikle-
mişti: 

- 1\lister Davist! 
- Buyurun kapiten! 
- Hayırsız adada biriktirilen malze-

mene kadar zamanda taşınır? 
- Aşağı yukarı iki seferde! 
- Ne kadar tutar? 
- Bir ton benzin, yansı kadar yağ, bir 

kısın cephane! 
- Peki.. bunu taşıdıktan sonra işimiz 

ne olacak? 
Davist konuşmanın burasında duru

yor, uzun uzun düşünüyor; 
- Bilmem! Şimdilik yapılacak bir iş 

yok! Hadfaelere tabi olacağız. İstanbul
da buna çare düşüneceğim. Bulacağımı 

da ümit ediyorum! 
- Bu iı:ı ümitle bırakılacak 'Umulana 

bağlanacak mahiyette değildir. 
- Ne yapalım? Ne yapabiliriz kapi· 

ten? Elde meYcut bütün vasıtalarımızla 
çalışıyoruz. 

- Tahtelbahirlerimizin hayatiyeti bu 
malzeme ;ile kabildir. 

- Onu ben de biliyorum .. Ama, bazi 
noktalardaki bu işe ait hesaplar umdu
ğum gibi çıkmadı. Mesela Zeynep .. Üçün 
cü defa Türklerin eline geçti. Ve bu se
fer hiç de meşgul olmadım. Kurşuna di· 
zilmek için götürüldüğü, hapsedildiği kı
tada hiçbir tertibata lüzum görmedim. 
Zekasına güvenmiştim, ahmak çıktı. Ne 
yapabilirim? 

- Zeynep ne işe yarıyacaktı? 

Davist güldü; izah etti: 
- Gerçi bunu söylemek, bu hususta i· 

zahat vermek sizin aklınızı karıştıracağı 
için faydadan ziyade zarar tevlit edecek 
mahiyettedir. Ama zararı yok. Bu kadar 
cık olsun merakınızı tatmin edeyim. Zey 
nep, alımlı bir kızdı. İyi giyin.ince seç
me bir inci gibi göze çarpan, iştiha çe
ken bir nefaset haline geldi. Çanakkale· 
de, harp dolayısilc birçok mahrumiyetle
re katlanan muhtelif motörlü \'e makineli 
kıtalann kumandanları bu "seçme inci,, 
vasıtasile elde edilecek; Osmanlı impara
torluğunun binbir fedakftrlıkla muhtelif 
yerlerden topladığı ve ... cephelerdeki mal 
zeme depolaıına, mühimmat parklarına 
yığdığı nadir nesneler, gaz, benzin, yağ, 
gazolin, vazolin, ilaç, barut, bomba, hat· 
ta icabında top bile bu ellerle oradan çı
kacak_, bize gelecek, gizli üssümüze konu
lacak, bu malzeme sonradan bizim tara· . 
fımızdan sahiplerine karşı kullanılacak
tı. 

- Anlamadım! 

- Zeynep bize komisyonculuk edecek, 
bu malzemenin teminini kolaylaştıracak
tı. Fakat olmadı. Kızcağızın gözünü bü· 
rüyen, gönlünü istila eden, kafasına yer
leşen o, kötü fikri sabit; aşk denilen, sev
gi i mi verilen Allahın belfı.c:ı mefhum, 
harekf\tını tasarladı&11m şekilde tanzim et 
mesine mani oldu. Artin ismindeki aşıkı· 
nın peşinden koşmaktan iş yapacak vakit 
ve fırsat bulamadı. Ahmak üç sefer de 
yakac:;ını dü~manlanmmn eline geçirdi. . 

- Peki şimdi ne olacak? 
- Olaca'ı şu: t stanbulcla yeni ,.c kud-

retli C'lleri bu işe alet edecek yeni biı 
formül bulaca&rım ! 

(DC\'amı \•ar) 
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Hakiki bir hikaye 
Yazan: Leonid Lenç 

Moakovad.a, Çaınikov isminde ıenç Bu muvaffakıyctaizliğinden ötürü 
bir kompozitör vardı. Çaşnikov, halkın fevkalade canı sıkılan Çaşnikov, mut. 
çok ıevdiği ve çok beğendiği neş'eli bir fakta gürültü ile soğan ve kC.ifte kızar-
takım şarkılar bestelemekle şöhret ka. tarak çalışmasına mani olan komşuları· 

zanıruıtı. Fakat, bir san'atkar olmak na içinden küfretmeğe başladı. 
itibariyle bu gibi besteler onu tatmin Münekkid çıkıp gittikten ıonra, bes-
etmiyordu. O, ya blr opera, ve yahut tekar, daha uzun müddet, düşünceli ve 
- hiç olmana - bir senfoni bestelemek kederli bir halde piyanonun baırna o. 
arzusunda idi. turdu. Fakat sonra, müstakbel oğlunu 

Kompozitör, fırsat buldukça arkadaş- düşünmeğe başlayınca biraz sükunet 
lamı&: buldu. 

- Bana üç, hatta iki odalı müstakil Ertesi sabah, fevkAlAde titriyen bir 
bir daire veriniz; o zaman size öyle bir elle telefonu açtı ve doğum evini buldu. 
eser veririm ki, Bethovenin bile hase. Nöbetçi hemıirenin sesini duyduğu za-
dinden, mezarında saçları dimdik olur.. man, heyecanı büsbütün arttı: 
Füat buıünkü ıeraiue, mutfak işi de - Çaşnikova?. Lidya Andreyevna 
dıhil olduiu halde, bütün işlerin gö - mı? Merak edilecek biç bir şey yok ... 
riildülil ıu bir tek odada esaıh bir ese• Tebrik ederim: Karınız iki ku doğur-
meydana retirmeme imkan yoktur. du. 

Maamafıh bütün bunlara rağmen bi· Bestekar upsarı kes~lerek: 
aim bestelrir büyük bir eser vücuda ge- - Ne?. diye sordu. f 

tirmeie karar verdi. Niyeti "Çocuğun - İki kız_ 

4oiUfUH adlı bir senfoni bestelemekti. - Nasıl? .. işitmiyorum. 
Genç besteklra bu mevzuu ilham e- - Kulağınızı açınız; dikkatli dinleyi-

de.ıı ~enç ve ı:üzel kansı Lidya oldu.. ni:ı l Heceleye heceleye söyliyeceğiın: 
Lidya ıebeydi; nerede ise bir çocuk Kan .. nız .. i .. kiz •. do.. ğurdu. :lki kız, 
dünyaya getirecektL anladınız mı? Çocuklarm ikisi de sıhhat 

Bestekir çalıımağa koyuldu. Hüm- tedir. Karınızın da sıhhati iyidir. 
m&lı bir faaliyetle, hiç durmadan çalı~r Doğrusunu söylemek lazım gelirıe, 

yordu. Tam kansının d.oğum sancılan havadisi duyar duymaz bestekar biraz 
tuttuğu ~ece. eserinin ana hatlarını bitir ürktü, Çünkü hesapta ••Jkiz,, yoktu .. 
miş bulunuyordu. Tertibat tek bir çocuk için alınmıttı. 

Beıtekir, kansını bir taksiye bindire. Çcrşnikov kollarını sıvadı. Bu fevka-
rek aoğum evine götürdil. Kendisi, fev- Jade vaziyetin icap ettirdi~i hazırlıklara 
blide müteheyyiç bir halde, yaya ola- girişti. Her §eyden önce bir sütnine 
ra'k evine döndü. Yolda, muzik münek- bulmak lazımdı. 
kidlerinden nki bir arkadaJ!na raıtladı. Halbuki aksi gibi ortalıkta bir ''ıUt. 

Çaınikovun bu münekki.d arkadaJı, nine buhranı,. vardı. Gilçbeli, fllt'urla 
feykaJide zeki, fnkal&de lıcabiliyetli idi. kız o~lan kız olduğunu ıöyliyen ince, u· 
Bcateldr, zevkine çok itimat ettiği bu zun burunlu bir koca kan buldu. Süt-
arlıcadatmı, yeni eserini dinletmek üze nine., kansızlıktan müıteki olduğu için 
re kendi evine davet etti. her gün bir fişe bira içmek itiyadında 

Çaınikov. i.Dce n uzun parmaklariyle imiı. Şayet kendiaiııe her gün bira 
piyanonun tufl&rma IOn bir dokunduk:- vetnttği tıaahbüt ederlerse, tıütnine işe 
tan .cıma, ''Çocuğııu doğufU., senfoni - baılayac:ağım vaad etti. 
Uiıı arkadatı üzerine yaptığı tesiri an- Sütninesiz kalacafından korkan Çaş. 
J.mak üzere Jiddetle baııru çevirdi. nikov bu ıarta da razı oldu. 

J:>oi.:u.unu aöylemek lhtm gelirse Nihayet karısının doğumevinden çı-
Çqnikov, arkadapııdan gürültülü bir kış günü geldi. Çaşnikov kansı için çi. 
allat btldiyocdu. Fakat arkadaflnın du. çek satın aldı. Ağzı bira fıçmı libi ko· 
cieldarıMa ekti bir tebt:aüm farkcttiği kan ı&Ütninc de odayı topladı. Kar§tlıkh 
d:man epeyc.t canı srkrlclı.. Titrek bir kurulan iki ~k, !müstakbel sakinlerini 
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Dün buDaşukcıydı, bugün a otel sahibi K 

o t. e ı c i ı i Q i 
sır.rını biliyor! 

Kurnaz adan1, müşterilerinin rloğum yıldönümlerini birer hediyeyl 
tebrik etmeği h.ç ihınal etmez iJılilil ~ 

Lokantalarda. bula§ıkçılıkla i§e ba§lr. meler vardır ki ai.z onları 
yan bir adam bugün Amerikanın en bü- aöyl;raenb AmeriUlU.l'lll 
yük doku.ı otelinin eahibidir ve otelcilik- imkan yoktur. d Jll 

tıte, Raif Hitı otellerin 
8

1
' ~ 

te en iyi adımlan atmakla meehurdur. rin dilini dilıeltcrek onlar ' 
Mister Ralf Hitz bugün 35 • 40 Y•t- pıak 

ıarmdadır. Bundan on beı aene evvel §ehirlerlnde yerUJer.eb. bir w._a 
latmall\nna yardım gı 1 

Nevyorktaki blr lokantada. bula§.kçı o.-
larak çahıııyor, fakat, açık göz bir genç- de bulunulmaktadır. ri de ıe• 

· Eı!ki bulaaıkrmm otelle ıı tir. Tabakları, sahanları yıkarken bil· gö.. " ,. 
ii yeniliklerden biri daha: ~ııı züylc lokantanın diğer taraflarını takip . doeı-

Otele gelen mil~terinın ediyor. Az zaman sonra ahçıbqı oluyor Urlllr· 
ve sonra lokantanın idaresini eliııe alı- ve senesi aynca. not et ndıJıl 
yor. 

Biriktirdiği paralar!& kendi baııına bir 
lokanta açaıı Ralf Hitz iti bUyUtUyor, o-
tel açıyor. 

Fakat, otellerinde mü~terllerine hiz
met için öyle yeni uauller buluyor ki, 
herkes onun otelinden memnun oluyor. 
tık oteli, üdnci~i; UçUncil otel takip edi-
yor. 
Amerikanın büyük eehirlerinde açılan 

bu Ralf Hitz otelleri hakikaten otelcilik 
sahasında büyük bir inkıl!b yapıyor. 

Müşterileri memnun edecek UBuilerden 
biri otellerde çocuklar için oyunc&k bu
lundurulmasıdır. Raif Hitz otellerinden 
birine inen bir aile, çocuklarmı hiç dü
şUnmek lüzumunu görmez;. Otelin ayrı 

bir odasmda çocuklar için türlü oyun • 
caklar, oyun aletleri vardır. Halbuki, A
merikanın hiçbir oteli çocukları düşlliı -
meıniştir. Bunun için, bilhassa çok ço -
cuklu aile1er Nevyorka, Vqingtolıa, 

Loa Anjelese gittikleri zaman hiç dll§Un 
meden Raif Hitz oteli.ıii tereih ederler. 

Eski bul~ıkçınm otellerindeki hUllU • 

siyetlerden biri de her il için bir gaMıon 
bulunmasıdır. Meseli, milDterinln palto-
sunu, pardösüsünü, baston ve şapkasını 
alıp vesti,Ye.re asan ga~ bqk~; 
kendisine kahvesin! getir€n garson ba§
k&dır. MUşteri ~binden dlgara paketini 
çıkardığı zaman derhal baıta bir garson 
eıçrar gelir, çıkardığı kibritle adamın cL 1 
garasını yakar. ı 

Belki, her itin ayn bir garson tarafın-
dan görülmesi, mü3teriler için biraz 1a
ştrt.1cı bir meseledir. Mcsell kahve isti-
yeceksiniz, hangi garsonu çağırmak \A
zım? Fakat siz bunu düıtlııüneeye kadar 

Ralf llitz Amcrikılnın en büyüle 
mil)'onerlninden biridir. 

diğer bir garson hemen koşup yanınıza 
gelmiş, ne istediğiniz! sormu3tur. Onun 
va.ıifesi de yalnız, arzularınızı eorm&k 
ve onu ifaya memur arkadaııma haber 
vermektir. 

gün, mU3terinln otelde bulu fdl;.e,t 
det zarfında geliyorsa otel Mdi) 
disine güzel bir ya§ gUnU di1e o 
rlr. Fakat, hediye aıaeağlı!l gpııı 
kadar otelde oturmaya da 

1 ~ 
tur. ÇUnkU, aiz ba3ka yerde 
eğer adresinizi bıraktmJ1.88~ 
ıı.Unllzde otel tarafmdan te ıs' IJ 
ve nispeten da.ha ucuı. f~~ 
}ine değerli bir hediye gö 'I' 

Bu hediye ıizin erkek "
8 

ihtiyar veya genç oımanIJI ~ 
Mesell genç kadınlara can~ f"':. 
k.ımı, ihtiyarlara kiltk :aıanto• 
lere yatak veya aofra tak~ 
ya fotoğraf makinesi, oteliJı 

Ralf HiU.in 9 otelinde 2000 müatah- hediyeler arasında aayııabillt~ 
dem vardır. Bu suretle bir otelde 200 - !tıteraeniz otele yanınus 
250 kili dilemektedir. Bu otellerdeki me. d& almadan gtdebiliralniı· ~ıı. " 
murlarm bir ba3ka çeşidi daha vardır ki para mukabilinde, pijaına.. :.. t' 
bunlarm vazifesi müşterilerin dillerini ma11n gibi te,yleri de verit ıst IJf 
düzeltmektir! Belki bazıları bundan ken cunıı, tuvalet eşyası gibl ,eY....l! 
diterini tahkir manası çıkarırlar. Fakat de herkeaill bedava kulıa;iı ) 
dll düzeltme vazüesiyle mükellef olan medir. Fakat, yalnız tra§ ~ 'I 
memur bu ~t o kadar nazik bir tavırla Buna da aebeb acemi bir • 
yapar ki kendisine kızmak kabil değil- otelin uaturaıııyla trq olut~~ 
dlr, biliikis teşekkür edeniniz. boynundaki damarı kesip ~ 

MeseUi., "domates., kelimesinin muka- günden sonra, otelde mUıt 
ne usturıa bulundurmak ldeti bill olan "tor.4etos,. kelimesini bir ya -

bancr, İiigiliz şh·esiyle, "t.Ome~~%,. aiye 
telAffuz ederse homen dil dii%cltmeyc 
memur zat yanlı3ı işaret eder, bunun, A
merikan §ivestyle 'tometoz., ıeltlinde 

alSylenilme!i llzımgeldlğini hatırlatır. 
Bu, müııterinin lehinedir. Çünkü keli

meleri Amerikan ııivesiy:le 8Öyleme%se 
lokantada yemek Yf!tkcn garsona maba 
dmı anlatamaz ve istediği yemekleri ge
tlı-temcz. Bunun gibi, daha birçok keli _ 

tır. t#, 
Bütün bu masraflar& rJJt>:_r-1 

daha doğrusu. bUtUıı bu ~J. 
yesinde - Ra1f Hitz otelleri~· 
en fnzla para kazanan otel ~ 
Hitz'in senelik geliri 1 ~e ~ 
rasmı geçmektedir. Bu •uı:aeıı JD'~ 
bee sene evvel bulaşıkçılılc ~er 
gUn Amerikanın büyük :ıııib 
birtdir. 

...ıe M>~u: beklemcğe ba~ladı. 
N 1? 9-.LL.~.- '----eli ..ı. mck mecburi-tinde kaldı.. ..sı 

- Hl • :D'll:~n ıu.ec: n~n me - ~ • • rak çahşabiliyordu. ni dinletti. Ça~nikov, eserinin muvaffa- J - bit O"' 

.:rtııl!an fırlayacak mı? Aradan iki gün geçince her şey tabii kiyetsizliğine emin, piyanosunun ürerl~ Münekkid, butcodaki~n .~ 
Minckkid, sakin fakat bt't lbir ıes - Bu arada. yeni bir mesele bat göster- d cakladıktan sonra .. _.ıı: ..ı 

'Seyrini takibe başladı. 1kizler, bir ağız- ne cğilmiı bir hal e oturuyor, münekki· k" b -..:ı- bitırr--.A,. 
le: di. Çaınikovun sütninesiniıı bira içmek. Hi ayeyi ur.u. 'P"':... 

- Hayır, dedi. Benim kanaatimce ih· aan, "Uva, uva !., diye haykırıyorlar, ten maada daha baıka ıneziyıttleri de 'Vl.r din yüzünü görmemek için bapnı bile mümkündür. Sadece, çatıl'·r, 
tiyar ~oven parmafnu bile oynatmı. annelet'i klh bir beşiğe, kah ~iğer bir mış, meğer kadmcağı2 evvelce ot~rdu- arkaya çevirme~e korkuyoıUu. serinin her tarafta büyü~~ 

1 yacaktır. be§iğe sıra ile eğiliyordu. Sütnine fırsat ğu evin duvar gazetesine şiir falan da Birdenbire arkadaşmın etini omuzun. zandıiuır da ilave etıncli~....ıeı~· 
buldukça birasını çekiştiriyor, Çaşnikov k da his.etti ve ae&ini d'1ydu: Çatnı·kovun ,__ m·-aif~r .A - ha ~serimi beğenmedin mi?. yazarmış .. Bu vaziyet. onun aık cı ev- • ıuu .. • e17·_.i 

Xüeldcid, biraz aiıünerek: ise ikizlerin düeto)annı dinledikçe, den ayrılmasını icap ettiriyordu: Yaz. - Aziz dostum, sen harikulade bir kafat olarak ona, ÜÇ odalı 1 . 
_Biliyor musun, dedi, senin ıenfo- meı'ud mes'ud gülümaiyor, fakat ayni dığl §iirleri duvar ıazetni redabiycnu- eser vücuda ıetirdinl tıte §imdi ıen • müstakil bir daire verdilet··. ,nt# 

ain, çok tayri müsavi bir l§Uilde yazıl· zamanda, kı.ıgın tavadaki soğan cızırtı. na götürüyor. oradan yeni talimatla ge. foninde hayat ıesleri duyuluyor. Çocu- iki kızıyla, karısiyle ve yctıl 
•ıt·· Senfoninin birinci mmmı tetkil sının, <c<iayı dolduran bu kudretli, bu liyordu. Sütninenin bu gidip geli§leri, f'un haykırışları, annenin ninnileri ti yeni apartımana ta§ındı. ~ 
e4en. çoa.ığu beldeyi}, ümit ve heyecan canlı sesler yanında solda sıfır kaldığı· onun duvar ga:zetesi re<!aktörünün eviııe kul~ğıma kadar geliyor.. Seni candan Çaşnikov bu yeni ap~~ _,ı ,ı 
k:nmı harikulade güzel.. Fakat aenfoni- m da düşünuyordu. · kapulanmasiyle neticelendi. tebrik ederim . dığmdaıı beri artlk yell1 ~ ~ 
niıı bu lusmı olan bayatın ~ılangıcı, Bütün-bunlara rqmtn Çaşnikov"'ço. Çaşnikov yeniden sütnine araıııak Mü~'kldd, Çaınikovu kucakladı ve getiremediği hakkında '.bit 
lmY kat'iyym tatmin etmedi. Seftfotü. cuğun Cloguşu,, ı-enfoni&ini yeni bafta.n mecburiyetinde kaldı. Fakat bu güriiltü hararetle elini sıktı. Bu sevinçleri ü yctler dolapaa.la bafla~;,_ 
n'iA. :bu kmnı ku.pkuru, hayattan. hare- beswemeğe. düzc)tmeğe pyret ediyor• arasmda senfonisini bitirmek ftttatını ıerine bir tiıe ıarap içmek istediler. Fa- Fakat bu riTayetlerc 'oı1 ~ 
b~ .ınabrasa.. Adeta c.an aılocı .• Ka- ı!u. ~buldu. Te'krar, zevkine itimat ettiği kat bu srrada ikiılcr ağlamağa ba)ladı. Çünkü bizim duyduiuıı'. d• 
Matimu, e11eriu c:anlılrk, renk vere- Fakat bu deia. ancak ikizler uyudu- münekkid arkadaşını evine getirdi •e Ça§nikov, -çocuklarm altını deği§tir - tekar, yeni bir opera uıerııı 
-.C..k için dôa 'ok çatıınaan ibıtn. ğu zaın.an, ıparça parça 'Ve kaçamak ota. ona senfonisinin bu tadil oedilmit §Ckli- me'klc ırneıgul olan kartınna yardım et- taymı) .. 

.. ---..~~~~~~~ae~~~~~~ie3~~~3E!E!!~-~~~~&B~~~~~~~!!l3!!~ıi&iii~~~~~~'f 

- SD-
•1Ptiaailiic •vdet,, filminde, baba 

Turıaet ımaa&ıı yuma1c:ta kendisine 
)aMB t\metai ilte<li. inha ba§lan • 
~- iiktiali btyan ıcttim: 

- Baba, 'bak aafia -.ôylly.eyim: Bu 
fftrnde ~lıktan ve tstıtaptah kıvranan 
'HUıt!H bna\yle et diye ba~rran bebek 
obmyaak!. 

Böylece m...ı. •atadık: 
GenaW kt.nya uğrayan genç bir 

lnciJiz ~bir adlya düjüyor. Ya. 
nmda güzel bir de lm V'at •• Bu ka&n 
bafiıktri.uni% :-mis Vilyams olacaktı .. 

oldu ndan 'babse4e- ' 1 

ltarl"kılllde vata oynayan, muhtelif 
'mevsimlerde hang\ levantayı iürüne-ec. 
ğini ve tam .zelmanıntia ha':':gi çatalla -yemek yeyecegini bilen bu İngiliz, 
yanındaki di1ber kızı korumak için bir 
ku!Ube kurmasını, açlığa çare bulmak 
üzere etrafa saldırmasını bilmiyordu. 

"lptidailiğe a"aet,, ipne gelince, 
bu hususta biç bir fim yoktu. Bu :genç 

l 
Londrali için 'fotöğta.f !lC!aseaitıin 'önüne 
geçlp roliitıtl yapmak gayet lt:olay bir 
it oldu. Çün'kü ne o~ığının esasen 
fatkmda değildi ve bagübıt bCSar da 

farkında olmadığına kaniim. Nihayet "JonıUarda bybolaıu, fil. nerkcn Burmahda :ıun~,ıı~ 
Nihayet kardeJ sıfatiyle sahneye minin baflanmuı günü yaldqtı. O tt· bir müddet kalıruşttın~ elli )1 

ben adım atıyorum. Bana düşen va· kitler hayvanların kaçmamaamr temin niz sahilinden tam yuı t{itO· 1'11 
'Zife şuraya bur;;.ya koşmak, gün'delik i~in sahneyi, fotoğraf makineıiniıı gt>ı uzak olduğunu görrnÜ:.,.~ .,.fi 
ihtiyaçları temin etmekti. Ömrünün ya teremiyeceği ,ayet ince tellerk muha. ua.ıklara uçabl,en bir . t9 ~ 

• • b • 'b" f 1 ) k ' ..:ı. b halO:LaL kt" bu L•lık blf ..:it rısını açık havada geçırmıı enım gı ı aza a tına a ma , aynı zamanu. u ~ ~u. oJutlı• IJJP. ti' 
kaşarlanmr§ bir Sığırtmaç için kulübe tertibatı seyircilere gostermemck gibi "Jılanıdalaya gıcletı Y ~ ~ 
kurmak, av avlamak, balık tutmak iş. sinema hilelerini hiç birimiz bilmiyor • yen ktvnl.ı kıvrı1a ()5rıe!'cs1' ~ 
ten bile değildi. &ki Polyscope kum- du'k. olduğunu ve buradan ~~eti 
panyasından miralay Selig bu filmin O günlerde hayvanları sadece salrve· maııdalar tarafından ~ ditl' ~ ' 
çok beğenilm1J olduğunu sonradan ba~ rir ve aktörlerin talihlerine &üvenme. rın geçebilecelini "° ~ tJ6~-
na anlatmıştı. lerini isterdik. olan his bir "Uçar balıiU' ,..,,.-..i 

Bugün Holivudda yaşamakta olan "Jongllarda kaybolan,. hiç şüphesiz iatünde oyna~çaıaı1,ri.-a-
arkaôaılamn Chati~s Clary ile Bill Mis Vilyamstr. Ve biz de onun imdadı. liııg denilen sata sctaııW ~. 
Monğ aa bu li!m'de çok t>atlak ft mu. na yetişeccktik. Bu Jon&l timdi hatır- anlatmak iıtediaı· ·ıdiiiJıl · 
vaHaloyetli rollet oynamış'tl. Jadığıma göre Burnihda Rangon ile "Ke<lilere.,, dair b& ) 

Bunları diger bir çok iilmlerde sey- Mandalay arasında bir yerlerC!e idi. bizim Amerikada ~pi cıJ '°'°-· 
.ırettim. Fakat anlatmakta olduğum film Şuracıkta, ~'detim olduğu veçhile, sa. yeni dünya '3SıanıarıY e, utJlı'fl ~ n iJ1e J11 dt'. 
deki ırolltri ayarında parlak bir oyun • det harici blr ka~ aö2 söyliyeyim: Tam na ve dağ kedi

1
er (kOYut> ... tr 

larma henüz ~sadUf edemedim. "ipti. b uesn"ada Kipling namında bir adamın zıcık ta kurtlar a ~ O*" Jo" 
liailiğe avdet,, i§in:le uzun müddet hay· "aMndalay yolu üstünde,, namiyle yaz Amerikan ava lcurtl~ıı ~ j. 
li 'Ufraıtık ve iilm b~tmeden bir hafta dığı bir -eıeri okuyordum. vardı. Fa'kat aslanı . o'lc ,,U 
evvel de koca oto, aslanlar, kaplanlar, MUhlrrir ıöyle tarif ediyor: "Uçan lara dair yeni3e~ b;r !ısı- 'fil 
leoparlar ve fillerden. mütqekkil bay~ balıkların oyna!fı!ı Mandelay yolu mak mecburiyetına Y (Dl,,,,. 
vanlariyle geldi. üstüntte .. ,, Buer muharebelerin1dcn dö 
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Alman - Çek ihtilafı Atatürk 
Macar bayramı· 
nı tebrik etti ve lngiltere 

11 
&erlin, 28 (A. A.) _Alınan makamla- Bilhassa hava harbi, çok mü:hiştlr, Ankara, 7 (A. A.) - Sentetiyen bay. 
Sir John Simon tarafından söylenen ve hiç bir hUkümet bu fecayiın önU- ramı münasebetiyle RclsicUmhur K. A

llUtJcu ıncınnuniyetlc karf1lamam13lardır. ne geçilmesi hususunda berkesin tatürk Ue Macari.ııtan Naibi Horty ara-
Bu trıakamlar "SUdet Almanlarmm ha- beslemekte olduğu arzuyu kale al- sında a§ağıdakl telgraflar teati olun

i'atı ıhtiyaçlarına kar§ı İngiltere hükfı • mıyacak derecede kendi m1lletlnln mu§tur: 
Alteı Sereniıim ~~ k dik en daha bUyük bir anlay19 bekte- efkA.rmmumiyeslne karşı IA.kayt a-

~ lerini., gizlememektedirler. Bu nut - lam.az ... 
..:un rnUfrlt Çek unsurlannı teovik ve tak- Sir John, be§criyetin baıma harb 
"Ye "t <le . "' inekten başka bir fayda temin e- faclasmr getirecek olanların mesull-

Amiral Nicolas Horty de Nagybanya 
Macariatan kraliyet naibi 

Budapette 

Sentetiyen bayramının yıldönümü ~eceği illve edilmektedir. yetlerlnl bu suretle işaret ve !nglUz 
kab eitoslovakya meselesi dolayısiyle c;ı - siyasetinin bUtUn imparatorluğun dolay11ile altes Sereniıimlerine en ha
li llecek bir ihtil&frn mahallileştlrllme. nüfuzunu sulh lehinde istimal etmek raretli tebriklerimi ve serek .-hıı na· 
ta rll.ç olacağı hakkında Sir John Slmon olduğunu beyan ettikten sonra bil· detleri ve gerek aıil ve dost Macar mil 
"t l'afından yapılan beyanat Berlinde hassa Çekoslovakyadan bahsetmek Jetinin refahı baklandaki samimi te -
tıı~:une., karııılanmakta \'e "böyle btr ıuretlyle sözUne devam etmiştir: mennilerimi bildinnekle haısatan zevk 
lla fın Çeklerin inatçılığı arttırmaları- "- BUyUk Britanyanm vaziyeti, duymaktayım. 
~eb"b olacağı iddia., edilmektedir. Çemberlaynln 24 martta söylemiş 

kler memnun olduğu nutukta doğru ve tam olarak 
K. Atatıirlr 

Ekaelanı Kemal Atatürk 
Reiıicianhur 

Ank•a 

Pat Prag, 28 (A. A.) _ Sir Jobn Slmon ta- tarif edllmlştlr. Bu beyanatın hUk
ktt~~dan aöylenen nutuk, sarahati ve mu bakidir. Buna tıA.ve edilecek hiç 
tır YeUyle bir sUkQnet intibaı bırak.m11- bir şey olmadığr gibi bunda yapıla- iyi temennileri için eluelamınıza 
Uııİ Siyuı mah!eller, İngiltere hUkQme - cak tadtla.t da yoktur. BlltUn dünya en harnretli tetekkürlerimi bildiririm. 
~trrı. n •ulb lehindeki gayretlerine devam nısfet dairesine bir hal sureti elde Nicolas de Horty 
ilııiek azminde bulunacağını ispat etti- etmek için elinden geleni yapmall- Macaristan naibi 
ifa beyan etmektedirler. dır ve muslihane bir hal sureti bul- ---------------

tp bir felakettir manın ne derece mUhim olduğunu Hariciye Vekili 
lth~ndra, 27 (A. A.) _ MUli hillı:ümet beyana hiç de lüzum yoktur. Zira bu 'e Y&:tıılan bir nUmayi, eanasında gUnkU dünyada harbin tevlit edecett Bu sabah An karadan 
Jo1ııı rk:da bir nutuk söylemiş olan nazır netaylcin hududu olamaz. şehrim ize aeldl 
l1ct Sıınon, 24 Mart 1938 tarihinde ha. "B. Kordel HUl'ün şayanı dikkat e 
61._ 81Yaaetin Çekoslovakyaya mUtealllk nutkunu tablt okumuşsunuzdur. A· Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Araı, 
---n kısın h merlkan devlet adamı, bu nutkunda bu sabahki ekspresle Ankaradan ıehri-•trrı,ı. ı akkmdakl beyanatını teyid 

'9 ve kıl harbin geniş akislerinden ve bu harp miıe gelmiştir. Hariciye Vekilimiz bu· htre'- a. ve itidal da
0

iresi dahilinde k C mh 
llıı "'et edılmesi tavsiycsınde bulunduk- usuıu yerine dostane teşriki mesaf gün Dolmabahçeye gidere u ur -
l1ıı1ıı'°llra bir harbin muhtemel netieele- usulünün ikamesi lüzumundan hah- reieimiz Atatürke tuimlerini arzede -
llta llatnahdud olan mahiyeti Uzerinde sedlyordu. Gerek bu sözler, gerek cektir. 

I" eyleınl§tir. Amerika RelslcUmhuru Ruzveltin Doktor Arasın Milletler Cemiyeti 
fftıkl\ ö ı ı bi k t ili ıertn kalple iı-timaına iştirak etmek üzere eyliıliln btr.. uınetin harici siyasetini mUspet s z er • rço ng z · :s 

"Ulh i ı d klsler hasıl etml• olmalıdır ilk günlerinde Cenevreye hareket et -harbin ~8 ~·aseti olarak tarif eden hatib, r n e a -r • 
bıı onune geçilemez bir gey olınadr- lşte bu sebepten dolayı lnglltere hU· _m_e_ı_i_m_u_h_t_e_m_e.l_d_ir_. _______ _ 

letıer~: siYasl rejimleri bqka olan mll- kumetl, Çekoslovakya ihtllftfıpda bir K b h t 
4ııtıın anlaşnıanm pek llt mümkün ol- hal sureti elde etmek ıçın ak- a a a gene 

u beyan etmiatir. lisellme müracaat edilmesinde ıs - • • ? 
"Olııı Sün rar etmek maksadlyle iki taraf nez- Beledıyede mı . 

' 6 on, beyanatına ıu ıuretle de- dinde nüfuzunu istimal etmiştir." B / 
1 

. .d 
'' ~: Slr Con, bundan sonra İngiltere _... Qllara • ıncı • 

bir~ l!aık ısulh iıt!yor, halk, yeni htık~metlnln mUmesslU olarak değil, )laalcsef bayırt 
ltt l"btn bi1lfs•1·-- he-'-- i'"'n te• Yolunuz dU-rı;e Sultanahmet parlmıa ed woua .-a- ._. •• belki her yerde adalet, huzur ve sul· ..... 
~l facialardan korkuyor. hu isteyen bUtUn tnsanlnrın mUmes- töylc bir uğrayın, parkın tramny cad-

desine en yakın otan kısmında lbumu. 
atıt olarak halen EwdJ..Juılunmaa.;t· -..llt'lıntdllblllftaMIMliif§liiüıırimıeır: Janaarma 

terfileri 
l' (8aftanfı 1 incide) 
.\~eınalettin Okar, Kemal Evıin, 
li. ıab. r Okyay, Abdülbaki Tekin, 
~. ~ ~ Alkan, A. Kışif Hatunollu. 
lip \':tı Eroğlu, A. Rıza Altan, A. Ga· 
.\bdüık ~l, A. Şeyda Akın. Rifat Şeşen. 
tın,~ etim Kızılkaya, M. Cemal Yal
~~tt:evfik Saygın, S. Macit Onat. 
l\Ocl0p ın Oztan, Nuri Tilıün, Hakkı 
~Usta( Muhtar Adalı. S. Sım Korgan, 
'tlnver ~ren ,M. Tevfik Erderjz, Halil 
{J8~ er Faruk Tuncel, A. Nail Met. 
letf·ğrnenlik ten yiizba§ılığa 
~ .1 edenler 

l~ §ıt Yılmaz Fah . K"'k"'a A R ldır, t . n o ~.... . ıza 
~irt·: liakkı Dktemer, M. HulQsi. l Urk, . 

~~~enlikten üst teğmenliğe 
lf 1 edenler 

~ ... -llnnıet T 1 1 . 
~ttn.N eze, . Hakkı Akyay, Alı 
lf. lfa ecınettin Yilkenci, Cemal Uzg;.ır, 
lttıuuıc san Onaı, Hakkı Tanyolaç, Sabri 

~aıi l M. Ali lzbul, Ihsan A~arsoy. 
:"ltu t!ngur, Ali Rıza Onursal, Kazım 
~. it qasan Oncü, Abdülbaki Yurt
'<~~ l) ed~t Tekin, Omer Oner, Abbas 
bıi Ôğ" etrıır, M. Müfit Torkan. Şerafet
... ,~ Utıç, Tevfik Diriksu. Salahaddin 
Uçun~ M. Ragıp Köstem, 
~ ~t sınıf . askerl adli hakim M Jr 
'lı\taıtıeı Uıeı 2 ınci sınıfa; 3 üncü sınıf 
llıfa; s ~ ll'le.tnuru Sait Ergün 2 inci sı
tııw~ ' ın · 'l'-~ ~ srnıf muamele memurla-

'1tin ~ ~ın. Dinçer, Abdurrahman 
lltf<t terr Nun Karagôzoğlu 4 ilncü sı· 

Dard .. ı 'fınişleerdir. le 14'1(' •• 

ta olan Lord iiunclmanm \"azlfeslnl ~ 
tarif etmiştir. mıyacaktır. Çünkü parkın sık ye.,nllk-

Str Con Saymın. netice olarak, lerle çevrili kısmı blr kısun hemşcrlleri-
şlSyle demiştir: mlı için bir çöptnk telikkl edilmektedir, 

"BUtiln mllletlerde bUtün makul yeslllilder aruı kaV1lll karpuz kabakla
dUşllnen insanların Lord Runclma· rtyle doludur. Bunlan ya!DJS çöplllk )'&• 

nın mesaisini lhlll etmeğl değil, bu pılmaJda kalmıyvak bazı çocuklu bayan
lann çocuklannı sıkıntıdan kartarmala • mesatyi başarabilmesi için ona yar

dımda bulunmalı arzu etmeleri lA
zımgelmekte olduğuna kailim. Mem 
nunlyet tevlit edecek bir hal sureti· 
ni tehlikeye düşürmemek için her 
~eyi yapmak herkesin vazifesidir, 
çünkü umumt sulh, herkesi allkadar 
eden bir şeydir." 

Alman efkirıumumiyesi en• 
dişeli 
Berlin, 27 (A.A.) - Alman efkarı 

umumiyesi, tngilterenin Çekoslovak 
meselesinde takip etmekte olduğu hat. 
tı hareketi endiıe ile karşılamakta ve 
Südetıeri "meoru müdafaa hakkı., yolun· 
dakl beyanatmm İngiliz halkı üzerinde 
pek fena bir tesir icra etm~ oldulunu 
kaydeylemektedir. 

Prağda nefret uyandıran bir 
hidise 
Prağ, 27 (A.A.) - Meçhul şahıs. 

tar, mebuaan meclisinin aaansöriinUn 
içinde duvarlara birçok gamalı haç re. 

simleri yapını§ ve müteaddit "Heil 
HitJer., cümleleri yamuıtır. 

Biltün Çekoslcvak gazeteleri, bu 
hidiıeden dolayı, nefretlerini bildir. 
mektedir. 

Hortinin Berlin dönii§ünde 
Macar ordusunun manevra• 
lan 
Budape~te, 27 (A.A.) - Sonbahar 

manevralarının mukaddemesi otan 

nna yanyan bir yer haUne getlı1lınekte
dlr. Belediye buralarmı her sa.balı temiz
letiyor, fakat ba~a çıkmak mttmıdln mti ! 
Parka sttngtlltl jandarma mı dllanek il-
zmı! 

.KOMen'e kutulan, kavun karpuz ka
lnıld&rlyle telvls cdllen Florya kamlak
larmı da hatırlattıktan sonra bir kısnn 
hemşerileriınlze hltab cdellm: 

Ttlrk ~k temhdJr. Bu tltizllf;imlzl evi
nılse inhisar ettirmekten kurtularak o. 
turdoğumuz ,;ehrln sokaklannı da - ts
tanballol&I' ailesinin evi fanederoek - te
mh tutmap ~ıı,.ımı. 

••• 

Konyada hara
ret 35 derece ! 

Konya, (Hususi) - Şehrimizde bir 
müdcttenberi devam eden sıcaklar, son 
üç giln içinde çok şiddetini arttırmı§ ve 
derecei hararet 35 dereceye kadar sı'k
mıştır. Bilhassa öğle vakti bu derece 
pek daha yükseldiğinden, sıcak taham • 
mül edilmez bir §ekil almııtır. 

Muhtelif rasat istasyonlarından alı

nan malumata göre, bilhassa Diyarıba • 
ktl'da hararet derecesi 38 e, Antalyada 
32, Adanada 34 e kadar ~ıkmıştır. 

Bu yerlerde öğle vakitleri güneşte 

sıcaklık ise yukarıdaki derecelerden 
çok fada olmaktadır. "''"'UTI u sınıf tan 8 üncü sınıf muame 

'?'~altıcı s"luna terfi edmltr şunlardır: 
J;-Ut!ter, n al:saı. Saffet Berki, Abdullah 
"°li Sah.asını Yücel, Vehbi Erkul, M. 

askeri talimlere Alman - Macar - Çe- ============================= 

Ilı 6 'Pıcı s ınoğlu, Mehmet Yazıcıoğlu, 
"1lulu 'Paıf tan 5 ine; sımf hesap me

{}~Usta~ ~f!7/i edenler şımlard11: 
~ stundaı ş·~lçrn, Şerif Ulaç. Ş. Zühtü 
~~ Seı~uk ukrü Yılmaz. Arif Paker, 

~f!toıtıci sınıİı 
""f; "2t- an 6 ıncı sınıfa terfi edtn 
ll•L '"ZlTlarr. "'il ~ . 

l\t. trıen. A\'nİ Soylu, Mustafa O-

koslo\·ak hudutlarının tellkl nokta-
sında şlmall garbt mmtakasmda 
Ferto gölü civarında başlamıştır. 

Manevralar 10 eylUle doğru son 
bir talimle sona erecek ve bu son ta
limde en yüksek şahsiyetler hazır 

bulunacalttır. 

Almanyaya resmen ihtar 
yapılacak mı ? 
Londra, 28 (A.A.) - Siyast mahfeller 

Sir John Simonun nutkunu müsait bir 
~ild1? karşılamaktadırlar. Bu mahfeller 

bu nutkun hederi ecnebi memleketlerine 
Jngilterenin teycı.kkuzu elden bırakmadı
ğını isbat etmek ve lrıgiliz efk~ umu· 
miyesine vaziyeti olduğu gibi göstermek 
ten ibaret olduğunu hatırlatmaktadrrlar. 
Londra hükQmeti ancak, Prag müzakere
lerinin seyri hakkında sarih mal\J.mat el
de edildiği zaman vaziyetin "hakiki bir 
ihtar,,ı icap ettirip ettirmediğini tayin e· 
decek. Fakat ağlebi ihtimal nazırlar, bu 
fötan siyasi t ribünden yapmıyacaklar
drr. 

Sabiha Gökçelı 
şehrimize geldi 

Hava Kurumu Başkanı lnönü 
kampında teftişler yaptı 

İlk kadın ve Türkkuııu başöğretmeni 
' tayyareclmlz Sabiha Gökçen diln aıc,am 

saat 18 e doğru tayyarealyle Yegilköye 
gelmiştir. Yeııllltöyde hava kurumu er
kanı tarafından karşılanan kıymetli tay
yarecimiz, İnönü kampından gelmekte
dir. 
İnönU kampında hava kurumu baııkanı 

Fuat Bulca tarafından yapılan tfet.ltte 

Sabiha Gökçen de bulunmuı ve talebele
rini Hava kurumu bqkanma takdim et. 
m~tlr • 

Çoruh ı!laylavı Fuat Bulca kampta gör
düğü fevkallde intizamdan . memnun 
kalmış ve gençlerimizin dUnya tayyare
cilerini hayran bırakan muvaffakıyetle
rinden dolayı kendilerini tebrik etmiş
tir. 

Macaristan 
Krallık mı oluyor? 
Amiral Horti'nin Eylülde Kral 

ilan edileceği bildiriliyor 
Var9ova, (Husuıi) - Gonez Var

şavski gazetesi entresan bir haber 
vermektedir. Bu gazetenin istihbaratı
na göre önümüzdeki ay içinde ilk Ma
car kralı Stefarun 900 üncü yıl dönü. 
mü kutlulandıiı SU'ada, Macaristanın 

eski payıtahtı Şekestf eherde muhte· 
lit bir toplantı yapacak olan Macar 
ayan ve meb'usan meclisleri, Macaris-

tanın bugünkü reisi naib Amiral Hor
tiyi kral ilin edeceklerdir. 

Gelecek ay için'de yapılacak olan me. 
raıim için bütün hazırlıklar tamam -
tannuıtır. 

Niyabet meclisinin verdiği bu ka
rarla ilk Macar Kralı El. Stefan'ın tah 

1 
J.ı ihya edilıni§ olacak ve Horti sülalesi 
bu yeni milli saltanatın ba§ına geçmiş 
bulunacaktır. 

Naib Horti, niyabet meclilinin bu 
kararına muhalefet etmit. fakat mec
lis karannda iırar .etmiştir. Naibin 
bugün 43 yapnda bulunan oğlu Ste -
fan da veliaht olarak kabul edilmit · 
tir. 

Macar niyabet meclisinin bu kara
rı, geçenlerde Romayı riya.ret etmi:i 
olan başvekil tmredi tarafından Muso

liniye bildirilmit ve Musolininin mu -
vafakati alınnuı olduğu gibi Bertin 
hükQmetiyle Hitlerin muvafakati ide 
temin edilmiştir • 

ispanya harbinde yeni vaziyet 

Cumhuriyet 
ord.uşunu.n ilerlecJjği 

oncııriliyor 
Fakat Franko menbaları bunun 

aksini iddia etmektedirler 
Barselon, 28 (A.A.) - Resmi bir 

tebliğde bildirildiğine eöre Estramadu 
rede cumhuriyetçiler ilerlemekte,. 
Castuera ve Campanarioya yaklaşmak
tadırlar. Cumhuriyet kuvvetleri Ca -
beza del Bueyin ıimali şarkısinde Si· 
crra del Torozoyu zaptetmişlerdir. 

Hasara uğratılan torpido 
Cebelilttarık, 27 (A.A.) - Bir kaç 

ıUn evvel Havr limanından kalkan 1s -
panyol cUmhurlyetçi donanmasına men -
sup "Joze Luis Diaz'' torpido muhribi, 
aabaha kartı saat 4 te Cebeltittarık Ii . 
manına girmj§tir. Torpido muhribinde 

Japo·nıar 
Hankeuya karşı 
bDyDk taarruza 

vahim yaralar vardır. "Kanarias'' ia -
mindeki Franko kruvazörü ile Uç tir
pldo muhribi. ıece "Joze Luis Diaz" ı 
takip etmiş ve bombardımana tut.mil§ • 
tur. Yirmi ölU vardır. Yaralılar, ukeri 
hastaneye kaldınlmıştır. 

Frankoculara göre vaziyet 
Burgoı, 27 (A.A) - Cumhuri

yetçiler menbamdan verilen ve cüm
hurlyetçilerin Estramadura ve Aragon 

ccphesinlde ilerlemiş olduklarına dair 
olan haberler kat't ıurette tekzip edil. 
mektedir. 

Eber cephesinde cUmhurlyetçilerln 60 
tayaresi yere dli§ÜrillmtlftUr. 

Burgos, 27 (A.A.) - "Radyo nuyo -
nal"in remıen bildirdiğine göre Ebr mu 

harebeainln baglangıcmdan buıtıne ka • 
dar cUmhurlyetçilerln 1aylatı 111dur: 

başladılar 16.039 ölü, 10,58f eair ve •soo firari. 

Tokyo, 27 (A.A.) - Hankeuya umumi A d M b . 
taarruz bu ~bah sciat 6 da başlamıştır. y ın e usunun zevcesı 

Kuvvetlerinin miktarı bildirilmiyen al· Vefat etti 
tı kıta tarafından Hankeu'ya doğru 

başlanan umumi taarruzun hedefi, bilhas 
sa Jui§eng - Nanşang mmtakasmda Ki· 

anvsıin ~imalindeki Çin mevzileridir. 
Tokyodaki mü§3hitlerin fikirlerine gö

re, kısmi taarr\ızlar, harekAt üsleri tesis 
ve takviye krtaları irsali gibi faaliyet· 
lerle kendisini gösteren iptidai ihzari saf 
ha artık bitmiş ve halen heyeti umumiye 
harekatı safhasına dahil olunmuştur. 

Bu umumi taarruzun esaslan şu ola
caktır.: 

1 - Hankeuya doğru, cepheden, bah· 
riye kuvvetleri tarafmdan Yangtçe yolu 

Aydın meb'uıu Numi Topçuoğlu · 
nun kansı Şükran evvelki gün vefat 
etmit ve bugün saat 11 de Beyoğlu 

Zükur hastaanesinde büyUk meraıim· 

le kaldırılarak Yenicamide namazı kı

lındıktan sonra Eyüpte aile makbere. 
ıine defnedilmiıtir. 

Merhuma rahmet diler, sayın sayla· 
va ve ailesine taziyetlerimizi bildiririz. 

iki Fransız askeri 
tayyaresi dUştO 

Pau, 27 (A.A.) - Pau'nun on kilo • 
ile ve ordu tarafından da Yangtçenin iki metre kadar yakininde Luy de Arn va
sahili boyunca ilerleme. 

2 - Cenuptan Pan§allg yolu ile ve şi
malden suların sathını lnetirunez Honan 
dan ilerlemek yolu ile Hankeuyu çevir
me. 
Müşahitlerin tahminlerine göre, birin· 

cite§rinden evvel bu u.'llumi taarruzdan 
kati netice almamıyacaktrr. 

disinde bir gece uçuşu esnasında bir as
keri tayyare bataklığa saplanmıştır. İ . 
çindckilcr ölmUştür. 

Pau, 27 (A.A.) - Pau mmtakasmda 
gece uçll§u yapan ikinci bir askeri tay-
yare de Montardan kl:Syil civarında ye· 
re dlişmü§ ve içinde bulunan dört kişi 
ölmü§tür. 
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Kız, Erke k, Geceı, Günsel 

Yuca ülkü liseleri 
Kayıt muameleslne başlanmıştır ist e
yenlere lzabnıime gUoderlllr. (Çarşı ka

pı r lyatro caddesi, Teılpfon 20019) 

ccLYSOL,, un lstimalindeki Mümtaziyetleri: 
En büyük dokıorlar beyan ve tasdik ederler ki, 

• LYS OL• mikrop öldürQcQ na6ı' 
ve müessir bir mayidir 

• LYS OL• Dezenfekte eden kuv./ 
vetli bir mayidir 

•LYSOL• Fenakokufangidererı 
müktmmel bir mayidir 

' cLYSOL. Haşarat öldürütü· 
kuvvcrli bir mayidir 

cLYSOL• Sari ihtilatlara karşı 
rnüda6 hir mayidir 

c LYSO L• Kadınların sıhhit~va. 
lcrlerindc kullanılır 

c LYSO L- Her evde sondc~ cl:tm 
bir mühstahzardır. 

• L YS OL• Hasralann ça~aşırlarınin yı. 
kanmasında kullanılır. 

• LYS O ı; Döşemeleri yıka~ ve 

"LY,i~~/" 
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PART • 1 
BA YRA KL ARINIZ 1 

Sümer Bank Yer li Mallar Pazar larından allnız 
Pazarlanmız, F eıhane mamulatı bayraklann yegane aab t yeridir. 

İstanbul • Ankara - lzmir • Adana 

il §i§il.!il .. i§i!ii!ll!llfiii'!!!ll!!! ~ Eski Şemeülmeldtip • 

YATILI Okullar Güneşi YATISIZ 

An• - ilk - Orta 

Saraçhanebaşında Horhor caddasınd• 

Kız - Erkek Yatılı-Yatısız 

Hayriye Lisesi 
Ana, ilk, orta, ll8e amıflarile fe• ve edebiyat kollannı havidir. Ecnebi li88.lll ilk sınıflardan 
Arzu eden talebe okulun hususi otobüslerile naklolunur. Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar Dl 
.ı.tabul olunur. Sekizinci ve on birinci smıflann bUtilnleme ve engel ımavla n 1 eyUilde, diğer sınıflar d& 
Je bqlıyacaktır. 1atiyenlere tarifname gönderilir. 

Telefon: 20530 
• c H o L " • • M Ay" a. a. - H. "" .. u ••. 

Ma .... -uıı .. ., AK O•L Mahdumu. -:. ıetanlMll ~=======~~~~~~i:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;ii 
~----~~~~~~~~----,~-----------~! • .... 

TALillSiZLiKLE 
~AR~I 

1 CILlll - 91PE 
GRiPi 

Vücudumucla altı. sancı, aıaı, 

larpıhk, ilrperme hlueder 

etmez hemen bir kaıe 

GRiPIN 
Bat ve elit ağnlanna, gripe, ıoiuk 
algınlığına, romatizmaya karp en 

tesirli ve hiç zararau: illçtır. 

GRiPi 
icabında günde 3 ~alınabilir. Is. 
mine dikkat. Taklitlerinden sakmmız 

ye Gripin yerine başka bir marka ve. 
rirlerse şiddetle reddediniz. 

T6 C. Z 1 R A A T B A N K A S 
Kurulut tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Llruı 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve ticari ber nen banka muameleleri 

Paıa biriktirenlere28,800lira ikramiye ve 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hea&Pl 

eu az 50 lirası bulunanlara aenede t defa ~ekilecek kur'a Ue 
pli.La göre ikramiye dalıtılacaktır: 

f Adet ı.ooo Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 ,, 2.000 " 
4 .. 250 .. 

40 ,, 100 .. 
. 100 " 60 .. 

1.000 " 
4.000 •• 
6.0~0 .. 

120 •• 40 .. 4.800 ... 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

----

DiKKAT: Resaplarmdakl paralar bir .ene lçlncte BO il,... 
{tı dll~7enlere lkraml1e tdrtılt takdirde % 90 fuluiJI• 
rektlr. 

Kur'alar senede 4 defa. ı Eyltll, 1 Blrlnclklııun, 1 :uart •• S 
ziran tarihlerinde çekilecektir. 

' 

Afyon Nafıa Müdürlüğünde 
Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulduğu evvelce illn edilen Af~ 

___ ..;......._________ yapılacak 40041 lira 33 kUl'f ketlt bedelli l llve pavyonu ve eıkl bin& 

kılon lneaatma istekli çıJrmadığmdan 23-8-93& tarihinden itibaren bir •1 

Ralllık han 
Aamaaltında 58 numaralı Lu hanı 

acele satılıktır. Fula tafsil&t içiıf ist. 
Ankara caddesinde 105 numarada llin 
Bürosuna müracaatlan. 

S9tılık ve klrahk 

Ortaküyün hu adar mahalliıulo Bojaıa. 
Marmarayı, köprüye fevkalAdc nezar~Uf 
mükemmel çiçeklik, çamlık, meyvahk, ha. 
vuz, JAme, tenvir edilmi' akar suJu bahçeyi 
hnYi on iki odalı kAgir hane mobiJyah, mo 
).>ilyasıı ııcclc ıııatıhk ve kirahktır. istekli
lerin Ortaköy Palansa sokak 25 numarada 
Ha~an Tı:hsin Gilrsoyıı mürııl'nntlnrı, 

hkla verilecektir. 
Pazarbk için her gUıı nafia mUdilrlUğU nde teşekkUl edecek ko~ 

olunmalıdır. Eksiltme p.rtnameei ve buna mUteferrl dlter evrak iki ur-_. 
kabilinde Afyon nafia mUdUrllljtbıden almabillr. Muvakkat teminat S:... 
ruttur. tısteklilertn nafia veklletlnden 938 ıeneıl için almmll 20000 IJJI& 
bitlik vesikası ve ticaret oduı kayıt veelka.aı cöatermeleri lbmıgelcUll 

(5798) 

• 
lstanbul Müskirat amiilert 

Cemiyetin ~en ~ 
Nizamnamemize bir fıkra illvesine dair idare heyetince arzoıunacak ~ 

da bir karar verilmek üzere umumi beye timmn 1 eylOI 938 ~c:ald'! 
de Beleciye civarındaki esnaf cemiyetleri birleşik merkezinde toplan& 
ve mukayyet azanm ittlrakini rica ederiz. 


