
Son Havadisler 

. ,. 
t,"'. .. " ~~ ~-"1 * .. -. 

~ , . :ı ... ..,,. ~=--• .-... ·~.,. .. POST 
~~~===========================================::::=~===========ı~================================================== ~~2 Sene: 7 - Sayı: 2358 29 Ağustos 1~38 Pazart:esi 

-=======-=======================:========== 

g al ranzan ordumuzdan bir mü/ rr.zc geçit resminde ..• 

dunun 
.. e Başbuğuna 
bağlılığı 

~areşal Çakmak tarafından 
bır tel raHa Cumhurreisim.ze 
~ bi diri di 

teJ'\l:ltJI ır~lYı n Ma ıre$)a Daı cevaı 11Q)a : 
''Aziz silah arkadaşlarımın hakkımda gösterdikleri 
sarnimi ve asil duygul~r o günlerdeki hatıralarımı 
canlandırdı, heyecanlarımı arttırdı.,, "Kalbim or-
duya karşı takdir ve şükran hislerile doludur.,, 

lfr Yazısı 4 üncüde 

b
A.rncrikan - lngiliz 
era erliği A man· 
~ayı sinirliliğinden 
kur araca• anı? 

1 ~~ırn~nını ~alfllsıal~nınHe ~@ırce 
tl ııterenin ve Amerikanin 
azim ar hareR<etler~ sulhu 

e,•l,29 b:r daha ku." armıştır 
ÇıJta11 b (A. A.) - Gazct Libernl-

bir lr lllakalede bildirildiğine gö. 
tıııcıaZıltnan hatta, bUyük harbin son 

b'J ~ htıd 1 
e Almanynnın bu sırada 

~ teı k Uduna koyduğu miktnrda di
r>o· Ulianıımamı§lır. Haber veril

b· it> ra 257 
it S<lha O kilomctro derinliğin. 

~ ediıınıda üç dört dikenli tel hattı · 
~ lal'a k Şlir. Bunların arasına da 

~ı:ııııııııı llt§ı kullamlmnğn mhasus top- ,~ 
uııtur. 

tı rıı • • • r 
'tıı ll, 28 
1 ıı llıtıh CA.A.) - Havas ajan-

t 11tıe nbtrı bildiriyor · 
~~ r, dU • 
" l cııcr n akşam Bcrlindcn ha. ıi 
~ !l.ı:ıkcrı ek ınanevra yapan kıtaat 

<\ıll} ... ,, tesisatı teftiş etmP.k üze 
~ 4Ya • 

r. sı nın şimali garb!slnc git .. 
hat IJ~ ast DerHn mahfilleri bu 

a~ 1 le lrolandn hududunda is. 
De c>rf YapıJdığmn dair veri. il itler, general fon Boraosiç ile beraber 

~~;~mvay bbil';f~isi 
arısını ve kaynana-

~i ~ını bıçakla vurdu 
ssa genç kadının yara~arı 
ağır ve tehlikelidir 

W"" Yazı:n ~ ii»ciide 

filin lıJıCı• leı: -'J'.15 

1Hatayda devlet reisi 
kim ·olacak ? 

Antaklja salJlavı 1 alJfur Sökmen'in 
cutnhurreisi olması muhtemel 
Başvekilliğe Dr. Abdurrahman Meleğin, 

maarif vekilliğine Faik Türkmenin 
getirileceği söyleııiyor 

İskenderun, 29 (Hususi) - Hatay 
meclisinin içtimaı için yapılmakta o· 
lan hazırlıklar bitmiş gibidir. Meclis 
Eylüliin ikinci günü açılacaktır. Mec-
lis o gün Hatay Devlet Reisini seçe
cek müteakiben Devlet Reisi de Baş. 

ve!tili tayin edecektir. Başvekil dört 

(Devamı 11 incide) 

Başve~il 
Bugün ~lazığdao 
şehrim ze geldi 

Ba~vekil Cclfil Bayar bugün saat 11,35 
de Haydarpaşa.ya vasıl olan trenle şeh
rimize gelmiş ve merasimle karşılanmış· 
tJr. 

Celal Bayar 1 Iaydarpaşadan Acar mo
törile doğruca Dolınabahçc sarayına git
miş ve Cumhurreisimize tazimlerini ar 
ze•mi~tir. 

(Devamı 11 incide) 

................... ·--······-············ .. ····· .. ·~ 
Büridan 

Mi§el Zevakonun bu §aheserini 
forma halinde ve haf tada bir defa 
vcnnek okuyuculannuzı memnun 
etmedi. Gerek ıifahen, gerek tal-.ri· 
ren yapılan müracaatlar.dan anlıyo
ruzki, karilerimizin mühim bir kıs· 
mı "Büridan,, ı her sün gazetenin 
içinde okumak ar:z:uıundadır. Her. 
§eyden evvel okuyucunun gazetesi 

• olmak prensibini ıiar ittihaz eden 
HABER, 1 Eylülden itibaren Büri· 
danı eskisi gibi gazete içinde verme· 
ğe ba~layacaktır. llave proğrammıı
za göre ha21rlanan iki forma, yann 
gazetemizle birlikte dağıtdacakm. 

Vaıroın ~l\JıırD<dJa ... 
noliı) ~ ff@ırma ... 

s o liil u b D ır<dl e ll'il 
ns~~vnının~ 

... ._. -················-········-... -···-·-··-

-----v aııP> o u mal va nıııHuı lhı
~a ç lb> n ır aı ırırııa ~IYlt 

~aı Od! u ıro m o 
l tnııbul yollnrmm l>ozukluj;-undan sık 

sık sikiiyct ederiz. Duoda hnksız dcbrillz. 
\'c yine ~ıırn. ... ı muhnkluıkhr ki bu bozuk 
;\Ollar ııra.,ındn hemen yapılmasını icab 
ctllrcnlcri de mevcuttur. 

J>ün udr('"İ bizce malfıın bir ol.uyueu
mu:ı:dıın btr m<•ktuıı aldık. Okuyalım. Gö
recek iniz ki yürekler ncı ıclır. Bu 'ıu:I· 
yeti idııme ettirmek bir semt halkını yol
suzluk işkencesine bırnl•maldır. Okuyu
r:umuz diyor ld: 

"Jki sene evvel yağım şiddetli yağ. 

ınurlar neticesi hasıl olan scll<'r, Bcylcr
bcyile Bnğlarbnşı arasındaki yolu ve bil
hassn BUrhaniyc mahallesine isabet e
den arnavut kaldırımını harab etmiş, bir 
çok çukurlar açmı§tı. O zamandanberi ne 
bu çukurlar doldurulmuş ve ne de selin 
tAkrnr tahrihatına mlinl olacak bir tedbir 

_...Devamı 4 t?nciidc 

Tayfur Sökmen 
"----...... -=~' 

Dr. Abclıma1ıman Melek 

~@lif~IF 
lb)@l V IF@l lfifi1 O 

Varın bütün memlekette Başkumandan 
muharebesinin yıldönümü liut ulaoa<-ak 
Başkumandan Meydan muharebesi

nin 16 ıncı yıldönümü olan 30 Ağustos 
günü Dumlupmardaki meçhul asker 
abidesinde büyük merasim yapılacak· 
tır. Bu merasim için br proğram hazır
lanmıştır. 

Buna göre, Milli Müdafaa Vekaleti
nin tayin edeceği bir kıta asker ile bir 
hava filosu, Afyon, Kütahya, Manisa, 
Balıkesir vilayetlerinden teşkil edile
cek atlı halk kıt'alan, Afyon, Manisa, 
!zmir izcileri, A n k a r a ve İstan. 
bul yüksek m~ktep talebeleri E g e 
mıntakası şehirlerinden üçer kişilik 

temsili heyetler merasim anında meç. 
hul asker abidesi önünde toplanmış 
olacaklardır. Yapılacak merasim ara
sında halk ve gençlik adına da iki hi· 
tabe irad edilecektir. 

Merasimden evvel ve sonra nakliyatı 
temin için merasim yeriyle Afyon ve 
İzmir arasında hususi trenler işliye -
cektir. Dumlupınar istasyonuyla me. 
rasim yeri arasındaki nakil vasıtaları
nı ve bütün buradaki hazırlıkları Mil
li Müdafaa Vekaleti temin edecektir. 

Dumlupmardaki merasime şehrimiı 

namına, Parti ve Halkcvlerini temsil 
etme·k üzere Beyoğlu Halkcvi Başkanı 
Ekrem Tur, Şel)ir Meclisi namına da 
Avukat Esat bu akşam şehrimizden 

hareket edeceklerdir. 

İstaııhulda yapılacak mera im 
Yarın şenrimizdc yapılacak merasim 

programı da hazırlanmıştır: 
Istanbul ko..'llutanı saat 8,30 dan 9 ~ 

kadar affieri birlik ve müessese 3mirle
rini, saat 9 dan 9,30 a kadar da vilayet, 
belediye sivil teşekküllerin, yapacağı teb 
rikalı ordu adına komutanlık binasında 
kabul edecektir. 

aSat 9,45 de geçit resmi kıtalan, komu 
tan tarafından teftiş ve tebrik edilecek· 
tir. 

Teftişi müteakiben kıdemsiz bir subay 
30 ağustos tarihini anlatan kısa bir nu· 
tuk söyliyecek ve bilahara da korgeneral 
bir nutuk irat edecektir. 

Saat 10,45 de geçit resmi ba~!ıyac:ak ve 
bundan sonra kıtalar Taksime doğru yo
la çıkacaklardır. 
Kıtalar Taksim abide ine gelince mev

cut bandolar tarafından çalınacak i tik
(Dcvamı 11 incide) 

ispanya harbi şiddetlendi 

Cumhuriyelf;ilerin 
ileı·led i k leri 

teeyyüt ediyor 
Frankocu!arın resmi tebilğlerlnde Estra· 
madura cephesi harekA.tıodan bahis yok 

(Yazcıı 4 üncü sayfamızda) 
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~atftti c~ 
üniversite ve yıikse'k nuktepler talebP Zerinin bıı seneki askerWı kampı et'velki ler üç dct•reye ayrılmışlardır. Vçi'lncü ve son devrenin kamP ~u. taltbtlet44 

gün bitmiştir. Univcrsite talim taburu nuu askerlik kampı bıı sene de Harbi· s; akşamı SOM ermiştir. Resimlerde üç ıincı'i devre kampına gıren 

:Iladisefec, f ikicfec 
Kellog misakının 

o.ıuncu 

91/dÖflÜmÜ 
yede }'edek Subay okıuur.da yapılmış :•e mevcudun çokluğu dolayısile talebe- bir kısmı talim ve yı'irüyüş esnasında gö rülüyor. _ ____________. 
--~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~-

Yaza.ı: Nı1.amellm Nazil 
Şimali Amerikadan Avrupaya yeni 

lü nasihat geldi. Şimali Amerika ha. 
riciye departımanı sekreteri Korden 
ıı~ı Kellog misakının onuncu yıldö

nJınünü vesile edinerek devletlerden 
verdikleri imzalara saygılı olmalarını 

istiyor. 

Kellog misakını hangimiz hatırla

mayız? Hangimiz insani ve medeni te· 
mayüllcrin bu büyük iflasını unutabi • 
liriz?. 

Milletler Cemiyetinin romantik de· 
virlerini yaşadığı günlerde, dünyada 
insanlığın tamamiyle istikrar kesbe· 
debileceğini vehmeden ütopistlerin 
büyük dünya milletlerinin mukaddera· 
tın ıidare ettiği günlerde imzalanan bu 
misak ka:dar betbaht bir başka siyui 
vesika gösterilebilir mi?. 

Almanyada Hitler yok, musevi ve 
Farmason bir Ştrezeman var. Fran· 
sada Kolonel Laroklar belirmemi~ 

gelecek yıllardan birinin 6 tubatında 
Parisin göbeğinde bir harbı dahili 
manzarası belireceğini tahmin eden 
yok; Farmason ve tamamiyle on do· 
kuzuncu asır münevveri bir Briyan 
var. Ingilterede Makdonald en parlak 
devirlerini yaşıyor. Sa Majeste Bri· 
tanikin payitahtında sol cenah günden 
güne kuvvetleniyor, muhafazakarlann 
yıldızları bir daha parlamıyacağa ben. 
ziyor. işte bu smr;la gene Farmason 
bir Kellog, Atlas Okyanosunun öbür 
kıyısındaki localardan birine mukay
yet, mefruz biraderi Briyan ile karşı 

karşıya geçiyor. "Harbi kanun harici 
sayan bir misak, ,imzalıyor. Bu misaka 
başta Almanya, Japonya ve İtalya ol· 
mak üzere Habeşistana varıncıya ka· 
dar devrin bütün müstakil devletleri 
ittirak ediyorlar. 

Sonra ne oluyor?. 
Harbr kanun harici sayan Japonya, 

Mançuryaya saldırıyor?. 

Harbı kanun harici sayan İtalya 
Habeşistanı zapt ediyor; 

Harbi kanun harici sayan AlmanyP 
Avusturyayı ortadan kaldınyor; 

Ve harbı kanun harici sayanların 
hepsi birden bir umumi harbi, bir 
mUşterek kıtali göze aldırdıklarını his. 
settircn bir dikkat, istical ve inhimak 
ile dolu tdizgin silahlanmıya başlıyor -
lar. Ştrezeman öldü, Briyan öldü, Kel. 
log öldü, Makdonald cfa öldü, misak 
ise şimdi diplomasi müzesinin bir 
müstehasesinden başka bir şey değil· 
dir. Korden Hol'ün onu hatırlaması 
tekrar diriltilebileceğine inanmasın • 
dan ileri gelmiyor, şüphesiz .. 

Amerika hariciye departımaru sek· 
reterinin bu misakı hatırlaması otoriter 
devletlere; 

"- Sizin imzalarınıza inanmak ih· 
timali gittikçe azalıyor . ., 

Demelc istemesinden ileri gelmi~tir. 
Preziılan Ruzveltin, Kingston'da 

ıöylcdiği nutuktan sonra, İngiliz na. 
zın Sör Con Saymın'm Almanyada 
iyi karşılanmıyan bir nutuk söylediği 

günlerin akebinde Amerikadan gelen 
bu yeni ses, Amerikanın demokrasi 
kefesinde kendi ağırlığını, her gün bir . 
parça dnha hissettirmek istediğine ken
disini unutturmamak ve demokrasi 
cephesindeki rolünü ihmal etrniyeceği
ne inandırmak sevdasına hamledilebi· 

lir. 
Nizameddin NAZiF 

( ~ I~ IHI ii lrt I[) IE 
1700 lirahK 
rüşvet davası 

Maznunlar kefaletle 
tahliye edildi 

1700 lirnlık rUovet davasma dtln de. 
vam edilmiD ve iddia makamı iddiana
mesini bildirmiştir. Yalnız daha evvel 

mUddelumumt, Juber, Sebuh, Ohanes ve 
Saldin hangi §lrketlerle alakadar oldu· 

ğunu ve vaziyetlerini sormu§tur. Jiiberln 
vekili verdiği cevabta, miiekkilinin mer
kezi Parlste olan su işleriyle me§gul iki 

ecnebi eirketin buradnkl mUmeasili ol
duğunu ve ayrıca cenubi Anadolu !:lehlr-

lerinde su fDlcriyle uğraşan diğer bir elr. 
ketin de mUdilrU bulunduğunu söylemiş-

tir. Diğer vekiller Ohnnes ve Sebuhun 
ıılrketle hiçbir alakalan olmadığını ve 

Saidin vekili de, mUekkilinin Juberle 
hiçbir mUnasebctl olmıyan Türk sondaj 

dlannmcsini serJetU. Bunda, evvclcmir
de LUsycn Jubcr e!rkctinin döviz kaçak

çılığı yapmlfl olup olmadığının meydana 

çıkanlması liızımgcldlğinl ve bu sebcble 

ta.hkikaUn daha bir milddet uzıyacağmı 
bildiriyor, bunun için davanın cUrmüme§· 

hud kanunundan çıkarılıp umumi hU. 
kUmlere tabi tutulması isteniyordu. Ay-

rıcn, SUlcymnn Bennövalin gümrük mu
ayene memurluğundan niçin çıkarıldığı-

nın gümrUklcrd~n sorulması ve Sebuhla 
Ohancs hakkında Galata maliye 11ubesi· 

ne verildiği iddia edilen kazanç bcyan
nameı.ıi suretinin de getirtilmesi bildi. 

rlliyordu. 

!ddlnnnmeden sonra arka arkaya 11öz 
' ulıın suçlu vekilleri, davanın umumi hU-

kUmlere tabi olmasiyle uzıyacağını söy
llyerck mllekkillerinin tahliyesini istedi-

ler. Mahkeme mUddoiumuminin istekle

rini kabul etti ve, suçluların yilzer lira 
kefaletle tnhllyelcrlne karar verdi. 

~fohkemcye 24 ey!Ul gUnü sa.at onda 
devam edilecektir. 

A tone ücretini ver
mlyeo radyo sah ipi eri 

J 
Doğru 

iMi IE iMi iL IE IK IE ır ır IE değil rn 1 • 

Haya ı ucuzlatma şeM~r~~;~:: 
1 '- ~ 1 Şehıadebaşında 16 ına .. ~ bir 

U n U a ıl a z 1 r 1 a r ne olan binanın yerinde ~~:oruı· 
ti"-atrosu kurulacağını bı ~ ı·o 

J ·nın " 

Mü ehassıs1arın tet <i:< netice- :~~~~::::r·ti~:r~~~o ~~: 
1 e r il n ]. b 14 1 d ,. r en rap o r ~ar 1 dört gözle ve sabırsızlıkla , sac.~ıef 

1 dirler. Fakat bu sabırsızl.ık~j\rau<>> 
he k 1 en •. y o r rin biran evvel büyük bır . i giit 
IJ wşmasmı istemelerinden, ~'fıgili 

Geçen ay şehrimizde hayatı ucuzlatma Eeleıfoi ihti\·a eden kısmı ayrı bir rapor natın sahne şubesine fazla ııtıJ1 l 
mevzuu üzerinde tetkikler yapan, hükfı halinde tanzim etmic:tir. rından ileri gelmiyor.Tiyatro,_-ıc~ıı 

~ b'r IJ<'' 
metin bu iş için angaje ettiği mütehassıs Hük\ımet, bir taraftan hayatın halkın maması bu semt halkını 1 

Benham şehrımizden Trabzona gitmiş iştira kabiliyetine en uygun bir seviyeye ten mustarip etmektedir: 
ve oradan üçüncü umumi müfettişlik indirilmesine en basit tedbirlerden ba~lı· Çünkü arsa kokuyor! 
mıntaka ·ında dola~tıktan sonra orta A- yarak çalışırken diğer taraftan da müte· lzah edelim: ıar ~ 
nadolu şehir \'e kaSflbalarmda tetkikle- hassıslar ve yerli elemanların bu husus- Bu arsada hendekler, çuJtUf 5' 
rine devam etmiştir. ta içeride ve dı~da yapmış c~~uklan yıkılmış bir iki drvar vard•l'·ucı ' 

Daha e\'\'el şehrimizde ve yurdun diğer tetkiklerden istifade ederek daha teknik }in civardan geçen senar s.'l ıı 
mıntakalarında tetkikler yaptıktan sonra \"e programlı bir şekilde çalı~manın esas çiller, manavlara sebze taşIY~1~. 
memleketine dönen lsviçreli mütehassıs lanm hazırlamaktadır. O zaman daha yamaktan ve geceleyin s:ırb ,~ 
Barenç de raporunu eylul başında gönde· müessir tedbirler almak kabi !olacaktır. dcba~mdaki tiyatro ve sıneJl'I O: 
receğini iktisat vekaletine bildıi.rmi~tir. f. kanlar bu hendekleri ve dJ\'8f' ~ 
Hükılmet bu mütehassısların rawrla· Et 1yat.ar1 ·· ıoo numara.. gibi kulla~ ... ~?,! 

rını aldrlttan ~Qrını .h'1ratı daha, fazla 11 J ;y -----Bu iıal <ıyltııildnuen il1:"aııı azs-:; 
ucuflatm:lK icın ·b~nların' memleketi- Eyltllua UCUZ ıyaca~ı arsa bir hayli pislenmiştir. ~:ırbr 
mizin hususiyetlerine en uygun görülen v 8 8 d t ta h 8 k k u k valarda buradan kalkan _ıı:ur b~ 
kısımlarını programlaştıracak ve tatbi- edecek ın 1 .! !ita,, evleri doldurduğu ıçıfl rtl11c3 
kata bundan sonra geçilecektfr. Belediyede toplanıp et fi.atlarını kon· relerini açamıyor. GüneŞ '~ d,.,r 
Diğer taraftan bundan iki ay kadar ev- trol eden komisyon mart ba15mda et fi. bir ufunet sanyor .Velha
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vel Balkan memleketlerinde vali ve bele· atlarında yapılan tenzilAtı müteakip ara- cidden felaket içindedirler: bir ti'. 
diye reisi Üstündağ ile birlikte ve ayn dan on ay geçtikten sonra ilk defa ola- Arsanın bir dıl'mda esk1 ~~ 
olarak bir tetkik seyahati yapmış olan rak bu ay ba15mda fiatları bir miktar da. Kalender camii vardır. 13uıi1ede!' 
belediye iktisat müdürü Asım Süreyya ha ucuzlatmıştı. Yalnız 0 zaman komis- bula gelen her turist zi}·~~~ıı; 
bu tetkikleri sırasında Balkan ~ehirlerin· yon verdiği raporda et fiatlarmda ey- kendi felaketleri yetmı}0. ~) 
deki satış fiyatlan ve bunların mukaye- ıuı iptidasında yeniden tenzilat yapılma- de bu turistlerin :ırs3d~n. cı~riiP 

sı mümkUn olacağını da ehemmiyetle pis kokulardan şıkayetını .g ol 

Sanayiciler 
toplantısı 

Çarşamba ~ününe 
tehir edlldl 

lki gün evvel ticaret odası salonunda 
yapılması mukarrer iken geri bırakılan 
sanayiciler toplantm çarşamba günü ya· 
pılacaktrr. Sana~i umum müdürü Reşa
dm reisliği altında yapılacak olan bu 
toplantıya büyük bir ehemmiyet veril
mektedir. 
Çarşamba günü yapılacak toplantıya 

teşviki sanayi kanunundan istifade eden 
fabrikalar iştirak edecektir. Esasen mü· 
zakere mevzuu da teşviki sar.ayt kanunu 
etrafında sanayicilerin dilekleridir. 

Bugün elde mevcut teşviki sanayi ka· 
nununun tadili etrafında ötedenberi 5a· 

kaydetmiş ve vall Muhiddin Üstündağ şeri .. sıfatı ile de mütcessı~dcrUe! 
da bunu !stanbullulara müjdelemişti. Süleymaniyeyi ziyar~t~ng~rs3ııı1' 

Belediye iktısat mlldtirlüğil &imdi ey- ne buradan geçtikleri ıçı ret o 
lül ba15ınm gelmesi dolayısiyle bu mesc- evvel tenıizlenmes~ bir z;ırl.laı-bel , 
le Uzerinde tetkikler yapmaktadır. Fil. Bize kalırsa beledıye rnust dl'-ıır 
hakika bugUnkü piyasa - belediyenin yatrosunun yerindeki yıl<ık. ,-e 
aldığı tedbirler sayesinde - et fiatlnrmın bütün yıktırmalı, hend~~il ııtl 
biraz daha indirilmesine müsait görUl - doldurmalı, buraya süP;t1° birı' 
mektedlr. menetmeli. arsanın üzerırıe · 

lstanbulda et fintları ve et istihlaki J)İp bu sakil manzata}"3 ,.~ 
biriblrlne bağlı ikl mesele halinde bu - meli ve etrafı dikenli telle çe ııJıı () 
lunmaktadır. Eğer et istihlô.ldnl yUk- Bunun için fazla bir nı~: btı& 
seltmek kabil olsa bu yükseliş ni.spe- yaç yoktur sanıyoruz. fatı}(otıı~-1 
tinde fiatları dUşUrmek de kabil olacak- iresi bu işi birkaç günde bl.l fel 
tır. Ba.şvekdlet tarafından lstanbulda et şarabilir. Bu civar halkttU 
fiatlannın indirilmesi için tetkikata me- kurtarmalıyız. 
mur edilen Van der Porten de evvel! et 
latlhlaklnin yükseltilmesini temin ede -
cek bazı tedbirler ileri sUrmUştUr. 

1111 
Afyonun kur 

Posta ve telgraf umum müdürlüğü bu nayiciler birçok noktai nazarlar ileri sür
ayın on beşine kadar radyo ücretlerini mektedirler. İktisat Yekfileti Sanayi u
\"ermemiş olan abonelerin mahkemeye mum müdürlüğü tarafından da bu hu· 
tevdi edilmek üzere bütün merkezlerden susta, son defa tetkikler yapılmı~ ve bir 

listelerini toplamıştır. Bu gibi aboneler proje ortaya konulmuştur. lşte, Çarşam· 
hakkında 3222 sayılı telsiz kanununun ha günkü görüşmelerde sanayicilerin bu 
38 inci maddesınin üçüncü fıkrası muci- husustaki istekleri etrafile teı::bit edile· 
bince muamele yapılacaktır. cek, icap ederse komb~yonlar ayrılarak 

etraflı tetkiklere girişilecektir . 

Geçen sene !stanbulda adam başına 

isabet eden et mlktan günde ancak 55 
gramdı. Şu vaziyete göre adam ba§ma 
bir senelik et istihllı.ki 20 kilo 348 gram
dır. Bu miktar yalnız tktısadl bakımdan 
değil sıhht bakımdan da bir hayli dü
ştindilrUcll bulunmaktadır. 

Et flntlnrında yapılacak tenzilAtlnnn 
et istihlCıkini arttırması ve bu §ekildc fi. 
atların da.ha fazla indirilmesine imkan 
hazırlaması itibariyle bUyUk bir tesiri 

hayra OJ 1 ~ellr - ... ~ 
Afyon, 27 (A.A.) un te1' 

kurtuluş bayramı bUG 6ııb' 
la kutlanmıştır. Afyon~,.ıııcl 
beri büyUk bnyramın 5

1 )'11 d 
ynşamnktndır. Du gtıze··C bU) 

turıte • v mUnnsebetlle Ata uıtrll , 
t ve ş tl 

mlze hallmı mıune deıı 
it e 

rlylc bağlılığını teY 

Kanunun bu hususta koyduğu cCJ.a 25 --------------
liradan 2so liraya kadar para cezasıdır. Toınıtoın aımca-

ırl) o ın ta 'ı? '9? a11r es ı bulunmaktadır. "o~ Vozgatta vali ?dut' 
Yozgat 28 (A.A.) - .. dil~f 

lar tekilmtştır. 

' ·11ale " sıı' 
kırk iki bin liraya 1 

• znerıısi 
. ~ terneh 

valı konagının 

mı;ıtır. r feV'ıi 
Bu milnasebetle v~uriyet 

.. 1 a·~· tukta c ".ol soy e ıgı nu . imarı J t 
. . ernleketın . e 

metının m . . tebari.ıZ 
bü ük faaliyetını 

Y ··k öndr 
ve halkın Büyu 
§I olan içten 
olmu§tur 

'-• 



~tnı"- her tallkbı tarif edile-
bilirim ; tna&ı.Jr:: bqma lSyle 

yet çıkanlsaydı yazı yazmak 
konU§mak bile kabil olmaz

çoğu bizde vazıh hayal
il uğunu pek lll aezmekle 

bir tUrıu tayin edemiyecetımh 
hisler uyandmr. Anlanz, fakat 

.. Daha doğrusu o hialeri an-
1brıelerle, yani tarifi latenen ta. 

k lıılatırız; demek onlarm yerine 
tlbrıelerin konma.sı - tarif de 
böyle bir ameliyedir - gayet 

~ heınen imkA.nsızdır. N acl L6ga
~" kelimesine hiç baktmız mı? 
Olduğunu söyledikten sonra sade
u .... " der. Öyle ya! herkesin bil
...,, i tarife ne hacet var? 

" 1r1Unevver., tabirinin karpıı
bta- "ınaınm,. konabilir mi? N•l 

"' DıUracaat edecek kadar türkçe 
l insan - bir ecnebi de olsa -
q bilir; fakat bazı kimselere, alm. 
~ ttı bir damga vurulur gibi sav-

,., Münevver,, tabiri öyle değtl
u, her budalanın kendine hay
it bir daha budalasını bulduğu

~; onun gibi her yarı münevver 
için kendinden daha qağısmı, 

e gördUğU bir kimseyi bulur. 
baıka tUrlU söyliyeylm: her 

"1 Yan • münevver eayacak bir 
evver çıkar. El, elden UstUn-

~ lÇln o tabirin ıöyle bir tarl!inl 
~irlz: "her münevverin, ken

tuıan veya bulundufwıu aan

hatz olmıyan veya haiz ol
ıandığı kimseler hakkmda 

istihfaf tabiri.,, 
'ltıtlnevver denllen adamlar tah. 

lerlJıl ikmal etmemle olanlar 
~e olduğunu farzedelim; fakat 

Yükseği ile bUtUn tahsil mU
de bulunmuı olan adamm da 
e eksiktir. Bir kimsenin her 

: b~esleklne ait olan ... v1,.,.. .. 
ı bllrneslne imkan yoktur. o 
lllın için de "Yan_ Münevver., 

• '1Unevver otuduklannr hamıe
l)'ice anlıyamıyan, onlardan 

eler çıkaran adam mıdır? öy_ 
., için bir tabir lcadma lüzum 
lıılayrısız, aptal, ahmak,, keli
lli klfidlr. 

~aplara fazla bağlanan, kendi 
llıtUın veremlyen kimselere mi 

er deniliyor? herkes, kendi
doğruya alA.kadar etmlyen 

e sadece kitablarda gördUfU 
.,.,- ınecbur kaldığına göre her
.~a yan münevverdir. Mese

cb 'in hayvanlar hakkmdakl 
lıe iktifa eden bir edebiyatçıya 
lçmın yan - münevver diye 

~Yet tabiidir; fakat o edebiyat
hranatçıyı başka meselelerde 
6l'Ver sayar. 

'evver, bilmediği, tetkik et
elerden bahseden lnaan mı

e de sadece yalancı, palav. 
Yetmiyor mu? 

~Yonım, çevirlyol'UID, bu 
.'~evver., tabirine bir mana 

· Biliyorum ki benim de 
er diye baktığım insanlar 

ı.. biliyorum ki ben de birçok · 
~ bir yan, hattl çeyrek -

• Bundan ne bir rurur duyu. 
de bir hlcab. Şimdiye kadar .. 
Yan - münevver,, tablrlnl 
• fnıaUah bundan sonra da 

Nurulbıh ATAÇ 

tatOrk 
~ol dok lı lara 
~kor telgrafı 
tönderdl 

it, 27 (A.A.) - 26 Atuı 

1
k ıunu Zonguldaklılar a

tl •ıı saygı ve bağlılık tel. 
~tı~k önder valf ve halk 
'-kanına şu karşılıkla Zon 

1krnı taltif buyurmuşlar • 

\ıo eder ve sayın halka se 
•• lyt dileklerimi bildi • 

'ırz: ATATURK., 

1989 
N e vyork sergisi 
'('(eni bir hayata baş langıç 

ol aca k 
Beynelmilel büyük Nevyork ser. 

gisi, 30 Nisan 1939 da kapılanru, 5.0 
milyondan apğı olımyacağı muhakkak 
sayılan seyircilerine açacaktır. 

Her ıergi görülmeğe değer bir 
çok ıeyleri ihtiva eder, fakat Nevyork 
sergisinin en mühim hususiyeti, bugü
ne değil de yanna ait manzaralan .zi
yaretçilerin gözleri önüne aermeaidir. 
Çünkü ıergiyi kuranlar, bunun, dün
yanın bugünkü vaziyetinden yannlri 
ıekline geçipne bir köprü olmumı iL 
tiyorlar. Bu serginin yeni bir mimariye 
daha geniJ bir tabirle yeni bir hayata 
başlangıç olmasını dütünüyorlar. 

Bu düıünüı, bilha11a Periıifer ve 
Trilon ismini verdi.kleri iki büyUk Abi
dede kendini gösteriyor. Perisifer 70 
metre nısıf kutrunda bir küredir. Tri
ton iıe 300 metre yüksekliğinde mil
sUes bir ehramdır. 

Bu iki hendeat tekil, madeni inpat 
mimarlığının birer pheaeridir. Henilz 
tamamiyle bitmemit clduklan halde 
dahi fevkallde muhteıem bir manzara 
göstermektedirler. Küre henilz demir 
çubuklarla örülmüı kocaman bir top 
manzarasındalır. Ona yakın olan ehram 
ise daha buıünden gökyüzünü ipret e 
den ince ve uzun bir parmak ıeklinl 
almııtır. 

Küre nimütenahilifin, ehram iıe fa. 
niliğin timaalidir. Bu iki Abideye eh
ramın kaidesinden giriliyor. Seyirci bu 
raya girer girmez yeni bir llemle kar
ııiaıtı~ını anlayacaktır. Burada ıUneı 
ıfığı yerine sun'! aydınlık kaim olacak, 
hava teneffüse en uygun gelecek ıe

kilde tadil edilmi_ı bulunacaktır. Ziva. 
retçı, ıehrin toı:Ju ve gilrtlltlUU lıa•a. • 
ırndan kurtulduğunu, daha ha.fil ve 
insanın ciğerlerine rahatlık veren bir 
hava teneffüs ettiğini derhal hisaede
cektir. 

Buradan kendi kendine hareket eden 
merdivenlerle ziyaretçi isterse yukarı
ya çıkacak, isterse kürenin içerisine 
girebilecektir. Kürenin içeriıine giren
ler müstakbel dünya ile kartı karpya 
geleceklerdir. Kürenin ıekline uygun 
ve hafif müdevver sahanlıklar, ziyaret
çilere, feza boıluğunda mua11akta bu. 
lunduklarını zannettirecektir. 

Buradan parmaklıklara dayanarak 
kürenin zeminine bakanlar, tıpla bir 
tayyareden seyreder gibi yarının ıeh
rini, Amerikalılann Demokrat - Çiti 
isınini verdikleri ıehri göreceklerdir. 

Bu ıehir, bugün ıehircilik ilminin 
keıfettiği bütün esaslara uygun olarak 
ideal tekilde yapılmıı bulunacaktır. 

Şehrin merkezinde 100 'katlı bir bina 
bulunacak ve ıehri idare eden bütün 
daire ve- müeaseseler bu binada toplan 
mıı olacaktır. 

Bu m~rkezden çıkan geniı caddeler 
yelpaze vari açılarak tehrin ucunda 
bulunacak bahçelere, parklara ve oyun 
yerlerine doğru gidecektir. Bu ıehrin 
model '1ir limanı ve model bir istuyo
nu olacatı cibi bir de tayyare iıtaı • 
yonu bulunacaktır. 

Bu iki bina etrafında ıerginin di
ğ~r binaları yapılacaktır. Su, ateı ve 
müziği biribirine yardımcı olarak 'kul
lanıp güzel manzaralar gösterecek ge
niı eğlence yerleri bu sergide ebem. 
miyetli bir mevki tutacaktır. ltıklı, 
ateıli ve sesli fıskiyeler havaya doğru 
dakikada yirmi ton ıu atacaklar ve 
su yirmi metre yükseğe xadar f ııkıra -
caktır. 

Sergide ıo1c)9ilzünil gösteren ıenit 
bir saba olacak, bu aahada yıldızlar 20 
metre kutrunda ziyadar sabit balon
larla gösterilecektir. 

Sergi baıtan bap göze çarpan ~enk· 
\erle boyanımı olacaktır. 

Ford mileHesesi sergide koca bir• 
paviyon açıyor. Bu paviyonun etrafın. 
da hakiki bir piıt bulunacak ve isteyen
ler alacaklan otomobilleri bu yol Uae
rinde tecrübe edebileceklerdir. 

· '-
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Kadın f igüranlai arasında lıakiki 
bir döğüş salınesi 

Oeçtnlerde Londra ıtUdyolannda "'Parmakbkus ha
pilbane,, filminin tnıtlbceai çevrilmittir. Stüdyo, cenç 
'kadın mevkuflar araaında arbede aahneai çevirmek Uze. 
re bir çok acemi fiıgiiran kullanıyordu. Bu acemi fiıUran
lar m\!vaffak olmak ve gme prmek arzusiyle bu aahneyi 
bakikt bir mUcadele halinde çevirmiılerdir. ~ilm uhne 

vuıımn iatediifnden çok fazla mükemmel olmuıtur. Fa
kat nhnenin çevrilme.i bitince figüranlann bir çoğunun 
yUzU bözU titmiı, bir kaçının da hakikaten yaralarumı 

olduklan anlqılmqtır. Resimlerimiz bu sahnenin cereya· 
mnı ve yaralanan figilranlann birisine panınnan yapmak 
için çafınlan haaatbalacıyı gösteriyor. 

Mektep yUzfl g·Ur
memlş bir adam 
lngiliz ilim kongresinde ... 

Stokovski 
Amerikal}a gitti 

Greta Garbo ile evlencikten, veya. res
men bildirildiğine göre, ni~nlandıktan 
sonra beraber 1sveçe gidenStokovski bir 
müddet evvel lngiltereye gelmiş ve bu 
hAdise de esrarengiz bir hava içinde kar 
şılanmıştı: Orkestra şefinin lngilterede 
kansı için bir film mukavelesi hazırhya
cağı bildirildi. 

Londrada toplapan lnıWa Wm birliil ve mide, ltlzumıuz eeyleri lSfUtmek için 
kongres~de birçok meraklı bahJaler mil- botuna ufrqmryacaktrr. 
zakere ve mUnakqa edilmektedir. 

Bu arada zelzeleler, yanardaf feve

ranları Uaerinde yapılan tetklklırlD ne
ticeleri gözden geçl.rilmif, bunlarla dUn

yanm içinde kaynar halde bulunan ma. 

denlerln cins ve mahiyeti tayin edllmif-
llr."""Büiüi re, r p 

benzetlleblllr: onun ıfbl ,en ortumda 

demir vardır. Bunun Uzeri bir lbtik ta
bakasıyla kaplıdır. Bu tabaka, dünya 

topunda "olivin" den mUtetekklldlr. Bu 
da gazll maddeleri ve kömUrU ihtiva et
ınektedlr. 

En llat tabakada bildttfmla tq ve top. 
n.k. Fakat, dünyanın bu haline muka
bil, ay sade olivin tabakumdan ibaret-

tir. Bu da onun üzerinde hentla kabuk 
tabakası hlaıl olmadığını ı&termekte. 
4\r. 

Kongrede okunan ve allb uyandıran 
tezlerden biri Doktor Henrl Fild'lıı ra
Ponıdur. lran yaylbmda uzun tetkllt
lerde bulunan doktor, beyu ırkm men
ıelnl orası olarak göetermektedir. Hen
ri Fild'e ıöre bu ilk limalll beyu 1Dlan 

tipi uzun kafalı ve alvrl burunludur. 

Kongrede mtlatakbel 1n!anm yiyeeefi 
gıda da konUfUlmUf ve muhtelif doktor
lar, insanı bealiyecek hap teklinde ııda-

larm nuıl olacaiım anlalmfllardır. Bun. 
Iara göre, bugtın yedlğlmll yemeklerden 

lstlfademlz pek cUz'ldir ve midemize, 
fazla milı:tarda, Uizumsuz madde indir -

mekteytz. Halbuki, llboratuvarlarda ha
zırlanan haplarla vilcudumusa yarıyacak 
maddeleri mUtekbif bir pkilde alacaim 

lstan~ul iltind icra dairtsindm: 
Bir borçtan dolayı dairemizin 938-885 

numaralı dosyasile tahtı hacze alman 
bir kamyonet ile kompresör 5-9-938 ta-
rihine müsadif pazartesi günü saat 15,5 
dan 17.5 ğa kadar Tophanede Deniıyol
lan karşısında 24 No. lu tophane gara
jında satılacaktır. O gün muhammen kıy 
metinin yüzde 75 ni bulmazsa 8-9-938 
tarihine milsadif perJembe günü ayni 
mahal v esaatte yapılacak ikinci arttır
ma~ en çok arttrrana ihale edilecektir. 
Taliplerin satış gün ve saatinde mahallin 
de bulunacak memuruna yüzde 7,5 pey 
akçesile müracaatları ilAn olunur. 

ZA YI - 4372 numaralı arabaa ehli· 
yetnamemi zayi ettim. Yenisini çıkara
calmıdan eskisinin htikmfl ,oktur. -

Adı 

ttml eıulara latinat ederek mtlatak

bel hayat hakkmda hayali romanlar yu

IDll olan methur lngllla muharriri Vella 
kongrede mUhim bir yer ifgal etmekte-

Stokovski lngiltereden sonra Fransa
ya geçmiş ve oradan, "Normandi,, trans 
atlantiği ile Arnerikaya hareket etmttştir. 
Grcta Garbo ise henüz tsveçte bulun
maktadır. 

allimleri lUzumu kadar malbıatlı bul -

madığmı söylemektedir. Vells'e göre, bir 
muallim haftada dört gtın talebeye ders 

veriyorsa beılncl gün de kendisi okuyup 
yeni maUlınat edinmelidir • 

Meri Astor bir k aza 
geçird i 

İtçl birlltl reislerinden Mister Ben 
Tiilet de kongrede, kendisinin hiç mek-

Meşhur sinema artistlerinden Meri 
Astor büyük bir kaza geçirmiştir: Santa 
Monika'da lir film çevirmekte olan ar-tep görmemlı olduğunu söylemi§tir. Bu

gün 78 yqmda bulunan ve lngllla dahi

ll aiyuet hayatında bUyUk bir mevkli o. 
lan Ben Tillet bir lnsanm kendi kendine 

tist, bir gün atla bir gezinti yaparken, 
yanlarından geçen bir otomobilden hay
van ürkiiyor ve üstündekini atarak ka
çıyor. talıeıp nasıl yetteebileceğtnl anlatmıı, o 

da muallimlerin malbıatlarmı arttır -
mat için çahpnalan JJ.zımgeldiğtnl aöy
lemfttlr. 

Meri Astorun yarası pek ağır değildir. 
Yalnız, birkaç gün filin çeviremiyecek
tir • ..... 
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Bir meslektaşa ceva p . 
p EYAMI Salaya: 

Server Bediin ''Pazardan pazara., sütununda adıma yazdılı açık ve dost
ça mektubu okudum. Kendisini ateşli, asabt zamanlarında çuvalla çuvaldızı, 
çuvaldızla iğneyi biritirinden ayırt etmiyecek ve aralarındaki farkı gözetmi-

yettk yaradılı§ta bir dost bildiğim için, yazısının bana taallQk eden kısmına 
cevabımı vasıtanızla bildirmeyi doğru buldum. Sizi vasıta kılmaktaki sebeb
lerden biri ve belki başlıcası da Server Bemin ancak Peyami Satanın hakem
lilini ve fikirlerini kabul edebileceğindendir. Sizi ikna edebilirsem, Server 
Bedii hayli hayli tatmin etmiş olurum. 

Server Bedi kendisine "çirkin bir ifade,.yle sataştığımı söylüyor. Mevzuu 
bahs fıkra sizin de gözünüze ilişmişse, içinde, çirkin sayılacak değil, sayılabi
lecek bir tek kelimenin mevcut bulunmadığım görmüşsünüzdür. Onun bu va
dide defer ve ihtisasını düşünerek: "Kalemimden acaba böyle bir §eY mi çık
tı?,,· diye bir hayli üzüldüm. Yazdığımı tekrar ve dikkatle okudum. Fakat 
bir şey göreme<im. LQtfen bir de siz mütalea buyursanız. 

Şayet Server Bedi, yüzlerce sene denebilecek küçük bir zaman hatasile, 
tariht vakalan okuyucularına runan muharririn Son Posta ceridesi tariht 

vakalar muharriri olduğunu ille yazısında bildirmiş bulunsaydı ne beni lüzum
IUZ bir i~tte bulunmak vaziyetine düşürmüş, ne de Yürük Çelebiyi cevab 
vermek zaruretinde bırakmış olmazdı. . 

Gazetemin Server Bedi ile münakaşaya girmek gayesini güttüğü düşünce
si, tahmini gjti, asi~ varit delildir. Bu münaka~anm gazeteyi sattırmak §ÖY

ie dursun, bilAkis dü§üreceğfode kendisile bir fikirdeyim. 

Bu satırları beni, biraz değil, tamamile mazur görme5ine delAlttinizi rica 
için karaladım. SelAmlar. 

A 
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• Ankara rn lyo u ..ıcrulıcJC:rı ne Jıaşla

ıırak iizcr 'tlır. l\e~i~ııt ıırogram1nı teıkil, 
~accek olan komi~on 8nümüzdeki harta 
'Ik topl .. ntBını l'np:ıcciktır. 1 

HABE:n: -Alişam posfast '--..... 

M D IK O 

• DÖ\'İZ kaçakçılı~ı işleri ile uğraşmıık r.'11i!==::ir'~l"':'ı 
üzere ayrı bir zabıta teşkilatı düşünülmek· 
tedlr. Du nınli zabıln ile dÖ\'İZ kaçakçılığı 
nın önüne ı;eçi1eceği tahmin olunu~·or. 

• 30 alfıısıos !Za'rcr halTamı mıfina ebeli· ı 
le Beyo~lu halkc\''nden otuz kişi dün iKıı- l 
racııhcy köyüne gıtmlşlcrdir, lel et orada 
ikti~lülın-e cmsn \'erecektir • 

• Yarm t iZDfer .bnyr.ıımında DumlUJ)ı· 
llbl'da aınlacak bill'Ük :ıncr,a ime stanbu1 
ınamınb Şehir meclisi zasından 1Estı1 ne 
eyo~lu l-lalkc\·i başkanı 'Ekrem ll'ur ıgıt. 

mişlerdir. 

• Şe rJmlzde bulunan eski :Rumen ıma. 
iye nazmı Sıavcsku şerefine Bükreş lcJ

mlz Hamdullnh Sur.ıh! Tonrıôvcr ~arafın. 
dan dün otla .KlüblinCle bir ziya( t 'Verıl. 
:mfş ve miı;ıırlr dün akşam memleketine 
hareket tm!Ştil'. 

• AtfUye sarayı y:ıpılmıısı için yıkılmnsı 
düşünülen h:ıpıslıanc binası hakkında nd-
Jiye vnkilinin "nbşknblı~ında yapılacak bir 
'!oı>l ntıdıı kar.ar erilccc'ktir. mnanın 
l'rkılmıınnısına karar vcrilcccl;l 1ahmin e. 
dilmektedlr. 

• fmralı adasına yeniden h:ızı mnhkum. 
Jnrın gönderilmesine karar '\'.crnmt~ir. Bu 
arııda Adanadan 41 mahkum scvkedilecek· 
tir. 

• iJlctler:trası kula'k, burun, l>oğaz lıııs
ta1ık1arı kcmgre i ilo.üncU 'toplnn'tısını 16 
eyH'Hde AUr. <in ~'tıptıc:ıl.tır. Roıı~reyc 
::nırk murohhaslıırı olorak da doktor Sani 
'Yaver, Ekrem Behcet, Hııydar lbr,nhim :ve 
Nft7.hct hulunacııkl:ırdır. 

• Durs:ıya gitmiş o1ıın 1stanhul mu:ıllim. 
lıerindcn mürekkep knrile lün t'ludıığıı cı· 
karak Dolubnba kampını ge7.mişlerdir. 
Akş:ım ~refierlne Ck'Jıkpalastıı bir ziyafet 
verilmişi ir. 

• J..-0lıistanın tanınmış müstcşrikleriııdım 
jl.n:ıryas Kavonski ile or:ıdat."i Tür'k cema
atinin rei i Sürc:r:ra şchr-ir ize ..gelmişler 
ve l3ursı:ya hareket etmişlerdir. 

25 se 
b ·r yan esici 

ya alandı 
Polis J.l:iııci şube 'ilçUncü kumn me

murları Asker Murad naıniyle maruf sa
bıkalı bir yankesiciyi yaklılamq;tJt. Mu. 
nMl uzun ımUddettenberi ıa.ramnasma raf
men mUtemadiycn yer değiŞtirdiği iç!n 
bir tilrlil ele geçirileme~tir. Bu meli. 
bur yankesici şehrimizde bir iki vurgun 
yaptıktan sonra ortndan kaybolmakta ve 
neden sonra ekrnr çıkıp ~elmekle ve 
dalına ayni eekilde "çalışmakta,, dır. Şeh 
rimizdeki yan'kesicilerln en eskisi olan 
Murad, son olarak bundan altı ny evvel 
htanbuldan kaçmış "Ve nereye gittlği bir 
tilrlli a.nlaşılımıru:uetı. Kaçmadım evvel 
de iKadıköyünd~ bfr saylavm ccb1ndmı 

mühim miktarda para çalmıştı. Bımda'n 
.bagka sayılamıya.cak kadar çok vakası 

olan bu ::me3hur yankesici dlin ıköprU ü
zerinde sivil memurlar tarafmdo.n .görül-

• mil~ ve ka!;Dlak istemeaine rağmen ya
kalannıl§tır. Şimdi Muradm yaptığı bU
tUn yankesiciliklerin tesbitine çnlışJl • 
maktadır. Muradın yankesiciliğe başla

ması 25 seneyi bulmuştur. Bu kıdemli 

yankesici p:ı.ralı olduğunu anladığı kim
~elel'ih 'ka?"Ş?snıa 1ıtraenblre Çlka'l'ak ken 
disin.i bir tanıdık gibi gösterdikten son
ra, adamcağızın 5a§k111Jığından istifade 
etmek suretiyle clizdanı veya diğer kıy
metli eşyıı.snıı çarpma'ktııdrr. Yanlı:eslci • 
likte çok mahir olduğu ve hemen Murad 

kadar usta birisinin daha pek az bulun
du,ğu aöylemnefudir. 

HaDlçte 

Bir sandal 
parçalandı 

içindekilerden biri 
boğuldu 

Dlln nkgam üzeri Hali-çte, birisinin bo

ğu'lmasfy'le tu!tlcelenen bir kaza rolnıuıı

tur. 
Saat 21 de buz almak için KafükCyUn· 

den Sütlüceye hareket etlen 1zm1t 'lima. 
nma lı:ayıtlı, l.fobınet g:lok'un idarcsindc
ıati 8 tonluk Üh'saniye motörU, !Ralıcıoğ'lu 
aQl]tlaruıa. geldiği vakit, içinde ilç kişi 

bulwuuı b1r sandalla 'ka'I'Şrla§ımştır. 
Bu sandalda, Hasköy değirmeni ame

lelerindcn Vehbi. .Mustafa :ve Hacı bu
lunmaktadır~ Motör manevra yapmağa 

lmk:An bulamadrğmdan 3227 numaralı bu 
sandala aiddetlc ~arpmıştır. 

Bu §lddetll sadcmenin 'tesiriyle sandal 
parçalanmış ve derhal batmL5tr. Denizll 
d~kUJen ııamelelerden Vehbi ve Mustafa 
kurtanlmı§sa da, bUtUn araııtırmalarn. 

span~a harbi şiddetlendi 

bur·yet~i er·n 
eı·ledikleri 'Dün rucşam saat 19 'Cla Beşiktaşta kan

lı bir h~dise olmtJŞ ve bir tramvay bilet
ç;si ayn ~:aşadığı kansım 're kainvalde
~ni bıçakla muhtelif yerlennden ağır 
surette yaralamı~tır. 

eey .. t ediyor 
Fraoko~u1arın resmi tıebilglerinde Estra Sisli tramvay deposuna kayıtlı U6 nu 

maralı biletçi MuStara bir müddettenbe
r:i kansı '.Meliha 11e dargındır. Muhtelif 
sebebler yüzünden yeiçenemiyen kan ko· 
ca biribirlerinden a~TI ynşaınah.tı ·ve Me 
1iha Bcşiktaşta N1ı-srlro~lu sokağında 
37 'numarada annesi Fatmanrn yanında 
oturmak1:t.drr. Meliha kocasından ayrıl· 
'tna'k i~n mahkemeye müracaat etmiştir. 

m dura ~p esl harek tından hahis yok 
Londra, 29 (A. A.) - Oeyli Herald 

,gazetesinin Bal muhabiri bildiriyor: 
Franko, Frankist orduları muzaffer ol

duğu zaman 1spanya kralını U)krar tah. 
ta çıkmıığa davet etmiştir. Bu aavel.na
menin metninden de anltı.liildığına gore 

l<'r.an1m 1'3 tlncü Alfonsu bir "korkulUk,, 
olmak,, tizere kabul edecektir. 

Söylendiğine göre kral, Franko tara
fından 1ileri sürülen aftlar aıtmaa !s-

nya) a dClnm istciliğini ceva'ben bil~ 

dinnietir. 
~ . ~ 

Barsdlon, :m {A. A.) ._ "Resml teb
liğ,,: Ebre nuntakasmda dUemanm f'nall
yeti geçen gUnlere nispetle azalnıırıtır. 
Yalnız tnyya.relor · yoa l!o'ğer bir aa.. 
iyet .gl:i!ltcrm~lerdir. 

Estramadura ccphP..sindc cümhuriyet
ı;iler dücmanın Zujar mınuikasma yaptı 
ğı taarruzları tnrdetmlalerdir. Gümhurli
yE!tçiler n~ri hareketleriııe devam ede
'l'ek Casa 'Higurara, 'MatJıSanos, uas Hi
lJeras'ı t:aptettikten eonra Mn.drld • Ba
anjoz şbnendlfer hattını Clıbcm oel Bo.-
y d ol k 

tetmi§Ierdir. 

ÇeYlrme DCVıl"8SI 
Madrit, 28 lA.A.) - Estramadure 

cephesinde cümhuriyet~lcr, temmuz 
ayında Frankistlerin cli:ıe ,gesen Zu .. 
jar mm takasında ~evimıe mancvrala -

nna devam etmektedir. 
Kastueranın şimalinde cürrihur'iyct .. 

çi kollan, Kampanario, Piedra ve 
Eslmta 'köy1eri önilnôcki mevzileri 
elde ey1emiştir. Şarkta ise ciimhuriyet 
Çi kollan, Sierra Las Kabrası ve Ka .. 
beza Be Bueyin imali 'garbisinde le~ 
in Eltorezoyu aldıktan sonra, Zara 
kapıllayl ve J>enalsordoyu geçerek 
'ileri hareketlerine devam eylemekte. 
dir. 

Almaden mmtakasında muharebe, 
hükilmetçilerin lehine inki~f 'etmek. 
te ve t'rankistler bozgun halinde kaç 
m:iktaaır. 

Fraııkocıilar.ın resmi teb1liği 
ketumlc~ti 
Ebre cephesi, 28 (A.A.) - Havaı 

muhabiri bildiriyor: 
Frankocularm resmi tebliğde 'lEbre 

cephesindeki muharebelere kı.sa blrkaı; 

cUmie ile i§aret edilmektedir. 
Buna rağmen bu mmta'lcadaki yeni 

çarpış~ar büyük bir şiddetle devam 
etme'ktedir. Harekat öyle bir safhaya 
gelmiştir ki bu 'Seferki ibücumlara, ge 
tek muharebeye giren askerlerin mik 
tarı, gere'lc tayyare ve topçu lbombar. 
dtrnanlanmn ~ddeti 'baknnmdan bu, 

harbin en büy'U1c ~arptşm:asıdtr dene -
ıbilir~ 

'J ayda 405 tayyare dü§Ü• 
rüldü 
Valımsiya, 28 (A. A.) - Geçeıı 1 kin

cika.nundall 26 ağastas 1938 'tarllhne ka
dal' F,r.ankistlerin l!l05, cUtnhuriyetçilerin 
87 tayya.rt?si düştlrülln'llştlir. 

1937 senesi zarfm~a cüırlhuriyetçlJer 

ancak .293 dü~an tayyarest dUeUrebiJ. 
mişlerdi. 

Frankistler gecen aylar zarfmda bir
gok tayyare ka,ybetmi§lerdir: temmuzda 
Frankistlerin 90 tayyare ziyan etmeleri
ne mu1mbll cilmhuriyetçiler 10 tayyare 

rağmen Hacıyı bulmak mUmkiln bla ... 
m'lmıştır. Motörlin kaptanı Mehmet Tok, 
polis t rafından yakalanmıştır. 

kayb~ttnl.Şlerdir. 26 Ağustosa kadar 
FrankisUer 93, cilmhurlyetçiler 18 tay. 
yare kaybetmi§lerolr. 

FI'ank'istler en çok aYcı tayyaresi 
kaybemişlerdlr. Bu tayyarelerin dözit:.. 
te ii'ü lıava mubarebeleri esnasında, 
diğerleri hava mitralyözlcrile düeü • 
rülm~für. 

Barselona, 28 (A. A.) - Frn.nkist hi\
va kuvvetleri, bu sabah Iiınan clvarmı 

bombardıman etmil}lerdir. Bir ki§i fümUş, 
10kişi yaralanmı§tır. 

Bunu duyan l\1ustaia 'kansile tekrar 
ıt:a:-ı na'k i'3temeğe başlamış ve mütead
dit defalar kansını ve kainvaldesini gö
rerek bu yolda görüşınUştfit. Fa1rat bu 

'tekliflere gerek Me1iha ve gerekse anne-

rdun n 
Yüksek Başbuğuna 

bağı ığı 
htaa.bul 28 (A.A.) - Roisicw:ahUl' larını arzetmeklc nihayetsiz şeref öu

Atatürk .ile Genel K.u~y Ba§kanı 

arrefn) Fe\>%i Ça1anik ıu-asmda ıqa · 
ğıdılki telgraffar teati oluım1D1tur: 

Cumhurreisi Kemal Atatürk 

Dolmabahçe 
1S'f.ANBUL 

24 - 8 - 938 de başlıyan ve Başba

kan sayın Celal Bayann i§tira'k bu

yurdu'klan ordu manevrası çok istifa

deH ve değerli safhalarla üç gün de

vam ettirilmiş ve 26 ~ 8 - 938 günü on 

altı yıl evvel yaşattığınız 26 - 8 - 922 

büyük zafer arifesini emirleri altında 

idrak edenlerle birlikte ve yüksek ih· 

tisaalarla hatırlayarak sa.at 18 ide biti

rildi. Bu mes'ut günün :yıldör.ü.mli 

ve yapxlatı 'manevra wüna'Scbetiyle 

:CUmhuri}'Ct orausu mensuptan başda 

ben olmak üzete yüksek ba§uı.:ğlanna 

ıkalp1erinden coşan sonsuz ile~ can ve 

saygılarla me~bu sarsılmaz bağlılı'k-

yar. 
Genc1 Kurınrıy Ba§kanı 
'Mareşal Fevzi Çaicma'k 

M~reşa1 Fevzi Çakmak 

Genel Kurmay Başkanı 

.rck bittiğini b!ldiren telgrafımzr ıaldtm. 

Türk ordusunun yarattığt zaferin bu 
yıldönümü g-Un1etinôe kalbim orduya 

karşı takıdir ve 1ükran hisleriyle ~lolu

dur. Sitin ve tercümanı oıauğunuz a· 

%iz silah arkaöa,şlamnın hakkımda 

gösterdikleri samimi ve asil duygular, 

o günlerdeki hatıralarımı canlandırdı, 

heyecanlarımı arttırdı. Başta siz ol· 

ildağunuz halde tümlenize candan sevgi 

ve saygılanriu sunar, şimdiye kadar ol 

du'ğu gibi bundan sonra da daima ar
tan kutlu başarılar dilerim. 

Kemal ATAT'ORK 

a . t L ~ ... • • ·-r' ,.,• ; . . .. . .. ' ,,_~ ...... ,.,,.e .. ! • 
. ... : -l-· ;;.y•·-t.~1-..~ , ........ ·~.-..; --. ·~ :.. ~.. .. . . . . . . . . ... ' ... - . .. ,, 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
NevraHi, kınklık ve bütün:ağrılarınızı derhal keser. 

:' ·,: . : .. ,, v-~.;~· icabında .günde 3 kaşe alınabilir. 
.. - . . . 
......... 'ı. •. ,, 
~. . . 

'-.ruı,.nlfJJııfl" BiRKAÇ GüNDENBERt RAlılATSIZ iBULUı T~~ ··ıııttımıımı 

!lUfU~lU Li LA ve GURUBU( 
j HER AKŞAM İ 
)Taksim 8. Bahçesi( 
\ ALATURKA KJS nJNDA l 
~ıtı:ıı-., TELEFON: a3776 uıırııııııtıılf;: 

5;eıılir ıJ 
Vapouma~a ~I 
taç bir ar'!.!'1 " 

ka B d a ırı u 11

1
·,1 ~·J 

_. BaştarO ~ 
ııJıııJl 

a1ınmı§tır. Burhaniye ııı _ -~' 
-ıart>ZW" ' Beylerbeyine, gerek .BaS }tlııl" 'J 

yan bu 'yegô.ne yolun boıı; !# 
aen bcmen bütün sekenCS et; 
zürradan mürekkep bi~at01 ıe,elJ 

b·-01' çekmede ve yapılan ı.~ ctddell 
akim kalınası yUzUndcn ıt1ııP' 0 

olmaktaiırlar. Yolun bozu cuı-0~ 
ra varmıştır ki bn.stnlarfl. gil .bıılY,O 
torlar içlıı araba, otoın°~ıı ~ ~ I 
güçleşmiştir, bu1unanıı:ı.r 8eJ! 

.. ınıı 
ruşluk yere 100 k~ru ... eıııı t ~ 
mcktewr1er. Daha Jlk 8 

0 
gel'° 

yani iki sene evvel teftl:ıııı~. b~ .. ~ f. 
kamın otomobili ge~eın ıılıJJV' ı 
çukura saplanan kaınyonu, def~ 
dmılyle çikanlmış, b~ef ~ 
nakli ıçin gelen otoınob )(1.3 ~ ' 
leri ıçin hastalar k~ııJı ~ ~ 
Bunlardan başka nıa eıceceEi ~ ~ 
zuhurunda itfaiyenin !: b ıtJUı'~ı 
ve tclvarnı kamDen ahli11 

_ dileil ..ı 
dicıele•v ııtl"-

kı cidden lbll~ilk en .,, ~ 
:: .. n ·en bil b ' dir. Zamanla bu.,y ~~ tiln )lıı.r3 

"'n,ıç_ur ve sel bUSbil e\"ıctl ı 
" 

6
..... bilO f# 

Şiddetli '-'ağmurlarda ııit 
., '10}\ltl 

suyun mecrasmı ve ,r -~' ·rtnl yeJP 
kt§ gelmeden tanU . 1 unu 
nı:ızın bu fa.kir senıun 
nı g5ntilden dileriz.,, df6ıııJC ~ ,-

Okuyucumuzan ifa .,::Ilı. -jd ~ .1 
aeı;v- ,, 

bir dc[,15)klllt yapro•.5 aaeıı111 d • 

''nnlıı.r herbnldo bu cıı 0ıdıJ~ı' • • d• 
da değil, bir dnğ ba~ın 
caklarfilr. 



HABER - Akşam postaSt 

Amer.kanın 
ltıüzahereti ve 

At lJDrışlarında neler gördüm ? 

lngiltere 
-!a~J Amerika cUnıhurrelsi Ruzveltin 
'1 dada Kingstonda söylediği nutuk, 
r. 0ltrasıye yan bakan memleketleri 
'4ı' 

~©llh~ö lfifillÜl~t<err<ek lbö~d<e 
<dl~ lhc§l~tc§lUok lh©lDönü c§l01fffiln~~ 

, .a korkutmuga benziyor, Daha açık ko 
~hın: Japonyanın son mağlüblyetleri 
ltaJ Unden, bir hayll sarsılan Almanya ile 
~ la Ruzvcltin nutkundan sonra bir 
ı:. t daha kötü bir duruma dilşmüı bulu
ı:;orlar. UmumJ harbin bakild galibi o
Ilı Aınerika, A\•rupa sıyasasmda kılıcı. 
~'ic zekasını koyacağı tarafı açıkça 
,,, leınetıe bilhassa İngiltereyi sevin -
'<ll'?rı· 

Veli efendiyi dolduranların çoğu,havadan para kazanmak sevdasına 
kaJ.Jıianlardıı; lstanb:ılun en şık ve güzel' bayanlarına da 

burada rastlanıyor 

~e ış, ln~lltercye daha rahat çalışmak 
lir kııdretini göstermek cilreUni vermiş-
e. lngııterede bundan doğan sevinç o 

ı. tecadcdir ki Hindistan imparatorluğu 
-«cıo 
taıo 1 resmen giymek için Delhiye ancak 
'llıı Yılında gitmeyi göze alabilen kral 
.\ııı ~ Corc, en yakın bir zaman içinde, 
ıı· erlkayı, daha doğrusu reis RuzveltıS 

Yat et So e karar vermiş bulunuyor. 
~· il on ~,ldanberi Avrupayı sarııan Bİ· 
~it: hadiselerin hemen hepsi Amerika 
~ltfe~ik devletlerinin kendi kabuğuna 
it 1

rnesiyle meydanı boıı bulmu§ olan
~l'ttı eseri olduğu için, şimaU Amerika. 
Paıı tekrar ortaya çıkmış olması A vru
~içUmat ve siyasi terbiye, an'ane \ ' E' 

fıııı ın artık daha fazla bozulamıyaca- 1 
işaret etmektedir. 

~:ıız,·cıt, Amerikanın Avrupa i§lerine 
~'4 a fazla lakayd kalamıyacağını anlat
lı:ııı buJıınuyor, İtalyan gazeteleri, Klngs
~Ca nutkunda "Kanadanm h~rhangi bir 
'lltıı VUz:ı maruz kalması,, ndan bahseden 
~ let('rl hayretle karşılamaktadır. Bu 
tıı., eteıer, Ruzveltln Kanadaya hangi 

l~e~eun tecavüz etmesi ihtimali olabL 
bıı1tı lnı tahmin edememektedirler. Hal
"la l<:ingston nutkunun taaccüble kar
tllt:acak bir tarafı yoktur. Kanada ln
te• te imparatorluğunu teekil eden Ul-

• td 
bı: en biridir. İnglltercyse ô.lemgUmul 
tq~cvıetur. Bu devletin en basit men. 
lıııa crı dUnyanın herhangi bir nokta • 

' ~ to~nvUz ve zarar görünce Kanada 
"e •Ontatfk olarak Ruzveltin "yardım 
~ \ 'r1 milzaheret,, vaadettiği klişeye 
lloıı~ olur. Kanad3 Atlas ve Pasifik 
' asiyle, Akdeniz, şarki Afrika ve 
htırı "-'ıııpa polltlkaslyle ve hattA Ham. 
~% • Bağdad yoluyla yakından alaka. 
r~r. ~u demektir ki Ruzvelt lngilte. 
~eat dUnya politikasındaki prestijini 

eıu 
tıı .. 1 emek karanndadır. Reis Vilson .. etin· 
~ .., ın AmerJkası, taptaze bir enerji 
ıı~ Vıısonu gölgede bırakan bir ma -
hııı 11 kabiliyetiyle kartımızda canlanmış 

11UYor 

~~eue~in milll mahiyetli hedeflerinin 
töre a ıtıUietıerden insant bir müzaheret 
1tı- ltıl~eceğinl sanmak hata.ama dUşen 

' llliJ1 • hır h r olmayı insanlaşmanın dı§mda 
'Uııııaıyet, hattA inııanhkla taban ta

~~~a tıt bir tel!kki sayanlar, medeni 
laıar:a Ruzveltin yaptığı son vaitte ha- 1 

Ctc gu 
1 

dllzeltecek, zeklUanru ayar ede- I 
~ zeı numuneyi bulabilirler. 

r. erıltan • 
·~·a ın Kanada kanaliylc !ngllte. 

~1'ıf.tı ~~tı~ı "bil\·asıta müzaheret,, vaa
'lltli Yllk Brltnnyaya bUyUk bir di# 
ltt-, lıı ~ ve atılganlık verdiği muhakkak- İ 
ıııudaııtilterenin Sudet davaııına açıkça 
il1dfr~1i'e karar vermesi bunun ilk e. 
llgilte ınerlkanm milzaheret vaadi 

•tı rey t ları11d e, bUyUk donanmasını Avrupa 
~tıerı: tahşld etmek n Asyadakl men 
ı.. llJr,.. in tehlikeye girmesine meydan 
" ·«&dan A lllarrn vrupada faal olmak im-

1 hahııetmcktedir. 

Trenin kalkmasına yarım saatten faz. 
la bir vakit olduğunu öğrenip de Sirke. 
elden Bakırköyline kalkan bir otobüse 
bindığim zaman kulağıma çarpan sözler
den hemen büttin yolcuların benim gibi 
at yarışlarına gitmekte olduklarını an -
!adım. 

Yarıı;lar üçte ba§lıyacağma göre an • 
cak 15 dakika kadar bir vaktimiz var. 
OtobUsUnıUz, henUz surlardan bile dışa
rı çıkmamış. Şehrin bozuk kaldırımları 

Uzerlndc sarsıla ııarsıla ilerliyoruz . 

ı 

Yanımda, elbisesinden bir ecnebi kon
eoloshaneslndc çalıştığını anladığım bir 
zat oturuyor. Sık sık saatini çıkarıp ba_ 
.k.l\°or • .Av.nl zıunıuıdıı rfıı rJinn" hıılım.ıı.n_ 
gazetedeki at yarı3ları programını göz-
den geçiriyor. Halinden at yanalarma 

çok meraklı olduğu belli. Nihayet öyle 
bir an geldi ki, yarış vaktinin çok yak
laııtığını gören yol arkadaşım artık da. 
yanamadı ve şoföre doğru seslendi: 

- Aman ne olursa senden olur. Bizi 
eu ilk koşuya yetiştir. BahsimUştereki 

kaçırırsam yanarım doğrusu! 

Evv~lkl hafta 120 liralık, geçen hafta 
da oldukça karlı çifte bahisleri kaçır -
dnn. Bugün bari fırsatı kaybetmiyelinı. 
Sonra bana döndü : 

- Ne yaıuı.rsın azizim, dedi, bende
ki merak hastalık gibi bir şey. Bugün 
mühimce paralı hir iş teklif ettiler. Bu
na rağmen bahsimUştercki kaçırmamak 
için kabul etmedim.,, 

Hakikaten bu zatın aşırı derecede bir 
at yarrşı hastası olduğun otobüsümüz 
tren yolu küprüsUnUn altında durunca an 
!adım. Biz daha ayağımızı yere basma
dan o, tozu dumana katarak gözden kay
bolmuştu. Eminim ki, arkasmdan değme 
sürat koşucuları yeti~emczdi. 

Bir müddet sonra yarış mahallinde bu 
yol arkadagunı tekrar gördUm. Yüzünde 
hafif hoşnutsuzluk izleri vardı. Beni gö
rünce: 

- Bırak, dedi, acelem yUzUnden Uç 
liram gitti. Yetigtiğim zaman yarış baş. 
lamak üzereydi. Glııeler kapanacak di • 
yerck daha atları görmeden, isimlerini 
öğrenmeden geli.5igUzel bir numara üze

na1ısimiiştcrek gişeTerfoin öniindtki kala balık; ba1ıse giriştikleri atları heyecanla 
~~~--~-takip eden seyirciler; ko_şulardan bir görünüş 

tik. Ama zararı yok. Çifte ve ikili bahis. 
!er var. Nasıl olsa paramı faiziyle geri 
alacağım.,, 

Bu sırada ikinci koşu için bahsimüııte. 
rek giııeleri açılmıştı. BWm yol arkada
ııı bunu ı;:Srünce hemen kalabalığa ka
ngtr. Ben de fırsat bu fırsattır diyerek 
biraz tenhalagan tribünlere doğru !!er _ 
!edim. Bir de ne göreyim, bizim hemen I 
bUtün matbuat arkadll§ları burada değil 

mi? Hiçbir spor mUııabakasında görme
diğim kimseler bile var! Anlaşılıyor ki, 
buraya havadan zengin olmak maksadl
le geliyorlar. Bu sırada gözlerim mey • 

danı muzaffer bir kumandan gibi arşın
lıyan orta boylu, topluca birisine ilişti. 

Dikkatle baktım, a, bizim Osman Cemal 
Kaygılı degil mi? Soyadının aksine tam 

kayguıızca dolaşıyor. Hatta gUlilmsilyor 
bile. Elinde de mavi renkte iki k(ığıt par-
çası var. Bu sırada bizim arkada§lardan 
biri Ozman Cemale doğru yaklaştı. O e. 
!indeki kA.ğıtınn göstererek: 

"- Gördiln mil, dedi, ben birinciyi MYle 
bulurum. Marüet en kuvvetli ata bilet 
almak değil, en zayıfına, kimsenin hiç e
hemmiyet vermediği bir ata bel bağlayıp 
böyle toptan kazanmaktadır . ., 

Osman Cemalin etrafını birkaç dakika 
içinde bir ııUrU kalabalık sarmıştı. 

Her kafadan bir ses çıkıyordu. 

lim. Biz göyle merkezi bir yere de razı. 

rız. 

Osman Cemal baktı ki istekler gittik
çe çoğalıyor, bunları, değil kazandığı pa
rayla, üzerine cebindekileri de eklese 
yerine getlremiyecek. İyisi mi, şöyle bir 
fikir ortaya attı: 

"- Ç-0cuklar, dedi, şu kazandığım pa
rayla çifte bahis için bilet alacağım. E
ğer hepimizin kısmeti varsa bu para de
ğil bizi, bir orduyu keylflendlrecek ka. 
dar artar. Yok eğer 111 aksine dönerse, 
ne yapalım, kısmetimiz der otururuz.,, 

Bu fikri hepsi beğenmişlerdi. Osman 
Cemal başta, topluca gişeye doğru yol
landılar. 

TribUnlerin yanında iki sıra halinde 
uzanan bahsimüşterek gişelerine doğru 
yaklaııtım. Aman, ne kalabalık! İstanbu
l un en şık ve en gilzcl bayanları da bu
rada toplanmııı, gişenin önü mahaşernl-

lah ... Bu sırada güneşten yanmış çıplak, 
muntazam bir kol kalabalığın arasından 
gişe memuruna doğru uzandı. Bu mevzun 

kolun uzanmasından sonra, onun sahi
besine la),k derecede tatlı bir ses i§i. 
tildi. 

- Kuzum, ne olur. Bana da Ferruh 
(atın ismi) için bir bilet verin. 

- Ganyan mı olsun, yoksa plase mi? 
- Canım, tabii ganyan olacak. Fcr-

ruhum nasıl olsa kazanacak ... 

'-------~~~--rlne ilç bilet aldım. Sonunda ad kaybet-

- Eh ilstad, bu akşam ııende)iz. Artık 
bize bir Akıntıburnu safası yaptırırsın. 

- Yok canım, işi o kadar bUyUtmiye-
Bu sırada kalabalık arasına sıkışmış ve 

sıcaktan bunalmııı biri dayanamadı. Ar-

~ •W.).ı• •\&.... • 4...... ~·""' •• 
Jlr\nıroazoaır0 faıkDırBea-, oırı~elD au ılaıır 

U,c!k~aılbazDaıır 
l:=-tt/\?i D<ongresn 
~. dev I!For:.T'da eylCılUn 18 inden 24 Une kadar 

~ "'e h 8: ebnek üzere beynelmilel sihirbazlar, fa. 
alttır 0 

kabazlar cemiyetinin senelik kongresi top
~tl iç. 

·~~~~cok.:::ada rneııleklerlne alt lkusadi meseleleri 
~~ltı~tdlr ' fakat bundan başlta hünerlerini de göste-

1\ lahl~ 'l'ot>Jantıya çağrılacakların ıncraklı manza
olacaklarr muhakkaktır. 

, 

A LMANYADA Sepenrad civarında anlar iki beygi
ri öldürmüşler ve ikl adamı da tehlikeli suret-

te yaralnm?Şlardır, Birisi köylU ve diğeri makinist olan 

bu iki adam öfkeli arıların hücumuna uğradıklan vakit 

beygirleri bir harman makinesine koemakla megguldil
lcr. Bilinmiyen bir scbcbden dolayı öfkelenen anlar 

beygirleri sokarak öldürmUşlerdir. Onlan kurtarmağa 

çalışan adamlara da saldırmı;ılar ve fena halde raırmış. 

lrdır. Şimdi iki adam hastanede acılar lçersinde krvran
maktaymı§lar. 

ıeuıgaıır ttanelbesannın 
öğrendiği yabancı 

dDDOeır 

B ULGAR maarif vekAletinin ne§rettiği bir istatis~ 
tiğe göre Bulgarlstanda orta tahııll mekteplerino 

devam eden 67 bin genç vardır. Bunlardan 42 blni 

fransızca, 17 bini almanca otur. İngilizce ve 1 tal yanca 

Bulgar mekteplerine yeni konduğu için italyanca okuyan 

talebenin sayısı 520 ve ingilizcc okuyanların sayısı 612 

dir. 

· kadaşma dönerelt yavaş~a~ ~ 
~ l - Yahu, Ferruh adındaki atı biliyoruı., 
. fakat acaba bu isimde bir de binici mi 

t var? 
} Arkadn§ı cevab verdi: 
f - Bayanın gtivenişine bakarsan öylE 

'i gözUkUyor. 
Bundan iki yanş sonra önUnıde duran 

iki bayanın yanma telAşla bir genç gel· 
1 di: 

- Bayıldı, bayıldı koşun ... 
- Canım kim bayıldı, n~ oluyor? 
- Ne olacak (N ..• ), serinin kaaznması 

muhakkak olan atı için 50 tane ganyan 
aldı. Fakat tesadUfe bakın, 3imdiye ka
dar hiç mağlfib olmamış olan bu at koşu
yu kaybetmesin mi? Şimdi bizim (N ... ) 

fenalıklar geçiriyor. Fakat onun gibi ne 
yananlar oldu!,, 

Bu sözlere yandan birisi karıştı: 
- Bugün sanki silrpriz gUnil. En kuv

vetli atlar yeniliyor. Baksanıza çifte bah 
sin birincisi olan at önden geldiği gibi, 
bahsin SOllUncu koşusunda da zavallı 

Bahtiyar'm ayağının tellere takılarak 

yaralanması yüzünden birinciliği kaza
nan (Alderviş) kendisne bilet alanlara 
tam 54 lira kazandırdı.,. 

Yarı§lnr bittiği için sahadan çıkmak 

Uzereydlm ki, iki arkadaea ra.sladım . 

Baktım etraflarını bir sürü kalabalık sar 
mış. İçlerinden birisi: 

- Eh, artık trene kadar gidecek de
ğiliz ya, 5uradan otomobile bineriz,, dL 
yordu. Yanlarına geldiğim vakit anladım 
ki bizim ikl arkadaş bahtiyar bir tesa
düfe uğrıyarak 54 lfiklerl kazananlardan
dılar. Fakat etraftan söylenenlere hiç 
aldırdıkları bile yoktu. Bir otomobil sa
fn.sı istlyenlerle, bir mahalleblcide ağız
larını olsun tatlılnndırmağı arzu edenle. 
rln arasındnn onlar, kol kola geçtiler ve 
tren yoluna doğru ilerlediler. Arkada 
kalanlardan birJ ıı?yle dedi: 

- Canım bırakın çocukları, şimdiye 

kadar dUnyanın parasını verdiler. Bir 
gün de kazanmanın zevkini tatsınlar. 

Şimdi onların başı sevinçten sarhog gi
bidir. 

Bu söz hakikaten doğru çıktı ve bi -
zim nrkadaşları, üst üste istü olduğumuz 
bir tren yolculuğu ayılttı. Bunun tesiri
lc de otomobil sarasını yapamıyanlar 

Sirkecide güzel bir mahallebi ziyafetine 
mazhar oldular. Mahallebfciden çıkıyor • 
duk ki baktım, kar§ı kaldırımdan Osman 
Cemal Kaygılı, yalnız başına, etrafına 

bile bakmadan ağır ağır Ankara yokuşu
nu tırmanıyor. İçimden bu da feleğin bir 
cilvesidir dedim. Sonra aklıma geldi, soy 
adları kanunu çıktığı zaman, Osman Ce
mal şubeye milracaat etmiş ve Kaygısız 
diye bir ad almnk istemişti. Fakat teııa
dUf c bakın ki sanki o zamandan aksilik 
başlamı~ ve bu ismin bagkasına verilme
sinden dolayı Osman Cemal de nihayet 
Kaygılı soy adını almaktan başka çare 
bulamamıııtı. Acaba dostum bu adm meş· 
um tesirinden hiç rni kurtulnmıyacak? 

Sabahaddin AYGEN 

• 
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At koşularının sonuncusu dün, şimdiye 
kadar görülmemiş bir kalabalık önünde 
yaprldı ve başından Eonuna kadar büyük 
bir heyecanla takip edildi. 

Seyirrilerden bir köş~ 

Yalnrz, mükafatlarm en mühimmi olan 
"lkbcı İnönü koşusu, nda müessif bir 
hadise olmuş ve bu hadise, çok fena bir 
tesir bırakmıştır. 

Filhakika bu koşunun birinciliğini ka
zanan Ifaranfil adındaki at, galibiy< ~ini, 
ni":ımnamPyle kabilitelif olmıyan şartlar 
içinde kazanmış ve buna rağmen birinci 
s::ıyılmrştrr. • 

Her atın, diğer atlarla beraber "Pad. 
do:k., da dolaşması mecburiyken, Karan
fil, yedekte depar yerine götürülmüştür. 
Üstelik yarış bittiği zaman, bu atın co
keyinin ayağına uzun çivili mahmuzlar 
geçirdiği görülmüş ve itiraz edilmişse de, 
hak.cm heyf) ti, daha doğrusu hakem h e
yetinden sözU geçen bir iki zat, Karan
filin normal şartlar içinde yarış kazan
dığını ve yalnız müsaade almadan mah
muz takan cokeye nakdi ceza verdiğini 
bildirdi. 

1 _:_ Sonander (Prens Halim) 
2 - Novi~ (Prens Hallın) 
3 - Dandi (Asını Çırpan) 
Dandi ilk beş yüz metrede Sonanderi 

bir hayli şıkıştırdıysa da. geçemedi. Hat
ta 100 metreden sonra Novisten de ge
ri kalarak üçüncü oldu. 

Bu yarışın sonunda bahsimüşterek 

Prens Halimin ahırına bilet alanlara 105 
kuruş verdi. 

Ü~iincii koşu (İnöoii koşusu) 
1:.i yaşında yerli haliskan İngiliz dişi 

taylarına mahsus olan bu enteresan ya
rışın mesafesi 1000 metre, ikramiyesi de 
1000 liraydı. 

Yukarda bahsettiğimiz gibi garib bir 
şekilde yapılan yarış sonunda netice şu 
şekilde ilan edildi: 

1 - Karanfil (:rvlchmet Atman) 
2 - Yilmazkaya (Mehmet Yıldırım) 
3 - Senyör (Prens Halim) 
B'.1hsiml't~terektc ganyan 1100, plase • 

lcr de 025 ve 230 kuruş verdiler. 

Dördüncli koşu 
Uzun çayır koşusu ismindeki günün 

dördüncü yarışı dört ve daha yukarı 

yaşta yerli yarımkan İngiliz atlarına 

mahsustu. Mesafesi 3000 metre, ikrami
yesi de 435 liraydı. 

1 - Mahmure (Salih Temel) 
2 - Ceylan (Fahri Ataçel'i) 
~ - Mavzika (Nazif Atabay) 
Ganyan 310, plaseler de yüz 

kuruş verdi. 

Beşinci koşu 

kırkar 

Dört ve daha yukarı yaşta yanmkan 
ve haliskan Arab atlarına mahsustu. 
Mesafesi 2800 metre, ikramiyesi de 255 

Bebek - Salacak yii.ıme müsabakasınrı bl'Z şlamrken ve yarışın birincisi G.S. lı F!alil 

Vüzru=Le 
Bebek • Salacak müsabakası 

dün yapıldı 

Galatasarayh Halil 
birinci ordu 

lstanbul kürek birinciliğini 
Beykoılu lar kazan~ı 
İkinciliği Güneş, üçüncülüğü de Galatasaray al 

1 

Festival komitesi tarafından tertib Dün Yenikapıda İstanbul kürek bi- 2 çifte Oi.iPe;· 
edilen Bebek - Salacak arasındaki yliz- rincilikleri yapıldı ve İstanbul şampi- Bu müsabaka Galatasaray, etice-
me yarışı dün büyük bir intizam içinde yonu seçildi. Bu yarışlara Beykoz, Beykoz futaları girdi. Yarış :·riııciı 
yapılmış, neticede - her zaman olduğu Galatasaray Güneş, Fenerbahçe ve sinde: Galatasaray (9,24) ii;uıı'U 
gibi - Galatasaraylı Halil birinci gelmiş- Altmordu klüplerimiz iştirak etti - Güneş (9,39) ikinci, Bey'koı ytııar 
tir. ler. oldular. Bu yarışta Galatasara 111 iş • 28 yüzücünün iştirak ettiği bu müsa. d b yu geÇ Müsabakalar müptedi, kı emsiz, kı. rakiplerini birkaç futa o 
bakaya iki Mısırlı ve bir de Bulgar spor- demli olmak üzere üç katagori üzerin. lerdi. 
cu iştirak etmiş bulunuyordu. de yapıldı. Müsabakalara başlamadan 4 tek oaoeft 

Depar saat 10.10 da verildiği zaman ay evvel, bazı klüp murahbaslan Fener - Bu müsabaka Galatasar ' d '{8' 
denize 28 müsabık atlamıştı. Bunlardan ' d apxl 1• J 

bahçenin çifte futasmın nizami vazi - Beykoz klüplcri arasın a Y ... reti''u' 
ancak 5 i müsabakayı terkctmiş ve geri , Jdu ı~ ı yetine itiraz ettiler. Bu vaziyet bir • nş güzel ve heyecanlı o · e\,.;e' 
kalan 23 yüzücü yarışı bitirmeğe muvaf- · den 

çok münakaşaları mucip oldu. Niha • Galatasarayhlar rakiplerın . bifif\' 
fak olmuşlardır. 

yet kıdemli yanşlan başlarken futanın yarışı bitirerek 8,25 ıderece 1~.e .: oı 
Bu yirmi üç kişiden derece alanlar 11 . (iuııe, 

sahile çekilerek ölçülmesine karar ve- ci, Beykoz 8,30 ile ikincı, 
tanedir ve isimleri §udur: 

1 - Halil (Galatasaray) 1.03.05. 
1 - Mahmut (Galatasaray) 1.05. 
3 - İsmail (Beykoz) 1.07. 
4 - Sadullah (Ortaköy). 
5 - Vedad (Beykoz). 
6 - Abdülmecid (Mısırlı). 
7 - Şamil (G. S.) 
8 - Cemal (Ortaköy). 
9 - Ali (Beykoz). 
10 - Nezihi (Beşiktaş). 
11 - İsmail (Galatasaray). 
Bulgar yüzücü İvanof 12 nci, diğer Mı

sırlr yüzücü Mustafa da 15 inci olmuşlar
dır. 

rildi. 8,40 ile üçüncü oldular. a'/ 1~ 
Futa ölçülürken de müteakip müsa- Bu katagoride de Galatasar ııı i• 

bakalara iştirak edecek olan aletler, puvanla birinci, Beykoz 9 puv~:aıı'a 
güneş altında bir saatten fazla bek _ kinci ve Güneş de 4 puvanJa 
le diler. oldular. 

Kanaatimizce bu gibi haller yarış 

sahasmda değil. evvelden yapılmalı, 

futa - eğer federasyon varsa - onun 
tarafından ölçülmeli ve markalan
malıdır. Yoksa böyle tam yarış yapı. 
lacağI zaman, sah:ıda münakaşalara se 
bebiyet verilmemelidir. Çünkü bu fu_ 
tanın nizami vaziyetine itiraz eden 
kfüplerin ellerinde de, futalarırun ni -

KIDEML1LER . 011ıııı~ 
Şimdi sıra İstanbul şaıı:ıpıY ııab!e' 

tayin edecek müsabakalarda. satasııı' 
yin Fenerbahçenin tek çifte fil ılrsJı' 
yapılan itiraz alevlendi. l{JiiP tılafıll&• 
h 1 h k .. .. .. et! of• as an a em motorunun e~i}' 

Müsabakaları, vali ve belediye reisi zami ölçülere uygun olup olmadığına 

Mutılddin Üstünd:l~ da bir motörle takib dair federasyon tarafından Yerilmiş bir 

münakaşalar uzuyor. Zaman g ıcet 11 

Nihayet hakemler futaların hare ~ar-' 
rine giderek orada ölçülmesine 1' ,sat 
veriyorlar. Bu iş tam bir bllY~,.ıb" 

.. .. B da k'p 11111"" 0~ suruyor. u ara mütea ı ıı.'>"''-<:-.. 
kayıı ı;irecck kürckçilc1 auıı,ı:.J ··ıçiiııır etmiş ve Salacak park:ında kazananlara ölçü şahadetnamesi yoktu. L 
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bekleşiyorlar. Nihayet futaJar 
0 

11jı~ ' 
biçiliyor ve Fener futasının da·~et ıc· 
mi olduğu anlaşılıyor. Bu va~,ii~ "1 

yapılan itirazlarm ne kadar ç lil td' 
esasa istinat etmediğine bir de 
kil ediyor. 

Tek çifte f ııt'sı 
Yarış başlıyor. Beş klübill'l ·yoııl~~ 

da çekişecek ve her atlet şaı:ııP1 oıı~~ 
ta klübüne puvan getirmek "e 1' iSiJI 
şampiyonluğunu garanti etı:ııe 
uğraşacak. Depar verildi. ııirP 
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Evvela ı:ıunu söyliyelim ki, Karanfil 
"Padock., da dolaşmadan koşuya çıktı

ğı için zaten diskalifye edilmeliydi. He. 
le cokeyi de, müsaade almadan mahmuz 
kullanınca, yalnız cokeye değil, ayni za
manda atma da ecza vermek mecburi 
idi. Bütün bunlardan maada, cokeyln, 
atı kanatacak kadar sivri ve keskin mah
muz kullanması ve böylelikle, atını gay-

lstanbııl ]direk birin ciliği masabakalarile, senenin son at ya rışlarmdan birer enstantane · ,.;.:Jt'le er 
Yarış başladı, sıkı bir çe~:J feıı 
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' ritabil şartlar içinde tahrik etmesi hem 
kendisinin, hem de atının diskalifycsini 
elzem kılmaktaydı. 

Görüldüğü veçhile, bu hadiseye hangi 
taraftan yanaşılırsa yanaşılsm, hakem 
heyeti hele, sağa sola nutuk irad eden 
zevat kendilerini haklı gösteremezler. 

Bu gibi hadiseler, bizde henliz rağbe• 
görmeye başlryan at koşularına indiril
miş birer darbe olduğu için, ha -
kem heyeti böyle yerlerde asla miisa -
maha göstermemelidir. 

Bu ciheti tebarüz ettirdikten sonra, 
gelelim :~oşuların teknik neticelerine: 

Birinci koşu (Hendikap) 
Üç yaşındaki yarım.kan İngiliz atları

na mllhsustu. Mesafesi 1600 metre, ik
ramiyesi de 190 liraydı. 

1 - Bintepe (Celal Bayar) 
2 - Al Ceylan (l~rrahim Nalçin) 
3 - Kop (Feyzi Çakmak) 
Bu yarışın farovisi olan Bintcpc, hiç 

zorluk çekmeden birinci oldu. Bahsimüş
terekte Bintepeye oynıyanlar bir liraya 
160 kuru§ aldıla,r. 

İkinci koşu 
'Üç ve daha yukarı yaştaki haliskan 

fn3'iliz atlarına mahsustu. Mesafesi 1800 

metre, ikramiyesi de 470 liraydı. 

t. 

3 - Ünlü (Ahmet Geliş) 
Bu koşuda favori olan Ünlü ve Alder

.,;ş heyecanlı bir yarış yaptılar. Daha zi

yade kısa mesafe atı olan Ünlü, 2000 

metreden sonra ikinciliği bile kaybede
rek ancak.üçüncü olabildi. 

Çifte bahislerin ilkinde Karanfilden 
Mahmureye bilet alanlar yirmi sekiz bu
çuk lira, ikinci çifte bahiste de Mahmure. 
den Aldervişe bilet alanlar dokuz lira 
elli kuruş aldılar. 

İkili bahisteyse; birinci bahis 19,20 
kuruş, ikinci de 740 kuruş verdi. 

---0-

lzmit at yanşları 
lzmit, 28 (Teleronla) - Yarış ıslah 

encümeiıi tarafından tertip edilen koşu
lar bugün tayyare meydanında yapıldı. 

Yerli yarımkan taylara mahsus birinci 
koşuda birinciliği Reşadm Safası, ikin· 
ciliği Ishakın Ayhanı kazandı. 
İkinci koşu, hiç ·yarış kazanmamış ha

lis Arap atlarına mahsustu. Birinci
liği İhsanın Tekini, ikinciliği yüzbası 

Hulusinin Tayyarı kazandı. 
Halis Arap kanı atlara mahsus üçüncü 

koşuda birinciliği Selimin Lalesi, fön
ciliği Ahmet Kcsebirin Ejderi kazandı. 
Yarım İngiliz kanı atlara mahsus dör-

1 
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t 
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nıin1di tıf yartş1armnn iki 1tf'J'Petml1 mı 

hediye ve madalyalarını vererek kendi- \ 
!erini tebrik etmiştir .• 

Muhiddin Üstündağ, madalyaları ve • 
rirken söylediği nutukta, bu sene birin
ci gelen Galatasaray klüpüne bir şild ve
rildiğini, ve bu şildin üç sene sonunda, 
boğazı yüzerek geçme yarışında iki defa 
birinci gelecek klüpte kalacağını söyle
miştir. ÖnUmüzdeki sene, bu müsaba -
kalara Yunanlılar ve diğer komşu ve 
dost memleketlerin yüzUclileri de işti -

rak edeceklerdir. 
Merasimden sonra davetlilere ve mü. 

sabıklara Salacak parkında bir çay ziya
feti verilmiştir. 

Müsabakada birinci gelen Halile bir 
kupa, ve klilbU için de ı:ıild, ikinci Mali
muda altın kaplama bir dolma kalem ta
lrnm, beşinciye kadar birer kol saati, 
11 nciye kadar da. birer madalay hediye 
edilmiştir. 

=================-== -_-_-_ 
düncü koşu çok heyecanlı oldu. Birincil~
ği Şabanın Azatlısr, ikinciltiği gene Şaba
nın Monası kazandı. 

MÜPTEDİLER 

Tek çifte 
Yarışlara ilk olarak bermutat müp-

tedilerle başlandı. Bu müsabakalara 
beş klüp de iştirak etti. 

Yant sonunda: 
1 - Beykoz 11,34 

2 - Fener 
3 - Galatasaray 
4 - Güneş 

5 - Altmordu, oldular. 
iki çifte 
Bu yarışa, Galatasaray, 

Güneş ve Altınordu girdi. 
zel oldu, neticede: 

1 - Galatasaray 10 . 
2 - Güneş 10,10 

3 - Beykoz 
4 - Altmordu oldu. 
4 Tek 

Beykoz, 

Yarı§ gü -

Bu yarışa dört futa girdi. Yarış 

sıkı ve çetin oldu. Futalar hemen he. 
men birbirlerini takip eder gibi arive 
yerine geldiler. Müsabaka sonunda 
Galatasaray (9,31) birinci, Güneş 

(9,32) ikinci, Beykoz üçüncü ve Fe -
ner 4 üncü oldular. 

Bu katagoride Galatasaray 11 pu -
vanla birinci, Beykoz 7 puvanla ikin
ci ve Güneş 6 puvanla üçüncü oldu -
1ar . 

KIDE:M'.SİZLER 

Tek çifte 
Az bir fasıladan sonra kıdemsizler 

ler arasında yapılan tek çifte kıdem. 
sizler yarışına Galatasaray iştirak et. 
metli. Dört teknenin tek ıirdiii bu 
müsabaka sonunda: 

1 - Beykoz, 
ı - Fener, 
'J - Altınordu, 

..ı. - Günes E!'ddi?er. 

.,e ıı• 
sonra Beykoz, Altmordu ·ıeri 1 

rakiplerini geride bıra'karalc 1 ~ 
lıyorlar. 13,11'oı:~ Sıkı bir kapxşma sonunda ııordıl 
Mehmedin futası birinci, f\]~ll iııJll' 
Mustafanın futasx az bir far 

d .~ 
· de ;yı f'' 

Bazı klüplerin, su üzerın '1'ıeı1 ~· 
tığını iddia ederek itiraz etti ti! ıl' 
nerbahçeli Seyfinin bindiği fıJ 
çüncü oldu. ~ 

2 if .t~rw 
ç te tı· ~ ~-

Bu yarışta dört futa yar~Şpotisi~si• 
zevkli ve heyecanlı oldu. iy~iiıtleıı'~· 
da olan Galatasaray futas~ cli>'e il' 
nin hatası yüzünden ve şıı:ıı da geS~ 
dar yapılan teşvik yarıştarınyıırıŞ' 
memiş olmasına rağmen bU 
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cak üçüncü bitirdi t ce"' 
Beykoz (Ahmet - Mehı1le ' 

6
,! 

8,21,2 birinci, trO) S.~ 
Güne§ (Fazrl _ Jozef, pe ~f· 

. •'LI~ ikinci, w 
fetblı 

Galatasaray (Reşat -
fer) üçüncü. 

Oldular. 
4 tekler; 
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Ennadiyülehli. 
Çok bozuk bir oyun OIJnal}an 
Beşiktaş - Fener karışığını 

2 -1 yendi 
Emzadiı1le1ıli ile Beşiktaş - Fe 1ıerbahçc maçındarı iki görı1nüş lstanbul festivaU milnasebetile şehri • ı 

mize davet edilen ve bir giln evvel Ga
latasaray • GUneş muhtelitine 1-2 mnğ
lüb olan dost Mısırın Ennadiyülehli takı
mı dUn ikinci maçını Taksim stadında beş 
bin kadar tahmin edilen bir se;irci kUt
lesi önUnde Fener - Beşiktaş karışık 

takımiyle oynadı ve neticede bir giin ev
velkinden daha zayıf olan muhteliti 2.1 
nıağlfıb etti. 

hücumu Mısır kalesinin önünü bir ana 
baba gününe döndürdü. Fakat muhacim· 
lerimizln şayanı hayret bei°riksizlikle -
ri gol atmamıza mani oldu. 

F uaı kupası ıııaçlaı ı 
lzmir, lstanbulu 7 - 4, 
Ankara-da Trakyayı 5-1. 

mağlllp etti 
Pı•o - ur ZGh ır A 1 Tc:rh~uı3 tekme ama'< islerken 

1 iı-- arata:ıa -ı:u ya a.a!fı 

~aşvek!lDe\e 
D<upaısu 

Kofra qarışı 
Dün ~loda - Kmalıada -

\'e~iJköy arasında yapıldı 

İnge kotrası birinci 
oldu 

Başvckfılct kupası kotrn yarışları dün 
büyük bir intizam içinde ynpıldı. 

Sabahleyin saat' onda Moda koyundan 
başlanan bu mUsabaknya dokuz kotra iş-

Müsabakayı Mısır sefiri ilo refikaları 
ve sporcu bakanımız adliye vekili ŞükrU 
Saracoğlu huzurlariyle §ereflendirdiler. 

rnır l Iu u ı - ru:ır kupası mü- ı bul ikinci cayısmı yaptı, lzmir mukabele 
ı ·~.a. ı m ıkinci gunündc ılk maçı etti vazi) et 1-2. Biraz onra 5-2, daha tirnk etmişti. Yarışın rotası Moda - m. 

Saat 17 de Mısırlılar halkın alkışları 

arasında sahaya çıkarak halkı selfımlndı
lar. Arkasından Be~iktaş forması giyen 
muhtelit göründil. Mutnd merasimden 

~ }a ıle \nka.a muhtclitlcri yaptılar. onra 5·3, 6-3, 6-4 \'e nihayet 7-4 ol nnlrndn _ Ycşilköy feneri _ Kmahada, sonra hakem Ahmet Ademin idaresinde 
li t n biı O)Un çıka.an Ankaralı- du. !\1ü abaka da bu netice ıile \'anı Moda idi. Bu 29 millik mesafede havanın· oyuna başlandı&'I vakit iki takım da şu 
1 ra ) a karı ığmı 5· l ma~lup etti- 7-4 lstanbulun malubiyetile nihayet~ er- durgunluğundan küçük kotralar istifade kadrolarını muhafaaz ediyorlardı: 

1 
ilnbuı - L.mir karışıklaıı arasında~a 

di. ettiler. i\lı.,ır takmu: 
Jlıısan Zlhnl - Kilmll !\lcs'ut, Ahme

düh'ahş, Murat }"<'hml, llüsc~in Elfar, 
İsmail Ref<•t, Ellşrl, Mahmut Muhtar, 
Rüstü, 8awnh Uitif. 

ll'I T al,.} alı \hmeJin idare inde baş ' 
~· n g.ı 1un bu cntcrc an rnü..;abakasma 
t" r u ~ckilde i~t:rak etmişlerdi. 

, 1~0 • bul· M lmıet Ali - Rtılti, I.cbib 
At ', a' r, ]{ mal, Esat - Turlıan. 

.. ·ı ;m sonunda İzmir müdafii Zehir A· 
li ile Turhan arasında bir kavga çıktı. 
Ali, Turhana tekme atmak isterken kcn 
di arkadaşı Envcri sakatladı. Enverin 
yara ı bir hayli ağırdır. 

ı 1ı. Ş l.ap, ,Hurat, Haydar , 
~' ,. // '1 •i - Ali. Rcş:ıt, l'asıf, Adil, 
t-

1 
- /\ , ıal, Sait, Fuat, Omcr, Na-

. 'mi'e baJa)an O) unun ikir.· 
1 

•<l uıeıa Saıl şah i o;r gayretle :iz
ı 1 k goluniı attı. Bunu az fasılalar-

lıc! , 1 ncı \e uçuncü sayılar takip etti. 
:-ınouı takımı üstuste yedi&ri üç gol· 

<!~ :r.. a canlanır gibi oldu ve bir gol de 
Ij Q da lzmirl !er buna da derhal ce
~· ~ diler. 1Ik deue de böylece 4-1 "r khinc bitli. 
~ ~il f~ t?11l:lt'1a~l1ı~h1'.11 

,a bac:ladılar. Evvela 1stan-

lelılil-rlerden 

Bu mü"abakalar sonunda Ankara ile 
lımir ayni puvanda iseler de ı\nkara sa
h günü yapılacak İzmir maçında berabe
re de ka1S3 ewelce kabul edilen averaj 
u ulile rrene kupa galibi olacaktır. 

' t 

Hu nsi mııı:lar 

Barutgücü 
Atc~!>lporu ruağhip etti . 

Dün Sal:ırköyde Barutgücil sahasında 
gilciln genç tnkımlyle B tiınl Ateşspor 

klübiyle karşılaşmıştır. 

llk mUssbaka BıırutgUcil genç takımı 
ile Ateşsponın B takımı arasında yapıl-

mış ve bunu Güçlüler""l-0 kazanml§lar
dır. Ateşspor A takımı • BanıtgücU B ti
mi maçı da yine Gilçlülcrin 6-0 galibiye
tiyle neticelenmiştir. 

-()---1 

Sarıyer HüyUkdereyl 
yendi 

Dün Sarıyer futbol sahasında Büyük
derclilerle Sarıyerliler arasında heyecan
lı bir futbol maçı yapılmıştır •• 

Beşiktaş idarecilerinden J laya tinin ha
kemliği ile oynanan bu maçta Sarıyerli· 

!er 3-2 galip gelmişlerdir. tık de\'re 2-1 
Büyükdere aleyhine neticelenmi~tir. 

G:ılip takımda Mustafa ile bilhassa 
merkez muhacim Naim çok güzel bir o· 
yun çıkarmı)aı;dır. 

--0--

Bar~ohbo gaJJp 
Dün Ortaköydeki Şeref stadında bir 

çok {utbol müsabakaları y:ıpılmı~tır. llk 
olarak oynanan Kasımpaşa - Ortaköy 

maçında 3-2 Kasımpasahlar galip gel
mişler, Liomel - Akınc:por ka~ıla~ası 

da 3-1 Lıomelin galibiyctile netıicelen· 
miştir. 

Müsabakanın birinciliğini, nltı saat 7 

dakikada Alber Yen5e'nin lnge'si ka -
zandı. Eski Bomonti mUdilril Grik'in 
Güzelin isimli kotrası 6 saat 38 dakika-

da ikinci, Reasürans umum mUdürü Re. 
fii Bayarın Yıldız ismindeki kotrası da 7 
sant 30 dakikada üçüncü oldular. 

MUsabaka sonunda birinciliği kazanan 
lnge kotrası sahibi Alber'e başvekalet 

kupası verildi. 

Fener - Be§iktaş muhtelitf: 
Jlüsııml'ttln • Faruk, Rifat - r\lchmct 

Reşat, ,\ngclidis, Feyzi - ~acl, !Uuzaf • 
fer, Ya'8J', Şaban, Eşref. 

Oyun:ı. Fener - Beşiktaş mubtelitinln 
sağdan Naci vasıtasiyle yaptığı sıkı bir 
akınla başlandı. Mısır kalesine kadar i-

BaşııcMlcl kupası yr.lkm yarışlarında depar ... 

Noı ve<; atıetızın 
şampıyonası 

Osloda yapılan Norveç atletizm şam 
piyonasmdan alman neticeler: 

100 metre sürat: 
1 - Sjoeval 10.4 saniye "yeni nor-

vcıs rekoru" 
200 metre: 
Sjoeval: 21. 8 saniye 
800 metre:: 

1 - Nöklcbi 1 da. 55 saniye 
5000 metre mukavemet: 
1 - Rasdal 14 da. 54. 5 saniye. 
Uzun atlama: 

1 - Nils ve hense} her ilcisi de 7 .39 
metre. 

yüksek atlama: 

1 - Stai 1.91 metre. 
400 rr.etre manialı koşu:: 
1 - Ris 55.6 saniye "yeni Norveç 

rckcru'' 

-<>---
Yeni bir çekfç re'toru 
Stokholm, 28 (A. A.) - Beynelmilel 

İsveç - Almanya atletizm maçında Alman 
Blask, çekiçi 59 metre uzağa atmak su
reti) le bir dün~·a rekoru tesis etmiştir. 

nen bu akını Mısırlılar korner ile dur -
durdular. Çekilen korner neticesiz kaldı. 
Oyun~n llk dakikalarında Mısırlılar ı;ıa. 
şırmış, muhtelitin akınlarına topa gelişi 
gUzel vurmakla mukabele ediyorlar. Fa· 
kat yavaş yavaş onlar da açılarak glizel 
anlaşmalarla muhtelit kalesine inmeğo 

başladılar. Oyun kal'§ılıklı oynanıyor, 

muhtelit oyuncularının antrenmansız ol
dukları daha ilk dakikalarda kendini 
göscriyor. 

l\li8afirlerin ilk golü 
12 inci dakikada soldıın bir Mısır akı

nında Rc.~adı atlatan sol açıi,;'Ill hafifçe 
ortaladığı topu santrfor RUştil kaptı ve 
Rifntı atlatarak düzgün bir sütle muhte
lit kalesine soktu. Mısır ı - Fener • Be
şiktaş O. 

Bu golden sonra oyun hızlandı, muh
tclitin Mısır kalesine kadar indirdiği a
kını Eşrefin glizcl bir ııUtU tamamladıy
sa da misafirlerin kaleci.si ayni derece
de gUzol bir kurtarışla bu akmı semere. 
siz bıraktı. 

15 nci dakikada Mısırlıların tehlikeli 
bir nkmı muhtelit kalesini karıştırdı ise 
de, Mehmet Reşadm .son saniyedeki mü
dahalesiyle tPhliko bertaraf edildi. Aka
binde muhtelit 

Misafir kalecisinin de/elliği tehlikelerden 
biri 

Oyun tadsız bir §ekilde devam ediyor. 
25 inci dakikada misafirler bir oyuncu 
değiştirdiler. Santrforlan Rüştü çıktı, 

yerine Hilscyln Hamdi girdi. Oyun bir 
glin evvelkine nnzaran çok durgun ve 
zevksiz oluyor. 35 inci dakikada soldan 
bir korner kazanan Mısırlılar istifade e
demediler. 38 inci dakikada Muzaffer 
çıkarak yerine Nfı.zım girdi. 39 ncu dakL 
kada misafirler soldan muhtelit kalesi
ne indiler ve :sol açıklarının topa iyi vu
ramaması yUzUnden muhakleak bir gol 
kaçırdılar. Buna muhtelit muhacimleri 
de oyun başmdanberl yaptıkları gibi mu
hakkak bir sayı kaçırmakla mukabele 
ettiler ve ilk devre, biraz sonra 1-0 Mı· 
sırhlarm galibiyetiyle neticelendi. 

İkinci devre 
Bu devreye muhtelit kadrosunda kil. 

çllk bir değişiklik yaparak çıktı. Ange. 
lidis yerine Ali Riza oynuyor. Oyuna Mı 
sırlılar başladı, muhtelit haf hatunda 
kesilen bu hücumdan sonra muhacimle· 
rimiz Mısır kalesine indiler ve Nazım, 

Eşref iki mUhim fırsat kaçırdılar. Bu 
devre birinciye nazaran daha zevkli olu· 
yor. 7 nci dakikada Mısırlılar bir penaltı 
kazandılarsa da atamadılar. Oyun yavaş 
yavaş muhtclitln h8.kimlycti altına g-tr. 
dl ve 14 ncU dakikada muhtelit bu hfıki· 
mlvetinin seml"rPsinl gördil. 

Beraberlik ayısı 
Nııciden güzel bir pas alan Nizmı, ha. 

fif bir vuruşla muhteliti berabere vazi. 
yete getirdi. Bu golden sonra oyun can· 
landı. 

.l\hsırlılnrm ikinci golü 
18 inci dakikada soldan bir Mısır bil· 

cumunda sol açığın yerinde bir pasmı Sav 
vah hafif bir vuruşla muhtelit kalesine 
soktu. Mısır 2 - muhtelit ı. 

Golü yiyen muhtelit derhal canlana _ 
rak Mısır kalesini sardıysa da, muhacim· 
ferinin beceriksizlikleri yüzünden hiç 
bir netice alamadı. 37 nci dakikada Na
ci ile İsmail biribirlcriyle itiştiklerinden 
hakem her ikisini de dışan çıkardı. 39un
cu dakikada Angelfdis tekrar oyuna gir
di. Son dakikalarda oyun sertleşti. Be . 

~ Devamı 11 ıncıde 

Gür:ün en mühim maçı olan Barkohba 
- 0:1akny karşıla~masında da Barkohba 
Jıl:lr üstün bir O)'Un çıkararak •Ortaköy
liileri 4-l k:-lımnmıc:larrlır. Diinktı mii~abnkann l\lmr1ı kalrcinin iki kmtarı~ı 



1 HABER - Abam l)08tuı 

Habeır0Dn 'U;arlhl ~omana: 112 Vazaını: DkDmDm 

Padişah, Şe1Jhislllma ve 1 lı1J1Jar' a 
birer tekme savurdu: 8,-e zındıklar 

Padişah henüz geçmemiş mahmurluğu f 
lçlnde bu haberdeki vahameti anlıyama
mıştı. Fakat Cevri hadiselerin artık is
tlabmdan fazla §~irilmlş bir balon hali
ne geldiğini ve yakmda btr patlak vere. 
ceğini derhal idrak etmişti. 

HUnkAr Cevriye baktı. 
- Söyle Cevri, ne yapalım, nasıl ted

bir edelim? 
Cevri gcyhUlislA.mla Tayyarın bu hu -

sustakl malfunat ve noktainazarlanru 
öğrenmek istiyordu. Derhal onları ileri 
lilrdli: 

- Bir defa geyhiilislA.mla kaymaka -
mm fikir ve miltalealarmı istimzaç ey
lemek muvafık olur hünkarım. 

HllnkAr irade etti: 
- Çabuk. ŞeyhUllslamla Tayyarı ge

tirin! 
Fakat hlinklr, bunlarla neler konuşa. 

cağını bir tilrlU toparlamağa muvaffak 
olamıyor. Bir taraftan CevrlnJn meclis
te kalmasını istiyor, diğer tamftan da 
bunu lzzetlnefsine yediremiyordu. 

- Cevri, dedi, sen rıu perde arkasm
dan göz kulnk ol. Sonra konuııuruz. 

Şeyhilllslamla Tayyarın akılları baş -
Jarmdan gitmişti. Gece yarısını iki bu -
çuk saat geçtiği halde padişahm kendi
lerini saraya davet etmesinde nasıl bir 
aebeb olabilirdi? 

Bu işkilli Ud korkak adam, üçer reklt 
namaz kılıp canlarını Allaha emanet e. 
dcrek ve evlAdli ayallerlyle vedalaşarak 
saraya yollandılar. Bakalım, eğer padi -
aah şeyhUlislAma el, Tayyara ayak ver
mezse o halde gazap muhakkaktı ve l5-
lllm mutlaktı. (1) 

Saray kapl1'mda Tayyarla A~ullah te 
IAkl ettiler. Bfriblrinden korktular, dur
dular, ne o ona, ne o ona soral:ılldi. Bo
yunlarını bUkUo girdiler ve iki bostancı 
arkasında padiı;ıahın odasına sokuldular. 

Padişah, elleri arkasma kilitli, büyük 
odayı ayaklarlyle arşınlar gibi dolaşıyor 
ve mUtemadiyen kafasını sallıyordu. Yü 
zU korkunç bir halde san bir renk bağ
lamI§, gözleri kan çanağına dönmüş, 

sanki daUlraksa uğralllII gibi iradesiz 
çırpmtılariyle bilsbUtiln deh§et salan bir 
vaziyetteydi. 

Once ıeyhilllsl!m el <Spmek lııtedJ. 
Mustafa reddetti Sonra ayaklarma ka
panan Tayyara blr tekme vurdu ve hay
kırdı: 

- Bre zındık, bre mel'un! 
Tuna serdarı Alemdar Edlrneye gel. 

miş. Serdann zaafı ~emaldeymlş, birta
kım keııan ile bir olup mülk ve milleti a
te§e salacak hallere bagkalclırmış. Söy
leyin, ben padişah değil miyim? 

Her ikisinin de çeneleri tutulmuştu. ' 
Mustafa haykırdı: 

- Söyleyin, diyorum. Ben padişah de
ğil miyim? 

5eyhlllis1Am dişleri blrlbirlne wrarak 
ancak cevab verebildi: 

Padfaahımn:smız elhamdUlillAh? 
Cevri perde arkasından seyrediyor ve 

bu hal pek hoşuna gitmiş olacak ki gU

JUyordu. 
HUnkAr mütemadiyen haykırarak ıs1Sy. 

lUyordu: 

- Seni ne diye geyhillisllm eyledik, 
ıseni ne diye sadnlll kaymakamı yaptık? 
karınızın koynunda devlet işlerinden bi
haber uyku içinde olasmız diye ml? 

Tayyarı padişah çok severdi. Filhaki
ka burada ağzını bıçak açmıyordu, ama, 
padişahın her ikisinin de kanma girml
yeceğine emindi. Mustafa öldürmek is -

terse böyle mukaddeme yapmaz, celllda 
irade eder ve i§lnl bitlriverlrdl. 

HUnkilr rıeyhUlislAmm yakasma .ısarıl
dı ve sarstı: 

- Cevab ver herif! 

Artık can boğaza gelmişti. Bir eeyler 
söyliyerek padişabm elinden kurtulmak 
IAzmıdı. ŞeyhUltslA.m bir müddet dua et. 
tikten eonra söyledi. 

- Padişahım, Tayyar kulun beni az
lettirip istiklll üzre serdar olmak ister. 
Devlet i§lerinl ipe gerdi. 

Tayyar da geri kalamazdı. Hemen ce
vab vermi§U: 

- Şeybüliııl!m efendi, kuluna devlet 
işinde istiklAl vermedi ki hUnkArmı, ne 
olup lbittiğtnı anlıyalım. 

Padlph, her l.ldabıo de jmn tlt birer 
tekme indirdi: 

- Huzurumda it kavgasına tut113-
maktan ar etmez mlııinlz? Söyleyin, nl
c~ tedbir edelim? 

Must.n!anm ağzından, killhandan çıkan 
odun kokulu duman gibi keskin rakı ko
kusu dağılıyordu. 

Ne aoyhUllslAmm, ne de Tayyarm bu 
l!}ten hakikaten haberleri yoktu. Rume. 
li gizli suikast cemiyeti, yani cemiyeti 
hafiye erkanı av behanesiyle Alemdar 
paı;ıayı Edlrneye sevke muvaffak olmuo 
ve bunu herkesten gizli tutmuştu. Bu -
nun altında. gayelerinin tahakkukuna 
çalıııyolardı. Bittabi mal hırsı ile devlet 
işlerini unutmuş böyle ricali, gafil avla
mışlardı. 

HllnkAr, ne yapacağmı §ll§trml3 bir 
halde bağırıyor, çırpmıyor, tekmeler a
tıyor, fjUraya buraya yumruk 11allıyor, 

fakat, bir çare bulamadığı için bir tilrlll 
huzur duyamıyordu. 

- Hnydi, dedi, defolun. Şimdi sizi pa
ramparça ederim? 

ŞeyhUllslam ve Tayyar dıııarı uğra
dılar ve hemen saraydan fırlayıp evle. 
rine kendilerini dar attılar. 

Tayyar da, ııeyhülislA.m da alevler i
çinde yanıyorlardı. Hararet belki kırka 
çıkmış, her ikisi de dakikalarca öğürüp 
kusmuş, ev halkrnı da kederden kede
re, teliıştan telAşa dUııUrmilşlerdi. Kaç 
kere bekim bile çağıracak olmuşlardı 

ama, iş dıığdağaya verilmesin diye me -
nedilmlşlerdl. 

Fakat lş bununla kalmamıştı. Bir saat 
sonra bostancıbaşı tekrar kapılarına da
yanmış ve her ikisi de tekrar hilnkAr 
huzuruna dev§lrllmişlerdi. Bu sefer, blln 
kfır sok sakindi. Her ikisine de ayrı ayrı 
iltifat edip şeyhUlislfuna el, Tayyara da 
ayak uzatınL,tı. Ataullah ve Tayyar hay
rette kaldılar. 

Halbuki Cevri padişahı doldurmuş ve 
talimle bu hale getirmişti. Padi§ah her , 
ikisine de yer gösterdi: 

- Böyle buyur Ataullah eefndi, sen 
de cıöyle pa3a ! 
Bazı mevaddı seferiye mUzakeresi zım. 

nında ricalden birini Alemdar yanına 

gönderip def'i tasalliıtu için dyedllmesl 
muvafıkı hal ve maslahattır. Bu işe kim 
ehildir? 

Cevri kal!a, hUnldn bu tedbire sev
ketmekle son arzusunu da tahakkuk et. 
tirmiş oluyordu. 

Hllnklr devam etti: 
- Bana reis efendiyi davet etsinler. 

O dahi mecllsl me3veretimzide bulun -

(DCTamJ T'ar) 

(1) PiMIJ&~hlar Ulemaya ellerini, aalr
lerlne ayakla.rmı öpturill'lerdl. Vermezse 
gazab etmı, sayılırdı. 

Şişman kadının kocası - Bak karıcı. 
lım, bayan Selmin ne güzel bir rob yap. 
tırmış. 

•tilll[IErrJJil•:•mınımııııuı:·ırumtt•-· ~ \. ?· .' . . ·. . -

l\.IfJ gecelerini nasıl geçirdiğimi §imdi anladın mı? hizmetimiz o 
kadar rahat ve kolay ki ııimdiye kadar adamlarımıza bir kere bile çı
k!Bmağa.. sert bir 11öz söylemeğe mecbur olmadık. Bizim kim oldu. 
ğumu.zu soranlara, dirayet gösterip doğruyu söylememişler; asıl e
fendilerinin ıseyahate çıktığını, Gaston'un kltib, benim de bir nedi
me olduğumu iddia etmişler. Hiçbir taleblcrinln rcddolunmıyacağı-
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Yazan: R. Rober Düma 
- Benua· ile 

- 42- çevıreo: F· 
bir araya geJin~ 

başaramıqacağımz iş gokf arJ~, 
komiser... "'~ 

tiyle bfılll • 
Kolonel masanın üzerinde duran ve 1 

te§kilatı alakadar eden havadis kısmı 
kırmw kalemle ~aretlenmiş olan gaze
teri gösteriyordu. GülUmseycrek ilave ı 
etti: 

nm yüzba~ı Benua delfıle .Mıııf u 
ze girmek üzere olması, yani ıız 
ra ihanet etmesidir. ·eınel .ııı 

yer Y 
Zl!,.vııllı kadın kurşunu teYk~ 'ld 
~ ... ~ Strammer ise derhal iSb~ ev 
'cırek Parise getirili,P Sante baP ul~gfıl 
ne kapatıldı. Bu, lşteki ilk usci~ ·tı 
tür. ÇUnkU cinayet Fontenblo • e • :ı . 

ot:-~:'-;::e::=:. M< nüshayı emnlye- =~·:~~~~~;~·~~ut~: 
ti umumiyeden bana bir saat evvel, size irtikap ettirdi. Esasen sanJ11lll ıer

11

~;:ı~ 

- Otursanıza rica ederim. Bir cigara 
IUtfen ... Tilrk cigarasıdır, bize diploma
tik vnlizie geldi, pek nefis cigaralar .•• 

Komiser, kolonelin gösterdiği koltuğa 

takdim etmem için vermişlerdi. disede daha birçok usulsUZJilk a 
- Görüyorsunuz ki bizim te§kilat da mağa zaruret hissedeceğiz· gıııı .;e 

bo:J durmamış, yazı tam istediğimiz gibi Bu hadisenin azamt derecede Jr;Ş Ot 
olmuş. Gazetecileri iyi atlattık. Siz ha - ması lazımdı. Herkese bu şekild~e 
diseyi biliyorsunuz değil mi? mirler verildi. Fakat aksi tesa~d 

- Pek az malftmatım var. Emniyeti ki maktul kadrom cesedi kald 
umumiye direktörü sizin emrinizde ça_ rada hadise mahallini çeviren 3:d 
lı§mamı bildirdi. Katil ve casusluk suç- mangasının önünde bir otoxn_~f'111 
lariyle mevkuf bir fon Strammer mese- İçinden inen adam kordonu y..--.
lesi movzubahs olduğunu biliyorum. 7 nu mek ve neler cereyan ettiğini aP 

için ısrar ediyordu. Bu zat. f1 
nJn müdUrilymUş. Bağırıp çağırO 

maralı eose üzerinde, Fonteblo civarın
da bir kadın öldilrillmilş. Direktör bu 
hA.disenin tamamiyle gizli kalması icab 
ettfğinl söyledi ve "bu makaleyi oku -
yunuz ve Kolonel Geroya veriniz. Llzım
gelen izahatı o ısize verir., dedi. Gelir -
ken takside gazeteyi ok1;1dum ve itiraf 
edeyim ki iki iş arasındaki rabıtaya akıl 
erdiremedim. 

- HAdiseleri izah edince anlıyacak
smız. Size olup bitenleri kısaca anlata -
cağnn. Daha fazla malftmatı bu l§le meş
gul olan yilzbqı Benuadan altrsmız. Be

- Ne sallhiyetle bıraklOJ)'O 
HUviyetim maHlm, ne olduğuııll ~ 
mek ve okuyuculara blldinnelt tı C. 
:z:i!emlzdir. Bırakmaztıanız me9'111 

nuz. ..ıdl: 

Jandarmalar mukabele edi~ı 
- Kimse geçemez. Biz bu şe 

aldık. 

- O emir gazetecilere raci dt 
Gazeteci her yere girebilir. 

Jandarmalar tereddild etmdP 
ka.vemette zalflamağa bll§laD'ıfl 

Ş '-- t f ' • .. Ah tini ım' ••..na •ardıgrnı- anlayınca beıı - aw:ıanannnam, ',ar .. "" re ~li' ..... 

nuayı tanırsmtz değil mi? 

çok işittim. Onun emrindt> ıı;alr§mağı çok hale ettim. Yanma yaklş.v8J'8~ 
lııterdtm. okuduğunuz masalın ana batla1 

- Şu halde iyi bir tesadllf. Ben de tı:i:n. Jandarmaların kendlsin19 

size onunla beraber çalıraıağt teklif e- lan hareketleri için özUr dil# 
decektlm. Sizin emniyeti umumiyenJn en nunda da: ~ 
mahir memuru olduğunuzu biliyordum. - Fakat, dedim. Sizden bil ~ 
Benua da bizim en iyi çalışma arkadaşı- ederim, bizlerin i.,imlcriı:ni:z:l )~ 
mızdır. İkiniz bir araya gelince başara- Teşekkür ederek ayrıldı, biı ıı:t 
mıyacağmız iş yoktur sanırım. birer. nefes aldık. Ucuz ku~ 

Komiser mahcubiyetle başını önüne - Mükemmel oyun kolonel· tJI 
eğdi: - Mecburduk. Biz ga:z:eteci)i~ b 

- Emniyeti umumiye direktörü gö- saydık o bizi atlatacaktı. Jlalb 
rUyorum ki hakkımda pek teveccUhkAr ein gazetelere aksetmemesi ~ 
davranmak Ultfunda bulunmuş. Şimdi azizim M. Rokur, bU ~ 

- Amiriniz, meziyetlerlniz arasında dair dosyamızı size teslim ede) i~ 
tevazu da. bulunduğunu bana. söylemeği bll§I Benua bUtUn gece çalıe~ğı ,,ı_ 
unutmuı;ıtu. Şimdi gelelim işimize; hA _ 1 di dairede değil, akşama dogrU ~ 
dise oudur: Dosyayı rahat rahat tetkik ede 

Alman asken istihbarat ~eşkilitından - Peki efendim. uP ' 
birinci mülazim fon Strammer dUn gece - Hademeye sizin için a)-ııi ~ 
saat on sula.nnda, Fontenblo civarında, dayı göstermesini söyleybıiı· O e 
hakiki ismi Erna Flider olan fakat Pa- başınıza rahat çall§ır ve dilenıı 
riste Vanda Liposka sahte ismiyle dola. 
ean lıir kadını tabancayla öldürdü. Ci
nayetin sebebi Alman casusu olan kadı-

niz. Şimdilik Allahaısmarladık· 
- HUnnetlerlm kolonel. ~l 

(De,..aıJ 

·-••r.. mt!JtaaElınrJIErD ·~ 
yeknasak, muttarld bir akJ§ln geçiyor; seven ruhlara 'l'~ 11"9 
nete'de Cehennem'dekinden daha bUyük gözUkmesi belle ıJıl <' 
çindir. Ben bir Dante değilim, ancak senin bir arkada~JP~ 
nl sıkmak istemem. Sen bana yaz, çünkU senin çocultl~ 1'l 
duğun saadet öyle yeknasak değil ve her zaman artı~·o.r• e,.f· 
se ... Artık bundan bahsctmiyclim; bin bir şefkat, bin bil" 

8 

deşçiğim! 

r.m nı bildikleri için izinsiz çıktıkları olmuyor. Zaten hepsi de halle
rinden hoşnut ve bir kabnhatleri oimaz5a vaziyetlerinin değişmiye
ceğinden emln. Bahçıvanlara, sebzenin ve yemişlerin fazlasını sat. Çeviren~ N u ırlYI o oaın 
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Sevgili Luiz'im, mektubunu tekrar tekrar okudUJXl ns. ıılt 
kuyu§Ulllda, senin bir kadmdan ziyade bir çocuk olduğu sl)fl 
daha kanaat getirdim; hiç değişmemişsin, sana bin def9 t~ ~ 
rimi unutuyorsun: Aşk, cemiyet hayatmm tabii hayat e ) 
bir şc~·dir; tabiatta aı;ık o kadar geçicidir ki cernJyct 

11
, tıll' 

yapsm, onun fıtratındaki bu ge~iciliğe mA.ni olamaz. ~ er' 

malan için izin verdik. SUt işlerine bakan kadın da sUtUn, kayına. 

ğın, tereyağının fazlasını satıyor. Ancak en iyilerini bize ayırma-
larını söyledik, onlar da bunda kusur etmiyor. Onlar kazançla· 
rmdan memnun; biz de, bir §eftallnin yUz frangın senelik gelirine 
mal olduğu o mUthi.s Paris'te hiçbir servetin temin edemediği bu 
bolluktan memnunuz. 

Karde12çiğim, blitün bunların bir manası var: ben Gaston için 
bir dünya olmak istiyorum; dünyanın tilrlU eğlenceleri vardır, o 
halde Gaston'un da bu ıssız yerde sıkılmaması lAzmıdır. Ben sevil
diğim ve o sevgiyi tasasızca karşıladığım zamanlar kıskanç olduğu-

mu sanıyordum; halbuki seven kadınların kıslmnçlığı, yani hnkikf 
knıkançlığm ne olduğunu ııimdi anladım. Bunun içindir ki onun bir 
tek bakıamda l~kaytlık görsem tltremeğe ba.,lıyorum. Ba:z:an içim
den: "Ya artık beni se\-mezıse ?,, diyorum ve tliylerim Urperlyor. 
Blr hrlsUyanm ruhu Allahı önünde nasılsa ben de Gaston'un önün
de öyleyim. 

Ah! Rene'clğim, yine çocuğum olmadı. Elbette bir zaman ge. 
lecek, bu ıssız yeri canlandırmak için ana baba hislerine; bu ağaç
lann, bu çiçekli yolların arasmda esmer veya 11arııım b14ılarm ko
auştuğunu, kUçük elbiselerin, pelerinlerin uçuştu;;'Unu görmcğc iki
mlzln de ihtiyacımız olacak. Çiçek açıp da yemi§ vermlyen ağaç ne 
mUtlıll btı: ıey! 

Senin kurduğun o güzel aile hatırıma geldikçe içim sızlıyor. 

Benim hııyatnn daraldı, halbuki seninki genişledi, dal budak saldı. 
Aşk, ıson derece hodgAm; analık sevgisi ise hislerimizi çoğaltıp kuv

vetlendlrlyor. Senin o iyf, §efkatli mektubunu okurken bunu iyi
ce, anladım. Senin Uç kalpte birden yaşadığmı görünce saadetin 
beni kıskandırdı! 

Evet, sen bahtıynrsın: sen, cemiyet hayatının kanunlarına us
lu uslu uydun, halbuki ben her şeyin dışında kaldım. Güzelliğini 

kaybctmi~ blr kadını ancak sevdiği ve kendisini seven çocukları te
selli edebilir. Yakında otuzuma geliyorum; bu yaştaki bir kadın
da. içten içe elklyctlcr baıılıyor. Gerçi henüz güzelim ama kadm 

hayatının hududunu artık görüyorum; sonra ne olacağım? ben kır. 
kmıa geldiğim zaman o kırkına gelmi§ olmıyacak; o, genç kalacak, 
bense Uıtlyar olacağnn. Bu dilşlince gönlUmU kavrayınca bir saat 
onun ayakları dlbindo oturuyor ve bana olan aşkı a:z:almca bunu 
bana derhal söyllyeccğine yemin ettiriyorum. Ama o bir çocuk, 
aşkı hiç soğumıyncakm13, beni daima sevecekmi§ gibi yemin edi
yor; o kadar gUzel ki ... anlıyorsun ya! sözline inanıyorum. 

Allaharsmarladık meleğim; biz senelerce blrlbirlmize mektup 
yazmadan mı duracağa;? ısa.adetin her gUnU blribirine benziyor, 

- bıl" ·" bulama?:. Gerçi bUtiln hUyllk ruhlu insanlar o çocıığU i}e }.f' 

meğe• ça1Işmı5lardır; fakat muvaffak olduktan zaman bblt 0ef 
nin tabirinle, tabiata da, cemiyete de aykm, korıcunç 

~~ ~d 
Kardcşçiğim, cemiyetin gayesi vel\ıd olmaktır. bJ, 

en 
geçici çılgınlık yerine. devamlı ~isler ~oyarak,. insanın ue· JJtl 
serini vücuda getlrmı§tlr: Cemıyetlenn temelı olan ;.. dlltuP 
için kadın gibi erkeği de feda etmiştir; çUnkU, Uısafl9 ~ıl , 
aile baba.er da bUtUn çahşmasmı, kuvvetlerini, varını Y~)' 
sına hasretmiyor mu? sliff, ziynet, zenginlik, hemen her ııe9 
değil mi? şan ve zarafet de, evin tadı ve çiçekleri cje oldıl· • 
Ah! meleğim, senin hayata bu ikinci atılıgm da yanlı§ 1' tılf 
mek, perestiş edilmek bir kız için birkaç bahar surece~·c 0e 
c.ı ıbilir ama bir zevce, blr ana olan kadın içln bir g~rıııel 
Bir kadının kibrini okşamck için, kendine pcrestig etti 
olduğunu bilmek belki kMidir. -nar) 

(Devamt r 
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ı\Je\ in gevezeliğinden birkaç 
&ıizel prenses yüzbaşıyı gör
. O gunü kardeşile beraber ge 
llnlerı seyretti. Oğle yemeğini 
Ubay tabldotunda yedi. 
erı prenwesin küçuk otomobl. 
ı alrnak üzere karargah kapı
de ilerledıği sırada ı O ı 
v geçi) ordu. Bl.ıtün gün 1~ .. "" 

ahtan uzaklaştınnıştı. Bu se
tın orada bulunduğunu bil-
. hu usi bir otomobilin burada 
şaştı. Kimin olduğunu merak 
arını ya\ aşlattı. Bu aralık 

Urla karde,.i kapıdan çıkıyor· 
esın tatlı manalı, güzel yüzü, 

• zarıt ta\ rı genç teğmenin he 
e çarptı. 

Otomobilin içine girmişti. Kar
ın kenarına dayanmış onunla 

tdu. Yüzbaşı. bu güzel kadını 
gorebilmek için geri dönen Sa. 
fıı şaskın yüzuni.ı gördü: güle· 
i için işaret etti . 

ı)j Azade, dedi, sen kadınların 
ın .. Belki genç yiğitlerimizin 

e tanışmak hoşuna gider: -Ar 
tteğmen Sadun Alev - kız 

Prenses Fazıl. 
S<ıygı ıle eğildi. Prenses bir sa

ine, Saduna baktı. Dedi ki: 
başına kadar benimle gelmek 

nız.? Herhalde dönüşte iki üç 
bir yol yürümekten korkacak 
değilsıniz .. 

otomobile bindiler. Makineyi 
hiızat kullanıyordu. Yavaş bir 
ek et ettiler: 
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tavai sözden sonra prenses de. 

ı:nahzıını ~".Oksa, Sadun Alev 
niçin size böyle, bütün silah 
nızdan üstün bir yer verdiği-

llıisiniz? 

W.lmeğe başladı: 

kendisine sorunuz, prenses. 
~.di. Eğer o SÖ} !emek isterse 

~arı ciddi, yarı alaycı l;ir ta- I 
1 

eşime herşeyi söyletebilir, de-1 
IS?nini Azade } erine "dilc;iz.,de 
!urdu, çi.ınkü ağzından hiçbir 
ı. 

ttilumsemesini bırakmıyarak ge 
e eğildi. Arkadaşına dedıi ki: 
'itini söyliyebilirsin .. Sen de 
llh, o kadar akıllısın ki . 
Se e dönerek ilave etti 
t, prenc;es, kendimi bu kadar 
efe layık gormü} orum .. 
karde ine dönerek : 
ı, en anlat Platon, dedi. Bu 
zerin hep i müiliiş bir itiraf· 

ll'ıak için galiba .. 
dun Ale\'e dönerek: 
t?tıekten çekinmeyin Sadun. 

llya, hir hatayı tarrtr çare
la ) ardım ettıği kadar. insanı 
ın ağırlığından da kurtarır. 

l>ren e cesaret edemiyeceğim .. 
~ ~tkada mı sıkıntıdan kurtar. 

ın )'erine ben anlatarım bari. de· 

1,. r et ki, kardesim burada bu· 

--··~'-· ~"'n Sadun Alev geçen. gün 
bir 1• rnuvaf faldyetleri şerefine 
cıt 21'Yafette iyice sarhoş oldu .. 

1 dı· '. . 
. ıftıra etme! Biraz ne~eliydim. t 

l'ını 
& z dUr aldırmadı: 

kı. ~ bulunnuyorduk. Belki di. 
~ Mademki sen de oraday· ka; rnun::ı.sebetsizlik olamazdı. .. 
dar ne eliydi ki sözünü kesme 
.,,;rn. O da bize. pek fena bü
n b_tanırnadı"ım halde pek ho. 

ır &enç kızın hoppalıklarını 

l\:\a alı bir surette yüzünü bu· 

llltıa donorek: 

~ ) ~ne. dedi, çok güzel bir kız 

~ Pek güzel.. Nazari olarak 

Prenses sordu: 
- Çok fenamı bilyütülmü~? 
- Hem de müiliiş surette .. 
- Güzel ve iyi bir aileden değil mi? 
- Evet prenses, çok güzel ve çok ayi 

bir aileden .. 
Prenses bir saniye düşündükten sonra: 
- Sakın bu merhum Rıza Muhtar pa. 

~anın kızı Nazan olmasın? dedi. 
lki genç gülüştüler. Sadun eğildi: 
- Prenses, dedi, hakikaten yüksek o

lan zekanız kar~ı::.ında saygı ile eğiliyo • 
rum. 

Platon sordu: 
- .Naşıl anladın? Ben böyle bir kız 

olduğunu bile bilmiyordum. 
- Dünyada yalnız bir Nazan vardır ki 

onu meydana çıkarmak \'a:zlf esi de Sa
dun Aleve düşmüş. Şim5i baylar, geç kal. 
madan geri dönmek istiyorsanız, vakit 
kaybetmemenizi tavsiye ederim • 

lki dakika sonra prenses\n arabası bir 
toz bulutu içinde kayboluyor \'e iki genç 
kışlanın yolunu tutuyorlardı. 

Platon kendi kendine söylenir gibi: 
- Azade nasıl tanıdı Nazanı? dedi. 

Hem nereden tanıyor acaba? 
Arkada~ı güldü : 
- Ooo, dedi. onu bir defa gören bir 

daha unutmaz!.. Sen niçin bana hiç kız 
kardeşınden bahsetmemiştin? 

lrfan Timur, kendine mahsus yarı alay 
cı yarı ciddi bir sesle cevap \'erdi: 

- ''Kemalat,,tan bahsetmeğe lüzum 
\'ar mı? Bir görünür, herkesin gözü ka· 
maşır, işte bu kadar. 

Sadun gayet ciddi, ce\'ap verdi: 
- Doğru! 
Sonra. ayrılıncaya kadar başka şeyler

den konuştular. . 
IV-

Nazan ltuhtar hakkında daha geni~ 
malQmat almak için Platonda füraenöire 
büyük bir istek uyanmıştı. Bu isteği o 
kadar kuwetlendi ki işi olmadığı ilk 
günden istifade ederek Modada oturan 
kardeşini görmeğe gitti. 

Prenses. kırık ağaçtan yapılmış. basit 
bir Viyana iskemle inde oturuyordu. Ar
kasında, sabahleyin kalkar kalkmaz gi. 
rindiği açık renk bir kimono \'ardı. Dik· 
katle, kalın bir kitap okuyor \'e okuduk. 
ça açılmamış sayfaları kesiyordu. Kapı· 
nın eefğinde kardeşini görerek: 

- Qo, safa geldin, dedi, ben de şimdi 
seni düşünüyordum. 

Platon yaklaştı. Kendine uzatılan gü
zel eli öptü. Sonra sevgi ile öpüştüler. 
irfan kardeşinin yanına oturdu. 

Dl\"arları, açık yeşil renkte parlak A
cem kumaşı ile kaplı küçük salon birkaç 
oymalı iskemle ile dö~enmişti. Akajudan 
bir masa ortayı dolduruyordu. lki geniş 
koltuk. bir kanape; hafif ~:e!iilimtrak bir 
dı\·ar aynası: lşte bu müte,·azi inziva
gahın moblesi.. Bu sadelikle beraber her 
şeyde bsyük bir rahatlık, göze hoş ~örü
nen b;r incelik, zarafet nazara çarpıyor. 
du ki herhalde bunda moblenin tesiri 
olmadığı muhakkaktı. 

Azade kardc~ne koltuklardan birini 
göstererek: 

- Otur. dedi. 
- Ya. sen? 
- Ben koltukları seYmem. Hunlar. ten 

beller yahud da sevgili kardeşlerini gör
mek için t~ kışladan gelen yorgun subay 
lar için iyidir. Ben kendi hesabıma is· 
kemleden başka yere oturmam. 

Platon açık ye~il renkte koltuğa gömül 
dü. 

- .Ne olursa olsun, koltuğa kurulmak 
hoş oluyor; bilhassa saatlerce tramvay. 
\'apur yolculuğu yaptıktan sonra .. 
:- Ne okuyordun? 
- ''Zekft,. isminde bir eser .. 
Platon bağndı: 
- tki koca cilt! Aman Azade. bunları 

okumaktan bıkmıyor musun. Müt"madi 
yen işletf ğin zekan. muhakeme kudretin 
gözlerimi kama!;tmyor. Bitirdiğirı zaman 
bu kitabı bana da \'erirsin ,olmaz mı? 
Prense~. masanın üzeı:inde duran birin

ci cildi uzatarak: 
- Al! dedi. Sonra. fildişi kağıt bıça~ı 

ile ikinci cild:n yapraklarını kesmeğe 

koyuldu. Kardeşi dedi ki : 
- Niçin bu usandırıcı işle uğraşıyor-
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Lüzumlu Telelonlar 
Yanııın: 
lstanbul için: 24222, Beyollu için: 

446 t4, Kadıköy için: 60020, CskOdır i
çin: 60625. 

Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Tarııhyı, 
Büyükılcrc, Fcıırrluılı\·e. Knnılilli, Eren
köy, Karini, Bln ukauu, He~ lıelı, Burf(aı, 
Kınalı, iı;in: Telefon muh:ıhere memu
runa yanRm ılcııtek kilfıdir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniz itfaiyeı;i 3fi .. 20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata yangın 

kulesi: 400fiU 
Sıhht imdat: 44998. M!iddeiumumilik: 

22290. Emniyet miiılürlüj!ü: 24382. 
Nefia Yeknleti htanbul Elektrik lşleri 

Umum .Müdürlüğü Beyollu: 44801 _ lstan. 
bul: 24378. 

Sul:ır idaresi: BcyoiUu: 44783. Beşik· 
tas: .coıı:ııt Cilıali: 20222. Nuro<1maniye: 
21i08. ('ı.küıl:ır - Kadıköy: li0i73. 

lla\'a~azi: f,tnnbul: 2~3i8. Kadıköy: 
60i90. ReyoAlu: <44fi42. 

Takai Otomobili istemek 
için 

Beyoıllu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 
36 • 101. Kadıköy ciheti 60447. 

Denizyolları 
İstanbul acenteli~I: 22740. Karıköy: 

42362. 
Pazartc!ii Tophaneden 16,30 Mudanya, 

20 Bandırma. 
S:ılı Tophaneılen 9,30 lzmlt, 111,30 Mu· 

danya. 19 Knr:ıhiJı:ı, 20 Banılırma, f.nla
tadan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mer
sin. 
Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 

20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Barlın. 

Perşernhe Tophaneden 9,30 İımlt, 16.~0 
Mudanya, 20 Aandırma. Galatadan 12 
Karadeniz. 

Cııııııırtesl Tophaneden 14 Mudanya, 20 
B:ınclırına, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Bartın. 

Pıı7.artesi Tlıphanf'den 9lmroz, g:;.o 1z
mit, G:ılatad:ın S,30 Mııdan\'a, 10,30 lı:mlr 
Slir, t 2 Kararlen iz, 22,30 Mudanya. 

Müzeler 
Aya<ıorya, Roma - Bizans, Yunan eser

leri \'e Çinili Köıık, Askerl Müze ve sarnıç 
lar. Ticaret ,.e Sanayi Müzesi, Sıhhi müze. 

(Bu mlizeler her.ıün saat 10 dan 16 ya 
luular açıktır.) 

Tiirk \'e lslilm eserleri müzesi: Pazar
lesiden h:ışka hergün saat 10 d:ın 16 ya 
kadar ve Cuma ı;cünleri 16 dan 17 ye ka
dar açıktır. 
Topkapı Mfizesl: Hergün saat 13 ten 16 

ya kadar açıktır. 

r•~mleket Dışı Deniz il 
Sel erleri 

Rom:rn~·a vapurları: Cumarteıl günleri 
13 ılc Kii,lcnce)e: Salı .ıünleri 18 de Pi
re. Heyrul, lskenderiye. 

lt:ılynn ,·ıınurları: Cuma !(Ünleri saat 10 
da Pire. llrendizi, \'eneılik, Triyeste. 

Si rkcd lstnsyon Müdürlüftü Telefon 
230i9. 

, ~ vrupa Hattı 
Semplon eksore51 hergün Sirkeciden 

s:ıaı 22 ıle kalkar ,.e AHupadan f(eleni 
sanı 7,25 le Sirkeri~·e munsalal eder. 

Ko"'·ansiyontl 20,30 da kalkar, 10,20 
de ı;celir. 

Edirne posln'iı: Htrı;cün saat 8,50 de 
hareket etler, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Hergün hnreket Prlrn şlmencfiferler: 
Sa:ıı ~ ıle Kon\R, 9 ıla Ankara, 1:,,15 de 

Diyarhnkır ''e Samsun, 15,30 dıı Eskişe· 
hir. 19.10 ela Ankara ekspresi, 20 de A
dapaznrı. 

nu lrenlerıtcn saat 9 da hareket eden 
Ankara muhteliti pazarlt'si, çarşamba 
ve cuma günlrri Haleb ,.e Musula kadar 
serer etmektedir. 

GEÇEN SENE BPGON NE OLDU? 
• Şişli - Hüyfıkdere yolunda iki otomo 

bil çarpışlı 1\i kişi yaralandı. 

• Akdrni7.cle üç fngiliz gemisi daha bom 
hardıman tdildi. 

lstanbul Radvosu 
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18,30 keman konseri, Orhan Borar, piya 
noda, Sari Siebrrl, 19, Rıfat ve arkadaı, 

l:ırı ı:ırafındnn Türk musikisi Ye halk ,ar 
kılar, 19,48 ılans mmikisi (ıılıik), 20 ıı;aat 
:ıynrı, Cr 111,·iç rasaıhane!'iinılen naklen, 
llııın iyt•I Yfıcrscs \'e nrknılıışl:ırı tarafın 
ılan Tiirk musikisi ,.e hnlk şarkıları, 20,40 
JlaYa raporu, 20,43 Ömer Rıza Doitrııl ta 
rnrınıtan ıırııpça !'Ö} le,·. 21 ııaat ayıırı, or 
kc!'ilrn, 21.30 Fac;ıl sıız heyeti, llırahim Uy 
gun "" :ırk:ıdıı,ıarı, 22,10 Ajan"I lıabcrlerl, 
22,20 müzik ,.e vnr} ete, Tepehnşı belediye 
h:ıhçesindcn naklen, 22,50 son haht'rler ,.l' 
erfesi giiniin prograll'ıı, 23 ı;:ıat ay:ırı, son. 

sun? Bu kağıt hışırtısı benim öyle sini
rime dokunur ki! 

Azade gülerek: 
(Denmı var) 

Yazan : Rahmi }" A UJZ 
Eski KonscDos, simsiyah bir 

korkunun kendDslnl ıstlDA 
ettl{IDnl görüyordu. 

-67-
Adaların arasında demirliyen Sancak. 

tar yelkenlisi o gün akşama kadar bu
lunduğu yeri muhafaza etmişti. 

Da\'ist, daha sabahtan gemiden ayrıl
mı~. lstanbula inmiş, giderken de Palme. 
re şöyle söylemişti: 

- Gece, Hayırsız adanın şimali şarki 1 
sine düşen ucda bir kınnızı iki yeşil ışık
tan ibaret bir sinyal göreceksiniz. Hemen 
demir alır oraya sokulursunuz. Orada 
belki ben de buh.ınacağım. Fakat 'şlerin 
aldığı rengi bilmediğime göre geleme
mem ihtimaline karşı tertibat alınmıştır. 

Sizin tayfalannızın yardımı da ınzı

mam edince 8-10 kişilik bir kafile teşkil 
edecek olan adamlanmız orada gizli du
ran harp malzemesini yükliyecekler, son 
ra, bir barka dolusu kuru savanı da an
barlarınıza, bu eşyanın üstünü örtecek 
§'kilde dökme ıistif edeceksiniz. 

lş başında çok dikkatli ve çok ihtiyatlı 
davranmanız lAzım. Ufacık bir §Üphe 
karşısında gemiyi batırmakta tereddüt et 
meyin. Türk destroyerlerinin arama te-

şebbüsü karşısında hem gemiyi batırmak 
hem de bütün adamlamnızı temizledik
ten sonra tabancanızı beyninize boşalt

makta da acele edin .• Şimdilik gudbay 
ka~ten! 

Palrner, Davistin sözlerini tuhaf bir 
ruh haleti içinde dinlemişti. Cüretine, 
cesaretine, becerikliliğine, güzelliğine, 

andeliğine hülasa her şeyine hayran ol
dulu bu gencin yanından ayrılışı onu bir 
az da kalbile başb~ bırakıyordu. Eski 
konsolos, simsiyah bir korkunun kendisi· 
ni istila ettiğini görüyordu. 

Davist, Sancaktardan ayrılıp uf ala u
fala noktalaşan sandalile gözden kaybo
luncaya kadar, binbir düşüncenin boluş 
tulu dimağile küpeşteye yaslanan konso
los yalnız onu seyretti. 

Sonra kendine ait işler için bir program 
çizmeğe hazırlandı. Anbarın yanındaki 
Jcamarasına çekildi, burada geceyi bekle
di. Gece, siyah kanatlarını sulara indirir

ken bulunduğu yerden demir alan San
caktar yavaş yavaş ilerlemeğe, Hayırsız 

adalardan Sivri adanın şimali şarkisinde 
beli.ren üç renkli ışığa doğru gitmeğe baş-

ladı. Işıklar bomboş adanın kayaları a
rasına yerleştirilmiş fenerlerden çıkıyor
du. Gemi, sahile yakın gelince tekrar de
mirledi. Bu sırada karada muayyen pa-

rolayı veren bir ses duyuldu. Palmer bu· 
nu kendi parolasile karşıladı. Çok geçme 
den adadan ayrılan bir sandal yelkenliye 

geldi. Yanaştı. içinden 4 adam çıktı. Gü
vertede duran Palmere yaklaştılar. İç
lerinden uzun boylu, geniş omuzlu, iri ya 
pılı ttrisi konsolosu selamladı: 

- Kapiten Palmerle mi teşerrüf ecfr 
yorum. 

- Evet!.. Eski konsolos Palmer, şimdi 
Sancaktar yelkenlisi kaptanı Sakızlı Ya
kup reisi 

- Eşyalar hazır kapiten! Adamlarınız 
gelsin anbara atalım. 

Palmer kendi tayfalarını da bu adam
lara ilhak etti. Küçük sandal birkaç saat 
içinde ada ile yelkenli arasında &\dip gel 
di. Tenekeler dolusu benzin, yağ, mazot 

ve gazolin taşındı, sandık sandık cepha
ne, tahrip malzernesi getirdi. Ve ... saba
ha iki saat kala, son olarak yelkenliye 
aborda eden iri bir pazar kayığı 40-50 
tona yakın kuru savanı, anbara. teneke
lerin istif edilen katlan üzerine döktü .. 
Sancaktar, kuru SO\'an yüküyle Gelibolu 
ya hareket etmek için iskele ve limanlar 
kumandanlığının izin kağıdını da bu sa
van getiren ka~,ktan aldıktan sonra ha
zırlıklarını tamamlamış oldu. Gün doğar· 
ken demir alan yelkenli Marmaraya doğ 
ru ilk seferine çıktı. 

Da\ist, yelkenliden ayrılınca doğru Ye
eilköye çıkmış, sandalı orada bırakmış. I 
tek başına Ye,ilköyün içinden geçmiş, 

köyün, şimal mahrecinde, geniş kırların 
ortasında tek bir köşke gelmişti. 

Genç İngiliz kapıyı çaldı .. Çok bekleme 
den kapı açıldı. Sırtında Iaci\'ert bir ge
mici süveteri ayaklarında geniş ttr de· 
nizci pantalonu bulunan esmer, kıvırcık 
saçlı bir hizmetçi eşikte göründü .. Karşı
sında Davisti bulan adam hemen birdi
zini yere çöktü. Gözlerini bu genç ve gü· 
zel Anglo Sakson yavrusunun yüzünde 
gezdirdikten sonra başını yere eğdi, haç 
çıkardı .. Bozuk bir türkçe ile mırıldandı: 

- Çok şükür lsaya! .. Sen efendimizi 
sağ salim bize gönderdi. 

Davist, güzel gözlerinde ışıklanan bir 
gülüş manasile bir saniye önünde diz· 
çöken, kendisini bir aziz, havariyundan 
bir mukaddes gibi haç çıkannakla karşı
layan bu adama baktı. Sonra, yüzündeki 
manayı kaybetmeden elini onun omuzu
na vurdu: 

- Kallc Sotiri 1 dedi. Düş öne bakalım. 
Sizi göreceğim geldi!.. Kı\'ırcık saçlı es
mer adam çevikçe yerinden fırladı. Ke
nara çekildi, kapıyı işaret etti: 

- Buyurun efendimiz! 
Davist yürüdü. isminin Sotiri olduğu 

anlaşılan hizmetçi peşi sıra takip etti. 
Taşlığa girdiler .. Serin mermer koridoru 
geçtiler. Merdivenlerıi. çıkarlarken Davist 
sordu: 

- Kimse var mı yukarda? 
- Hayır efendimiz! Herkes sabahle-

yin erkenden gittiler. Dün gece burada 
toplanmışlardı. Uzun uzun konuştular. 
Sizi merak ediyorlardı. Sonra, Büyükde
redeki telsiz istasyonu için de meraklı 

§eyler anlattılar • 

- Ne dediler? 
- Bilmem. Ben hepsini dinliyemedim. 

Serviste idim. Etrafı kollayan gözcüleri
mizin üstüne memur edilmiştim. Arada 
bir salona dönüyor, sonra gene kapıları 
bacaları kontrol için dolaşıyordum. 

- Yazılı kağıt olsun bırakmadılar mı? 
- Bilmem. Bana ttr şey bırakmadılar 

efendimiz, ama Tata\'ladaki eczacı An
tiyakis gitmedi. Yukarda, sizin odada 
uyuyor. Ona bir şey söylediler, kağıt fa
lan bıraktılarsa ondan haberim yok! 

Merdi\'en bitmiş, birinct katın mükel
lef döşeli sofasına gelmişlerdi. Davist bu
rada durdu. Yorgun \'Ücudunu koltuklar 
dan birine attı. Onünde dt\'an duran So
tiriye emir verdi: 

- Sotiril 

- Emret efendimiz! 

- Yukarı çık; eczacıyı uyandır. BenŞm 
geldiğimi haber ver. Çabuk buraya gel
sin! 

- Başüstüne efendimiz! 
Sotiri bir maymun çevikliğile tırmandı 

ğı merdivende kaybolurken Davist arka· 
sından mırıldandı: 

- Böyle 100 adam. 100.000 kişilik mü
cehhez bir ordudan daha iyli iş görür, da
ha iyi netice alır!.. 

Genç lngıliz bir sigara yaktı. Duman
larını savura sa\-ura kafasını yoıqn su
allerin cevablarını araştırmağa, böylece 
eczacıyı beklemeğe koyuldu. Kendisinin 
lstanbuldan ayrıldığı şu birkaç gün için
de epey \'akalar olmuş demekti. 

Sotirinfo anlattığına göre dün akşa"Il 

yapılan toplantı, Büyükderedeki telsiz 
hakkındaki endişeler Davisti de meraka 
düşürmüştü. Acaba ne olmuştu? Ne var
dı? Şimdiye kadar eze, büze, kızdıra kız
dıra e~lendiği bir yıldır peşinde koştur
duğu donanma kumandanı amiral Şoson 
telsizin yerini mi keşfetmişti? .. 

Bu iJ-ıtimal, Da,·isti iliklerine kadar tit 
retti. Kafa .. ının içinde sıralananlar genç 
adamın gözlerinden bir sinema şeridi gi
bi dei:-ri~en sahneler meydana getiriyor, 
bir düşünceden ötekine atlaya atlaya ec
zacı Antipakis gelinceye kadar bunları 
kısmen hallet.'lleğe uğraşıyordu. 

(De,·amı \'ar) 
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Zümrüt 
"- Çin Baştan başa esrar memle

ketidir. Öyle bir memleket ki nerede 
başlayıp nerede bittiğini bilmek bile 
mümkün değil... Orada sönen bir çok 
medeniyetlerin henüz tüten dumanı 

var. Çinde bugünkü medeniyetin bari. 
kalarma belki rastgelinemcz. Fakat o
rası, her dola§anda unutulmaz harika. 
lar bırakacak binbir tUrlü vak'alar, ga.. 
ribelerle doludur. Çini şimdiye kadar 
his bir seyyah, hiç bir H§if tamamiyle 
tanıyamadı. Sözlerime mübalağa mı 

diyorsunuz? O halde lıltfen dinleyi
niz .. ,, 

La.martin vapurunun ikinci mevki 
ulonundayız. Uzun bir hasretten son. 
ra btanbula dönüyorum. Yarın sabah 
Çanakkaleden geçecegız. Burnuma 
timdiden memleket kokuları: doluyor. 
Yıldızsız bir gece kararan suların üs
tüne dökülündye kadar gözlerim ufuk. 
larda güvertede dolaştım. Sonra ka· 
marama giderken salonda onları gör . 
dUm ve yukarıdaki !Özler kulağıma 

çarptı. 

Onlar beş kişiydiler. İhtiyar bir mar
ıilyalmın etrafına toplanmışlardı: Pi. 
reden vapura binen bir Yunanlı, İstan 
bula dönen bir yahudi, Suriyeye gide. 
cek iki arap ... 

Hepsi gürültülü, bozuk şiveli bir 
Fransızca ile konuşan bu grupla hiç 
tema!! etmemiştim. Fakat ihtiyar Mar. 
ıilyalının iki şarap yudumu arasında 

haykırdığı cUmleler, mübalağalı oldu • 
ğuna şüphe olmıyan hikayesini dinle _ 
mek için beni meraklıı.ndırdı. Marsil -
yalıyı işidebilec~k bir yere oturdum ve 
dinledim. O anlatıyordu: 
••- 1906 da Cenubi Çin kasabalannm 
biriıindeydim. O vakit Armterdamda 
mücevherat ticaretiyle büyük bir mü. 
easesenin hesabına bütün dünyayı do. 
laşıyor, ucuz fiyatla kıymetli taşlar 

topluyordum. Ben, topladığım taşlar 

arasın'dan en çok zümrüdü severim. O
nun yeşil derinliklerinden insanın kal. 
bine baygm bir cazibe dökülür. Onun 
için kimde iyi bir zümrüıl olduğunu 

haber alsam onu satın alabilmek için 
her türlü çareye baıvurur, hiç bir müş 
külden yılmaz, en nihayet maksada mu
vaffak olurdum. 

O sene bana dünyanın en güzel ziitn. 
riltlerinin Cenubi Çindc bulunduğı.ınu 

5Öylemişlerdi. Çinde, bilhassa cenup 
tchirlerinde yabancılar hiç sevilmez, 
her vakit hakarete, tehdide maruz'dur
lar. Hatta bulunduğum kasabada, 
bir çok defa, buranın havasının bana 
hiç yaramadığım, bu pis havanın beni 
ölüme doğru sürüklediğini söylediler. 
Bu cümleler altında gizlenen manayı 
anladım. Fakat anlamamazlıktan gel. 
dim. Maksa'da erişmedikten sonra bu 
tchirden çıkamazdım. Çünkü bu kasa· 
hada Aktak isimli bir ipek tüccarı ve 
bu tüccarda da dünyanrn en güzel züm. 
rütleri vardr. 

O da benim gibi zümrütleri çılgınca
ıuna aeviyordu. Hayatı bahasına bile 
bir tanesini satmak veya değiştirmek 

Yazan: Muzaffer Esen 
istemezdi. Bana anlattıklarına göre o. 
dasma çekilir, afyon dumanları arasm 
da bir çocuk gibi ziimrütleriyle oynar, 
onların, parmakları arasmdan yeşil bir 
au gibi akışından tlerin bir a-evinç du -
yarmış. Bu adamla tanışmak için bir 
vesile bulmak kolay oldu. Fakat ilk gö. 
rüştüğümüz dakikada dudaklarında 

yayılan bir tebessüm gördüm. Bu tebs
süm açıkça: "dostum, sen zümrütle. 
rimden bir kaçını almağa gel 
din, fakat onları alamıyacaksm,, mana· 
ama ge1iyordu. 

Her şeyden konuştuk, fakat sözU 
kıymetli taşlar üzerine ~ti.rmeğe bir 
türlü muvaffak olamadım. Öyle zanne. 
diyordum ki Sahrayıkebir'de gaz; soba. 
lan veya Eskimolar diyarında buz ma· 
kineleri satmak bu adama zümrütle. 
rinden bahsettirmekten daha kolaydır. 

Benimle Fransızca konuştu. Paris
ten bahsetti, Avrupa politikasına dair 
haberler sordu. Fransız akademisine 
yeniden kimlerin girdiğini öğrenmek 

istedi. Paris tiyatrolarının son temsil. 
lerini anlattırdı. Fakat ben ona kıymetli 
taşlara dair bir kelime bile aöyleteme· 
dim. Benim yerim·de bir başkası olsa 
ce!areti kırılır, bu işten vazgeçerdi. Fa 
kat mü~külat benim azmimi arttırıyor· 
du. Aktak hakkında malfunat edinme. 
ğe çalıştım ve oldukça tuhaf şeyler 

öğrendim. 

O henüz genç iken Pariste Çin i§i 
Japon işi eşya satan bir dükkan idar.: 
etmiş, o ııralarda kendisinden çok 
genç, bir fıransız kızı ile evlenmiş, on
dan bir çocuğu olmuş. Kansı ölmü§, 
yahut ayrılmış (burasını kat'i olarak 
öğrenemedim) Pariste hayli zengin o. 
lan Çinli, memleketine kızıyla yalnız 

dönmüş. Kızı o vakit on yaşında katlar 
mış .. Çine geldikten sonra mC'o'ıleketi
nin adetlerine alışmakta sıkıntı çel:t 
yormuş .. Tabii bu öğrendiğim şeyler, 

işimi bir arpa boyu bile ileriye götür· 
medi.. 

Bir gün Aktak'ı ziyaretten döner. 
ken bir çitin yanından geçiyordum. Bi
risi Fransızca beni çağırdı: 

- O kadar hızlı gitme .. Geliniz ko. 
nuşalıml. 

Ne kadar şaşırdığımı siz keşfediniz .. 
Çitin arkasında Çinli elbiseleri giymiş 

bir Parisliyi andıran güzel bir kız var
dı. Yalnız burnunun hafifçe darlığı v-e 
ince gözlerinin biraz çekikliği, kam. 
nrn bir parçasının san ırka ait olduğu· 
nu hatırlatıyordu. Bu Aktakın kızı idi. 
Babasından ziyade annesine benziyen 
bir kız .. Çine geldikten sonra belki 
ilk defa Fransızca söylemek fırutınt 

bulmu§tU. 
On dakika sonra adamakıllı ahbap 

olmu§tuk. Yanında duran ihtiyar bir 
hizmetçi korkudan titriyor, boş yere 
geç kaldıklarını anlatmıya çalışıyordu. 
O ne eve dönüyor, ne de beni bırala • 
yordu. 

Ertesi gün koskoca kırmızı balıklar
la dolu minimini bir ırmağın kenarın. 
da biribirimizi tekrar gördük. Bu gö· 

- 40-
Bu filmde anlatılmağa neğer ilk tec. 

rUbl:m Todttles adiyle andan ihtiyar 
fil ile olmuştu • .Bu lağar herif civara 
bir ziyaret yapmak niyetiyle kamptan 
fırlarmş ve baJı~ alı psavuşmuştu. Ya
rumda bir kişi daha olduğu halde biz 
de peşine düşmüş ve fakat geriye gel. 
mel!i için onu bir türlü kandıramamış. 
tık. 

O önde, biz arkada tam yirmi kilo
metre kadar yürüdük. Yalvarmak, ya. 
karmak para etmeyince, cambazların 

kullandıkları çatallara mürcaat ederek 
herifi ancak beş saat sonra kampa ge. 
tirebilmiştik. Her hafata Toddles bağ-

~ -- ,.ıAnVtından 'babset1e- 1 ..... 

larını kopanr ve beni arkasından koŞ
tururdu. Bir defasında onu bir batak. 
lığa kadar takip etmiş ve bütün geceyi 
orada geçirmiştik. Ancak ertesi sabah 
yerimize dönebildik. 

Bununla beraber koca Toddles ve 
ben ahbaplığı hayli ilerletmiştik. Za
man zaman acayip yapılı kiiçücük göz. 
leriyle bana bakar; derhal anlarım ki 
gene gece gezintilerinden birine hazır. 
lan maktadır; ben de ona göre davranır 
ve tedbirlerimi alırdım. 

Villamsın dehşetli sinirleri olduğunu 
bµrada itiraf edeyim. O vah~i hayvan
larla öyle sahneler yamııtı ki bugUnkU 
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Resimli Hafta 

Mecmuasına kavuşacaksı~ız 

82 • 48 5ahlfe içinde bilhassa kadmla.n ala kadar edecek olo.n bu mecmuada tştedlği

ıılz her ~.)i bulabilecek, en güzel yazı, hikB e, romanları i~bıde topIQ·aöa& olan ba 

mecmua, 

Kuruşa satılacaktır 
llk nushasına. iıAn vermek isteyenler şimdiden 

Ankara. e&cl.dcmnde Va.kıt yurdunda Kenıa lettin tren ilin bürosuna mürac.a.a.t etmeli-

111 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Şişli Terakki Lisesi Direktörlüğünden ~c 

1 - Lise ve orta son sınıfların bütünle me ve engel sınavlarına 1 eylQlde; ciiğer sı nıfların 7 eyhllde başla~ııl~ 
2 - Yeni müracaatlar çoğaldığından 10 eylOle kadar kayıtlarım yenilemiyen talebenin yerleri mahfuz 
~~ . l 

1 i 3 - Kayıt işleri için lise saat 10-16 ara sında açıktır. 

l11,1mıııu11ıınıı1t11111ımıı11111ııııııııı111ııı1111ııuııııı1111uııııııııı11111ıımı11ıtı411ııııı11m1ııı1M1uı1ıııııı1 1111 ıııııııııı1 ııımııı11ı• lll•lltıııı;:ııııı11111ııııııı11111ıınnııı111ıtnmı1111ı'!!!!!!!E~ 
rüşmeler uzadı, gitti. 

O on doktızunda ben yirmi beşinde 
idim. Kızcağız Çinde çok sıkılıyor, on 
yaşının hayalinde yaşayan Parise dön. 
mele istiyordu. 

Bu görüşmeler devam etti. Bugün 
böyle bir göıüşmenin ne kadar tchlL 
keli olduğunu düşünebiliyorum. Fakat 
insan yirmi beş yaşında hiç bir tehlike
den korkmaz değil mi? Ben bir taraf. 
tan kızla görüşüyor, bir taraftan Ma
ma Çinlinin evine gidiyordum. Çünkü 
beni asıl Çinde bulunduran sebebi, 
zümrütleri unutmamıştım. Fakat bir 
türlü zümrütlerden bahsetmcğe fırsat 

bulamıyordum. 

Bir gün Çinlinin evine girerken ka
rarım kat'i idi. Ne olursa olsun züm
rütlerden bahsedecektim. O gün beni 
hiç görmediğim bir odaya aldılar. Bu 
odada, bir müzeyi hatırlatan mobilyele 
ri, levhaları, ufaktefek eşyayı takdirle 
seyrettim. Ben bu e§ya ile yarım aaat 
kadar meşgul olmuştum. Halbuki h!la 
Aktak görünmemişti. Sabırsızlandım, 

kapıyı açmak istedim. Kapı kilidli idi. 
Pencerelere koştum. Camları örten 
sarmaşıkların altında kuvvetli demir 
pa.rmaklıklar vardı. Haykırdım, kapıya 

vurdum, kimse gelmedi. 
Mahp119tum. 
Akşam, çamyarması gibi üç herif o· 

dama girdi. ikisinin ellerinde tanıdığrm 

film mensuplarından hiç birisi böyle 
bir cesareti gösteremiyeceği gibi her 
hangi bir paraya olursa olsun böyle bir 
rolü kabu letmeği aklından bile geçir. 
mez. 

Bu kadın hiç bir şeyden korkmuyor· 
du. 

''Jongllarda 'kaybolan,, filmi hakika. 
ten çok büyük bir filmdi, faknt Villams 
olmasaydı bu film hiç şüphesiz kaybo
lacaktı. Gündüzleri aktörleri korumak 
ve geceleri de hayvanlara bakanlara 
yardım etmek suretiyle çok çalışıyor • 
dum. Paramı da muntazaman almakta 
olduğumu hatırda tutunuz. 

Filmin en biiyük anı, bir gün öğle. 
den sonra hiç ümid edilmedik bir za· 
manda çatıverdi. Bu yalnız filmin en 
büyük anı eğil ve fakat hürmetkarını. 
zın da şimdiye kadar başından ge~me. 
mi!J olan en büyük andı. Sinemaya in
tisap ettiğim zamananberi başımdan 
ufak tefek heyecan vak'alan geçmiş ve 
bir hayli de titremiştim. Fakat ~im·di 

size anlatacağım manzara kadar hiç 

--_.,./. 

Vesaitinakliye reı::.minden olan borcun d _ dolayı haciz 
1I ve 1953 plaka sayılı taksi otomobilinin Osman bey 
günU saat 11 de satılacağı illn olunur. 

Nafia Vekaletinde~ 
1 - 1-9-938 tarihinde saat on birde kapalı zarf usuliylo mlinaka.S1lsııı ~ 

cağı 14, 18, 22, ve 26 Ağustos tarihlerindeki tnus, Cumhuriyet, Jla.ber,~ 
ve resmi gazeteyle ilil.u edilen Diyarbakır - Cizre hattmm be5tnci kı~Jtlldı! t' 
nakasası görülen lüzum üzerine ayni şartı arla 15-9-938 tvihlne nıUsB 
günU saat on bire talilt edilmiştir. 661!? 

2 - 1-9-938 tarihinden itibaren müteahhitlik vesikası usulU ıağ\1 ~;. 
ğundan bu münakasa için gerek eksiltme §ertnsmelerinde ve gere1'58 ()ltlt,ı 
ve tarihleri yazılı gazetelerdeki ilanlarda aranı!&cağı UAn edUeJl ]ttıf'' 
vesikası) aranılmıyacak, bunun yerine (ehliyet vesikası) talep oıunac& atfll ~ 

3 - Bu münakasaya girmek için ehliyot vesikası almak ıatıyenl., ıe 
lariyle diğer vesikalarını bir istidaya rapten mtinakal!!a tarihinden en~dJf·, 
evvel veklı.letimize müracaat ederek ehliyet vesiltnsı lalep etm~leri 1 1' eıı!C 

4 - Münakasa tarihinden en az sekiz gtln evvel mUraeaat ed9rf 
aikası taleb etmiyenlcrin mUraeaatları nazarı itibara ııılmmıyacaktll'· (,) 
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silahların en korkuncu olan iki Çin kı
kılıcı vardı. üçüncüsü bir yemek tep
sisi taşıyordu. Onlara Çince söyledim. 
Tehdit ettim. tşitmiyormu~ gibi lakayd 
kaldılar. Beni ge'çmişlerime kavuştur _ 

bir şey sinirlerimi param parsa etme. 
mişti. 

Mis Vilyams, Jonglda kaybolmu .. Ci
varda feryatların: işidecek, imdadına ko
şacak kimsecikler yok. Filvaki herhan
gi bir yerden yüzlerce kilometre uzak
larda olan Jonglda zavallı kadın şaşır· 
mış, ne yapacağım bilmez bir halde; 
yorgun bacaklariyle dolaşıp durmakta ... 

Anlatttğım Jonglu Jackousville şeh -
rinin otuz kilometre mesafesindeki 
Pablo plajında vücuda getirmiştik. 

Jonglun ne demek olduğunu biliyor mu
sunuz? 

Ben de bu yabancı kelimeyi bilmez
dim ama, maslahat icabı öğrendim. 

Size de öğreteyim: Hindistanda cesim 
ağaçlar, uzun ot ve kamışlarla kaplı ge
niş yerlere J ongl denirmiş. Hindliler 
bukelimeyi acem dilinde orman ve ça
lılık manasına olan çengel ve çengelis
tan kelimelerinden almışlar. 

Bütün dünya lisanları da bunu ol
duğu gibi kabul etmiJ. Ben gadece or
man deyip geçecektim. Fakat okuyucu· 

#-"~ 
dukları takdirde ~ok ~d.i~ıı~ 
yüzlerinde okudum. ~er. 
ı;eısiz çekildiler ve gittıl;sofll' 1 

~I 
.... ~u dl: 

larrmın beni büsbutun d•tı'• ~ 

1 . . . k l' ·ı· kullan . ..i<' me erı ıçın . c ııne} . diı.11 •. i 
aunuz ya, sinemaya .:ır sd~ 
yip kelimelerin mana ve il • ' 

renmeğe başladım· 111'Jı ;~~ 
işte Jonglda, yern 8~r) p 

ta ba~ boı dolaşan. ( Vil>'~tJ!• 
korunmak üzere Mı9 ,it1~ jf 
ca.man kütüğün arasına -e~ •"'-

kökre...- cJOJ"' 
dı:ı, hayvanların ,;,,de ~ 

.. ııt .... • p 
Jonglun kuru otları ~nıeıııi•ti·ıı t,ıl 
yaptıktan hışırtıyı dı gide'e 
kadın için pek te bo§a ,r 
değildi. . t<iltii~(ll'I ~rıJı 

Mis Vilyamsı i}<1 ar6ıf1 ~ıdıl 
yerleştirmiş ve LeOl' aıct• tı~· 
kadına doğru sıç~ al~ IC t 
göstermek için tertıbada bir ~~ıcl 
cins hayvanlar ııakkıf1 antf1 c 
olan koca (Otto) ha::ıeıı ı;te,ııı: 

. t pesın t Mis Vılyamsın e . aıife 
ır.ın ., 

doğru aıçraması ~ (1 

( f)eVarrı' 
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Ha tayda 
lteisi kim 

Devlet 
olacak? 

teİik'e ~ Boıtara'• 1 incide 
._biııt ~ teıekkUl edecek olan Hatay 

t.f Pb~ı azasını kendisi seçecektir. 
Ot, li Usldr arasında söylenildiğine 
~e S ~~Yın Devlet Reisliğine Tür. 

ı. u~.uk Millet Meclisinde Antalya 

""'~· ay·f~r Sökmenin seçilmesi 
&.ı le gıbıdir. 

4'arraı:ektıetc liatay valisi -doktor Ab
lt11e ıj'na~ Melekin getirileceği, Mal
'l'ıırlrıaı ıe~ı muallir:ılerinden Hataylı 
'Clyıt1li ettin de Maar:f Vekili olacaiı 
l' Yor. 

lir)( d .. s..,.l . uşmanhğı maake~ile 
1-ı Yelderi IDyanla 

Slttı~et>, (Hususi) - Hatay davası 
'~danberi burada olup bitenleri 
hrııııı, e takip ettiğinize şüphe etmi -

Suri . 
lıııda Ye de Türkiye Cumhuriyeti ara· 

Bunu baltalamak için yapılan ıiddet 
ve itiaaf para etmedi. Esasen burada 
tanınmış servetçe, şerefçe, nUfuzça 
yükse!c bir çok aileler vardır. Zaten 
memfeketini ve milletini seven bir 
müslü:nan Arap. Türk dostudur. Po. · 
litika dellallan ve Suriye hazinesinin 
yağmacıları yaptıklannr örtbas edip 
halka yutturmak için Tilrk düımanlığı 
nı bir perde gibi kullanıyorlar. Arap
lar, bilhassa Suriyeliler, zeki, huaaı 

ve necip bir kavirn:lir. 
Burada herkes Cumhuriyet TUrkiye

sinin hüsnü niyet ve kud~tine, Arap
ların en halis dostları olduğuna inandı.. 
ğı için can ve gönülden Türkiy•ye bağ
ltlıklannı izhardan çekinmeğe lüzum 
görmemektedir. 

Zafer bayramı 
~ H111'ıarılı 1 incide 

111 marşı ile beraber hazırlanan çelenk-

HABER - '.Aqam pOStUl 

Kürek birinciliği 
_.. Baıtarafı 7 inddı 

Sıra en mühim yanıta. Bu müsa -
bakayı kazanan pmpiyon dahi olmasa 
Türkiye pmpiyonunrda mmtakaaını 

temsil etmek hakkını kazanacak. tddi
ab bir çekitme. Bugüne kadar yapılan 
ekser yarıılarda birinci gelen Gala
tuaylılar bu ıef er de birinci gelecek -
terini limit ediyorlar. Nitekim yanım 
ilk anları da bunu gösteriyor. 

Sarı • kırmızılılar ilk anlarda rakip 
lerini otuz, kırk metre" takıyorlar. Ya. 
nı devam ediyor, fakat Güneı ekibi 
kendilerini iyice 111a1tuıyor. 

Artık müsabaka bitmek üzere mu -
vaaalat yerine yaklaJIYorlar, Galata -
aaray yine GUneıten bir futa boyu 
önde. Yanıı bitirmeleri için iki kürek 
atmaları kifi. Bu ıuada dümencinin 
yine yanlıt bir hareketine phit olu -
yoruz. Dilmeni kırıyor ve Güneı fu -
tasının önüne geçmek istiyor. Bundan 

ı ·istifade eden Güneıliler rakiplerini 
çeyrek futa boyu geçerek yanıı kaza. 
nıyorlar. St bir Iııevcut anlagmaya rağmen doıt 

'lu~ok •eslerin arasında bir takım 
~fa tın da karıçtığına elbette ki 

.._ ·llııdır 
4'ltılı • 

ler Ablideye konacak, merasime nihayet 1 _ Güneı. 
verilerek kıtalar kışlalarına dönecektir. 2 _ Galatasaray, 

llı!ı A alckaıc Jci Halebin hakiki ve te
'tt d tap aileleri Tiirkiyenin sa:lzk bi
~~ludur. Yalnız Türk düımanhğı 
llıfıı td arkasında maddi menfaatlar te
~~~n hüviyetleri gibi asılları da 

Saat 12 de Selimiye kışlasından 21 pa- 3 _ Beykoz. 

re top atılacaktır. Bu auretle yanJlar bitmit oluyor. 
Gece Anadolu ve Rwneli yakasında bi • Ve pmpiyona üzerinde müessir olan 

rer Fener alayı yapılacaktır. Bunlardan bu katagoride Beykoz iki birincilik, 
lstanbul taıafmdaki alay saat 21 de Tak bir UçUncUlük kazanarak ıı puvanla 
::imden hareketle tramvay yolu boyunca tatanbul pmpiyonu, Gilneı bir birin _ 
Beyazıta ve Anadolu yakasındaki alay cilik ve bir ikincilik kazanarak 8 pu. 
da ayni saatte Doğancılardan hareketle vanla ikinci ve Galatasaray bir ikinci. 
tramvay yolunu takiben Kadıköy iskele- lik bir UçilncUlllk kuanaralıc 4 puvan. 

&ıııuııı bazı §ahsiyetler ellerindeki 
'il q •e cebir ıilahiyle ortalığı ka· 
~. •urrnaktan geri kalmamaktadır -

lı.~~laıebi 
-~ta n temiz Arap aileleri bugün 
'ğ llefretıe bakıyor. Türk dü'9 

sine kadar gidecektir. la üçüncü oldular. 

~lllı Ceplerini ldoJdurmağa vesile 1 k ı• tay ya' re 
letdir eden belliba§lı aile de Cabiri -

~:~ aall aJlkası olmıyan V"J

0 kaza s 1 
ltrı btı ti~~ yahudi olduğu iddia edi· Londra, 28 (A.A.) - Şlmaıt At. 
' rıı.ı'llin ıccereıi hakkında elde e- lantlk servisine tahsis edilen Albat· 

-...,;-uınat da bunu mUeyyittir. roa tayyaresi yaptığı bir tecrübe U· 

~ ~ Saf et ıehririden ıeldilderi çuşundan sonra dUn akşam Hatfleld 
bir ın (Cebra) isminde aimit hava meydanında karaya inerken 

lı ı.!.ahudi olduğu ve bu ıimite yere c;arpmış ve ikiye ayrılmıştır. 
"'f) ~kın bugUn dahi (Kikeca _ Tayyarenin pllotile Uc; yolcusuna bir 

leri ve gitgide Cabra ve CL şey olmamıştır~ 
l'\ıt ~ • ımnmn•ırınım_..HRllQne~-~~..,...~__,...a.-rita <•·•·~- t>ilD öiı.4 .. 
t..._-.erıııce meçhul değildir. sonra beş tayyarel!en mürekkep bir 

«t ~ bunıw. Arap fizyonomisi tarassut filosu Lugano'ya gitmek U. 
.. 'llr P t d zerıt D\ıpendorz kampından hareket t.....~ · ı raten e hasis, menfaatçi 

.... --~ l bakılırsa aoyl.ırrnı Beni etmiştir. 
ııı.ı. ?cadı tereddüde mahal kal _ SchwYZ dağlarında sis ytızUnden . a, tayyarelerJn dördü kayalara çarpa • 

ltGlc~:tlctin~ir takım dolaplarla Suriye rak yere dUşmUştUr. Tayyarelerden 
Ofiııu ,_ ın ve Araplıfın bapna be- UçUniln 6 kişiden ibaret olan mUret-
,. ı ... r-'- tebatı ölmüştür. ÜrUncU tayyarede 
"'Ple • \&.lr. "' 
~ ~t~ni .doldurmak için biç bir ıey. bulunan i~.I kişi ağır surette yara. 
~~ llıiyen bu ailenin bu mabat lanmıştır. 
('l'Gt1t dtı bugün elinde geçer akçe -------------

''ucu l!llanlığı) dır. 
ta~ •l~ de Halepte teıkil edildiğini 
~truzıiıını~ (Ellüçnetill Defa An 
~tttı ) iıınıu teıekkillde de bu 
~ "illi tr faal birer uadır. Bunlar 

bfr h }'et ve vatan mefhumlan an· 
'ıı 1Yaldir 
~ !le~ltkkuıu~ diier ualan da Ne
la,.~i.if~aıne, Fahri Elbarudt, Fu
~1 rıç, Hasan Cebbare, yan 
~~hi' :•rı Halepli Şeyh Maruf EL 
~cU°r eyh Mustafa Elzerka ve 
~.· 

~1.ı. • •1e ve ha . . . . Sa 
~ ""tli, • lıi rıcıye vezırı dullah 
\.:..~U 1lkabı Şimal aslanıdır • bu 
-...-~ n ltıaalreli hlmiaidir. Hatay 
._~ııı ~rıcınduberi Uzkiye 
,, rrı;:zı ~Y Cabirf, Garonun 

) Stıı llvır1 olmuı son filnlere 
~ llfld C.~ mekik dokwnuıtur. 
llta..~e- lhııı rt de bu yolda en faal bir 
'~ iç~tır. Şimdi de takenderunu 
'~tin ııı teıkiJ edilen bir komite
~ lllduı e 3oo.ooo lirabk bir tahsisat 
Gıı e htıiıı~~ ~ber aldım. Zavalh Su
'1 lııııa 1 " ının na11l soyulmakta ol-

\lllthııi._~a~&k kabil değildir. 
Jıı ita hacc~ nıçin ve neden verildiğini 
._:ıı Yafrnaı Yoktur. Bu 300.000 liralık 
) " Cah·r

1
·..,. dan Lazkiyc muhafızı ih-

'"Oo • · ·ın ı 
'1.... -. Saduıı s.ooo, Fuat Cabirinin 
'~t "e h ııh Cabirinin 60.000 lira 

"e er biriıı. b Un b. . 
' h rnuı1t _ın uı ırer çıft. 

tıı 11 •ileni &ahı bi olmaları için ... 
~ 'tfati}'J~ ~~ulmünden Türk doatlu
~ltte 'f'e .r çok müslüman aileleri 

~ hıı1tt 1'~ buaca boğulmaktadır. 
ıatbı..~ ltıı- lri:venin C::vletler ara • 
-qı.ı. y •etli 

•• "ll Suri . nıevcudiyeti, buna 
lıa~t lhti~indeki teş:ttiltil efkar 
btf"'i1111l teıı· r burada Türk dost· 

lı~ &arııı 1
'
1 

nıilry11ta teeaaUıüne 
o iiu. 

HABER oka111eu1armm merakla \'e 
bly,Uk bir a1üa71a takip ettlJllerl ba 
e.er pek yaknada eıkıyor. 

GUneı bu yanp kazanmakla TUrki. 
ye birincililine 1atan!>ul namına gir -
mek hakkım alnuı oldu. 

Beykozlulan yüzmede olduğu gibi 
kürekte de İstanbul pmpiyonlulunu 
kazandıklanndan dolayı tebrik ede -
riz. 

GUnUn umum! puvan vaziyetinde de 
Beykozlular 27 puvanla hafta geL 
mektedirler. Galatasaray 25 puvan. 
Günet 18 puvan. 

T. K. Delidıai 

o 

Mısırlılar 
_.. Baıtara/ ı 9 uncuda 

reket hakemin yerinde mUdabaleıd çir -
k1D bir bldlııe çıJrma1ma m&ni oluyor • 
Maçm son dakikalan mubtelltin çahpna
sma rağmen bir tnrın gol çıkmıyor Bu
na Kwr mlldafaasmm güzel oyunundan 
bqka muhaclmlerin beceriksizliği de 

sebeb oluyor. 43 Uncu dakikada misafir. 
lerden bir oyuncu hakeme muhtelltin 11 

klel oynadığını ıMSyleylnce, hakem onu da 

dıfan çıkarmak istedi ve bu karar misa
firler tarafmdan proteato edlldL Oyun 
tam bir hercUmerc içinde 2-1 Ennadiyll
lehU takrmmm pltbtyetUe bitti. 

Nasıl oynadıw 

Mwrlılar bir gün evvelkine nazaran 
daha canlı oynamakla beraber güzel bir 
oyun g&steremedller. içlerinde en iyi 

oyıuyanlar lal müdafi, sol iç ve sol a. 

çıklan ldl. DtlnkU kalecileri de bir gün 
evvelklne nazaran iyi idi. Takım itibari
le bbde bıraktıiJ intiba vasattır. Muhte· 
llte ıellnce eeuen lyl tefkll edllmeınif 
olan takım antrenmaD111 da olunca bu 

netice evvelden bellt oldu. içlerinde HU-
1amettln bqta olmak Osere Rlfat, 1Jdncl 
devrede oynıyan Ali Rtsa ve Nlzmı va. 
zlfelerlnl yaptılar. Diferlerl hiçbir za • 

man vasatın Ustllne çıkamadılar. 
Hakem Ahmet Adem oyunu iyi idare et
meye çahgmasma rağmen seyircileri tat 
mln etmedi. 

R.BAllTOGLU 

o 

Doğan spor 
Eğe Ukl mfteabakaamda 

:\•!J,ilayı 4 - ı yendi 

~. 28 (Huaul) - Ege llki mu.
babamı yapmak tızere Kuğlaya giden 

İmıirfn Dofanspor klUbü çok üstün bir l 
oyun çıkararak Muğlalılan 4-1 gibi katı 
bir neticeyle maiU~b etmlatlr. 

ıı 

~---

. .;...,.... ..,,,,.. . 
Amerikada yapılan bir ikiz kardeşler fÜ zellik müsabakasında bt4 ~ çift kardeş ka-

zanmı§lardır. 

Bunlardan en önde oturan ikiz kmdeı güıeUikte birincilifi, iki yandaki lemdeş

ler ildndlili, ortadakiler de üçüncülülil alm11lardır. Kardeşlerin güzellikleri !tadar 
malanndalri bnuerlile de dilekate şayan dır. 

lngiliz 
• 
iŞ 

- Amerikan 
birliği 

.- Baştarafı ı incide Ierdir. Öğle üzeri, yeniden şatoya 
len haberler arasında bir münasebet döndUklerl zaman, Lord Runclman, 

Tlpllç'ln Henleln'cl belediye reisini görmektedirler. ' 

Amerika, Almanyaya 
Dini hatırlatıyor 

yemi• ve bllAhara Alman endllstrfyell Fre 

Vaşington, 28 (A. A.) - Hariciye na
mı Hull, Brland - Kellog paktının im. 
zaamm oo®çu yıldönUmtlnd~n istifade 
.edeııek paktı J.m-. eden devletlere be.rbl 
kanun harlcl addetmek huawnında yap
tıklan "resmi ve aleni" yemini hatırlat
mqtır, 

Hull, paktı imza eden milletleri ve bu 
meyanda Almanyayı, İtalyayı ve Japon
yayı zikrederek demi§tir ki: 

.. _ HWdkuıetler ve milletlerin .taah-
bUdil ve mes'ullyetlerile alA.kadar olma. 
mağa baklan yoktur. ÇilnkU gerek her 
ıabam, gerekse her milletin bayatmda 
kıymeUi olan her ıeyln himayesi on se
ne evvel resmen yapılan yeminlerin tu
tulup tutulmamasma bağlıdır.,, 

İngiliz kabinesinin toplantısı 
Londra, 28 (A.A-) - Başvekilet 

daiesinden matbuata bu sabah aşağı· 
daki tebliğ verilmi§tir: 

Kararlaştırıldığı veçhile Başvekil, 

yann Londraya avdet etmiş buluna. 
cak ve bazı kimselerle görilşecektir. 

lskoçyaya hareket etmeden evvel 
Chamberlain, Londrad& bulunan na. 
zırlarla bir içtima aktedecektir. 

İçtima salı günü saat 11 de Başve
kMet dairesinde yapılacaktD'. 

İngilteaenin Berlin elçisinden 
alınacak izahat 
Londra, 28 (A.A.) - lngilterenin 

Berlin büyük elçisi yarm Lord Hali. 
faksa Berlin göztı ile Orta Avrupa 
v&zıyeti hakkında izahat verecektir. 

İngiliz diplomatik mahfillerinde 
Berlln büyük elçisinin Londrada ne 
kadar kalacağı hakkında sarih bir eey 
söylenmemektedir. Maamafih büyük 
elçinin salı gUnkU kabine toplantısın. 
dan evvel hareket etmesi ihtimal da· 
bilinde değildir. 

Bu suretle büyük elçi, kabinenin ve.. 
receği talimatı dinliyecek ve enternas. 
yonal vaziyet hakkında alınacak son 
kararlan da öğrenecektir. 
Prağdaki müzakereler 

Prag, 28 (A.A.) - BugUn saat 17 
de Lord Runclmanla B. Henleln, 
Prens Hohenlohe'nln Rotenhans şa
tosunda ikinci bir görüşme yapmıt. 
lardır. 

Malılm olduğu llzere, Lord ve Ley
di Runclman, yanlarında BB. Gvat. 
kin ve Peto olduğu halde, hafta ta
tlllnl getirmek üzere dUnden ltlba. 
ren Tlpllç şatosunda Prens Aldrln
cer'ln misafiri bulunmaktadır. Bu 
sabah, Prensin av köşktlıie gitmiş • 

derik Şlst'l kabul etmiştir. Saat 15 
te B. Gvatkln, Rotenhans'a Prens 
Hohenlohe'nln şatosuna gitmiştir. 

Şimaıt Bohemyada teftişte bulunan 
B. Henleln derhal milzakerelete baş 
lam ıştır. 

BB. Kunt, Gvatkin ve Peto da bu 
müzakerelere iştirak etmişlerdir. 

Fransız gazetelerinin milta· 
9aları 

Parla, 28 (A. A.) - Sir Jobn Si
mon'un nutku Fransız matbuatı ta
rafından müttefikan iyi karşılanmış 
tır. Yalnız bazı gazeteler, hatibin 
Alman tehditlerine karşı daha kat'ı 
bir lisan kullanmadığına teessüf et. 
mektedlrler. 

Epok, göy le yazıyor: 
''Mes'ud bir tesadüf elseri olarak At

lantiğin öbür ucundan Hull'ün nutku bir 
almlsada gibi Sir Jobn Slmon'un sözleri
ni teyid ediyor. Amerika siyasetinin btl
ytlk hatlarında İngiltere ile hemfikir ol
dufuııu bildiriyor. Anglo • Sak.son sem
patisi ve tesanüdü yeni bir hızla kuvvet
leniyor. Bu eekilde vaziyet gayet açıktır. 
Pek ileri gitmekle Almanya ne gibi teh
likelere maruz kalacağmı biliyor.,, 

Flgaro, şöyle yazıyor: 
"Eğer Çekoslovakya bir taarruza 

hedef olursa, ve eğer bu sebeple 
Fransa 16 llkteşrln 1925 tarihli mu 
ahede mucibince onun yardımına 

koşmak mecburiyetinde kalırsa, ln
glltere ister istemez lhtlllfa ıUrtık. 
lenecektlr .. HUkılmet dün. bunu Sir 
Con Simon'un ağzlyle teyit etmlt
tir. Almanlar vaziyeti kavramışlar. 
dır Relch hükılmetl de bunun için 
bu gUc;lükten kac;ınmak ve vakayll 
başka şeklide göstermek istemek -
tedlr. Fllhaklka Berllnde hAkim o. 
lan fikir Çekleri mUtecavlz vaztye. 
te sokmaktan ibaret imiş gibi hare. 
ket edilmektedir.,, 

Populalre şöyle yazıyor: 
"Vaziyetin ciddiyeti, azami had -

dl buldutu b ir sırada Ingilte re bil. 
kiimetl sotukkanlıhkla kat'l ve açık 
bir lisan kullanmıştır. Bu beyana -
tın manası hakkında kimse aldana. 
inaz ve vaziyet vahimle~tlğt takdir
de tngllterentn ne tarzda hareket e. 
deceğl hakkında şüphe edemez. Böy 
le yapmakla İngiltere hUkftmetl sul
ha hizmet etmiştir. Atlantlğln öbUr 
tarnfında sal!hlyettar bir ses gele. 
cek saatlerde tnglllz nazırının sesi
ne iştirak ederse, sulh katlyetle te. 
mln edllmlt olacaktır . ., 



Bu akşam bir ka~ılc 

M A Z O N alınız, ya

rın neticesini görür • 

1 
MAZON 

MEYVA 
1 1t lYI (ğ lYI !Fil lYI n 
ismi taklnd edilebilir. ! 
Fakat ne terkibi, ne de 

1 tesiri taklid edilemez. 

ME.YVAT'UZU 

1 

n =..ır ve kana.tmaz 1 
.!:1 sert sakalları kolaylıkl2 

traş eder. 

Bir tek tüp sızın bu 
neticeyi almanıza 

kafi gelir 

Bugün ilk İş olarak 

RADYOLiN 
alınız ve bitinceye kadar günde üç 

defa kullanınız. Bu müddetin sonun

da dişlerinizin evvelkinden çak daha 

parlak, çok daha beyaz \'e çok daha 

temiz olduğunu göreceksiniz. 

RA DY.OLi N 
ile munaıu~aK" ~can ve aıcşam ve ner 

yemekten ~onra di§lerinizi fırçalayı
nız . 

............... 1153 ........ 

Havadar, konforlu, ucuz, hususi 
hastahane 

Şişli cerrahi kliniği sahibi ve 
operatöril 

Birinci C A F EH Paristen 
sınıf Mezun 
operatör rr A V V AR 

Yalnız Altun çiçek traş 
bıçakları sabununu, kre-

le.-ini bu ... - ., zınnız. 

Umumi, cerrahi, dimağ, sin5r ve es 
tetik (gençleştirme) cerrahisi ve ka. 
clın, doğum mUtehassısı. 

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

iilllllllmw .. -. .... mm ... IBlliıi 1 
mini ve kolonyasını kulla
nınız. Bunlardan daha iyi. 

~il!!!!!!!!~!--~!!!~~~~~~~~~~~ • 

1 

FREDO limon çiçeği kolonyası hasta olanlarla hasta· 
lıktan kalkanlara hayat, şifa verir. Derece:;İ yüksek olan 
FREDO kolonyası masaj için birrncidir. Sinire, çarpın
tıya baygınlık ve sinir hallerinde ruhu olcşayan latif bir 
kokusu vardır. 

Bilumum ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında ve eczane
lerde satılır. Taklitlere dikkatFREDO markasını ısrar-
la isteyiniz. RUJU. 
FREDO losyonu. FREDO kremi. FREDO dudakruju. 
FREDO tuvalet pudrası. FREDO çocuk pudrası. FRE
DO briyantini vesaire. 

.. ' '4.~ ··ol • .. · . ... NIŞANTA " INDA ~ll!l~DEID!!El:ı?!'.?ll 

IŞIK LiSESi 
\'at ıh (Eskr Feyziye) \'at ısız 

!\lcmlckctimizin en eski hu$uSi lisesi dir. Rcs:ni liselere muadeleti tasdik 
edilmıiştir. Ana, ilk, orta ,.e lice kısımlarl le fen ve edebiyat kolları vardrr. Li
san tedrisatına husust ehemmiyet verilir. Yeni yapılan pa\'iyonla mektep as
ri bir ~kle ifrağ edilmi~tir. Kız 'e erkek talebe için ayn daireler \'ardır. Ta
lebe kaydı için hergün ondan on altıya ka dar müracaat edilebilir. Fazla ma
ICtmat için tarifname bte) iniz. Telefon: 41039 

···~··" .-·,._, ....... .,.:..,-:~ıt~.,·:ı:ı: ~"'.";y>,,."" ~ .. '"l'f";..,_ ... .ı: .. ·. r . ·; -. 

29 AGUSTOS - 1938 
.,..,, · .... •~"'''•' .• ...... ~.:--···"'Q.·U41'~'';:.t 

193 Izmi 
FUARIND 

\1 9 
RadYo tekniğinin 
ŞAH ESERLERi 

1 OLAN 

RADYOL RJ!vl 
Görünüz 

Umam Vek 1 

Abdurrahman 
M 

lstanbul Bah k pı Ha an f,e~: 
deposu Ustilnde relefon: 2352 

--~~~~~~~--A 
~aıraçlnlaırıe~aşoırlldla IHlcırhcor cad<dlesDınde 

Kız - Erkek Yatılı-Yatısız 

H~yriye L·sesi 
ı.r· 

Ana, jJk, orta, lise sınıflarilc fc· ve edebiyat kollarını havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren .. ~:~s'' 
Arzı. eden talebe okulun hususi otobüslerile naklolunur. Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar ınu yıol' 
!\.abul olunur. Sekizinci ve on birinci sınıfların bütünleme ve engel sınavları 1 eylulde, diğer sınıflar da. 1 e 
Je başlıyacaktır. lstiyenlcre tarifname gönderilir. 

Telefon: 20530 
; "• •: r .. -r . • . • ·' ~ . "°. • -... _.,,O: # , 

- ---

~
I • # I , I ~' ~· • ' ,..,..~~~·~,~ .. -.· 

LI~... W ~ ,; .. ~· . . • ' ~ f ..... "'·•·· 

L------------------~ 
~~ A O M i i K T i ö A R ~_......,.ı 

ve · ~ ~ iL ~ ~ V Ş IE IK L 1 G D NI E IK ~ ~ ~ I 

HORMOBiN_...., 
ı abletlerı nor eczaned araymız. ! Posta kutusu 1255 ttormoıtin ' 


