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urddaş, Bayramın kutlu olsun! 

••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
SO Ağustosun 1 

16 ıncı yıl dönümündel 
• 

· Ataıtüırk i • v . • 
Sin ar mıdır öyle bir Türk ki bugün takvime ya~ gözlerle bakabil- : 
) Ve hangi insandır o ki bir milleti yeryüzüne, yeryüzünü sulha peqimle- : 
erı kudrete bugün dahi inanmayabilsin. : 

) ~a.Yir! ne güzel duygudan mahrum böyle bir Türk farzolunabilir, ne de : 
1 hi':!_~tinde umumi bir kıtalin olamamaSJnda en büyük rolü oynayanı seze- : 
1 -~ gözden mahrum insan düşünülebilir! : 

Ilı liaYir! lnsanhğm Türk ırkından gelen son mübeşşirine milli biatımız. : "\---"" !tıncı yıldönümünde beşerin wnumt biati halini almııtır. On altı yıl ~n· i 
1 ~ 'ıo:t .,,., ..... &ii•fiaü tuibe Mkn hbnman bu&iiD beti kıtamll ! ve eşsiz bayranlıima muhatabtlr. Orleline bir ~ ili .._ c* 
: ( Dtvamı 2 incide) : 
•111~ -1/ABER - • •••.........•.................•....................... : 
)) l!&eısveklllM mllhlm beyanatı l 

Beyaıtl 111ıyilmun4a bugün1tü geÇlt rumiridm in görün'ül 7tnöüride Başvekil vt Milli Mldtz]aa·vt'kı"li göiülüyoiJ . 

Bütün Türkiye 
30 agustosun 
Bayramını yapıyo.r 

ersimde toplu bir 
halde şekavet vaka· lstanbuld;tDnlilı<ri'•-i"'"" iliıörün~ 
tı. ları kalmamıştır buı1ünkü 

~ koıordumuzla iki sUvarl tümeni tedip 4§ 
ı.ı.ıı "•zlfeslol muvaffakıyetle yaptılar 

"1 llt b1ll, 29 (A. A.) - Başvekil Ce- etmişler ve bü~1ik bir kııımı uzak mesa. 
~ Tunceli seyahati hakkında ib- fe katettikten eonra Elizığ ile Palo ara
~ be Boran bir muhabirimize, a§a- amdaki manevra aahasma gelmltlerdL 

........ Y&na.tta h,tllunmuştur: Buna rağmen lut'alarda hiç yorgunluk e. 
~i'da ordu manevralannın son seri yoktu. Burada ordu BıhhiyeainJn ve 
lııt ~ takib ettim. Biliyorsunuz ki geri hizmetlerinin de mükemmel lflepıia 
~le ~ara tekmil modern te~hiza~ olduğunu kaydetmek isterim. . 
' ç kolordu ve iki süvari tümeni Beni 'Dlli/tehir eden görUtlerimi ciim-
1a~"~ttl h~~!ai ve kahraman cUmhuriyet onfu-
~ he ktıınanda heyetimiz, yeni silah- la~ eplz bqklımandan~ Şefim Ata
' ~ ltln daha tcklmUl eden ordu- tUrk'e arzettim. 
~, lferaı er nıektebinin yüksek tecrübe Oradayk~n, Denimin tedip h~ketl 
"ı~~l'l:yle Yetlftlrmckte devam et- ve ayni zamanda tınar ve ıslah programı 
~ "e er. Eratta gördüğüm disiplin, ile mqgul oldwn. Askeri ve mUUd aa-
1llyeı enel'jt, ıubaylarımızm vukuf ka- Wıiyettar fevatm mal6amt ve muiaıea. 

~..::"'" "e ın .._ ~ )' eharetli idareıl, havada ve larmı dinledim. Y~ılan tedip hareketi 
:sıeııı vasıta ve eilihlann kullanıl. katı ve milsbet netice vermeğe bafla
:1ıa.a or.:1 lntıvatfakıyet, büyilk milleti- iDii ve son l&fhalma gelmiftir. 
~e tıltı:yla iftihar etmekte ve milU Kıaa bir zaman sonra, Denlinin eim-

~lı oıd::;:ı ba.~lamaktald güveninde diye kadar geçirdiği ıafhalan ve bundaJi 
\ı l~ il gosteren kuvvetli bir sonra yapılması kararlqtmıan ıslahatı 

it.~~ ltu:or. Bilbasaa Uive etmeliyim bUtUn tafeUltıyla efkln umwalyeye bil-
~"qa 8'rp etıer daha evvel Dersimin ma- direceflm. Şimdiden ifade edebilirim ki, 
~lldtıerı "e Çetin dağ ve kayalıklannda eski zamanlarda olduğu gibi toplu tüa

ne "erilen tedib vazifesini üa vetln vukuu bertaraf edilmiftlr. 

llGylllt~~------........ 
ha~ rarn rnünasebetile 

l' ,... Bu akşam 
l' ll111ıaı11 ransız Film Yıldm 
1~nı B t LI F 14 A ı:e Grubu 

lıa ~ edfye Bahçesi Alaturka 
'l)aıı llA .. İsrnında ayrıca 
.... ~ ltit YET ve memleketimizin 

l 111 lla,..11 F lteyeme. Ve bunlardan 
"'lett11ı11 itekler Ye EJAbınariye 

eveJden ıipari' ediniz. 
,.RLRl'ON ı .a77• -

Ordumuzun ve jandarmamızm bu telin 
dağJaida gösterdiği . ~anca faali. 
yeti mDletimlliıı takdirine arzetmek 'Va-

züemdir . ., 

merasım 
30 Aiuıtos Zafer ve Tayyare Bay. 

ramı yurdun her tarafında olduğu gibi 
ıehrimizde de bugün sabahtan itibaren 
büyük tuahüratla kutlulanmağa bat • 
lamııtır. 

lr Dtva111ı 4 üncüdı .. , ...... ···-·--·-··--·---·· 
BUGCN 
Büridan 

Dikk at: mü
vezzııerden 

2 Forma 
isteye ceksiniz 

Mifel Zevakonun bu pbeserini 
forma halinde ve haftada llİr defa 
vermft, okuyuculanmm memnuıı 

etmedi. Gerek tifab• .... tahri. 
ren yapılan müracaatlardan anlıyo. 

ruz ki,karilerimizin mühim INır kıs.. 

mı " Büridan,, ı bersün pzetenin 
içinde okumak arzuıundad1r. Her
te:Jden enel -Okuyucunun aazet..i 
olmak prenıtini fİlır i tt.ibaz eden 
HABER, 1 E:rlülclen itibaren Büri· 
danJ eakilİ IJDİ paete İçinde YS'IDL 

i • 1latfıyacaldır. llb e proinaumı. 
- sön baırlaaan iki fonm hqiin, 
psttemlale Wrlikte dafıblacakbr. __ ....... -··---...... -....... "···-....... -....... . 

Bugünkü merasimde nutuk söyliymlrr 

Çek mesele ;i dolagısile 

lngiliz kabinesi bugün 
fevkalade bir içtima 

yapıyor 



2 

ft;:I BlBE• 
A K Ş A M .P O S T A 9 1,.,
Sdı•ı .. ',,."YN;;,ı;.ı .. Miıliir~ 

Haean'tRaelm'\U•• 
•J DAR E Ev I, lıtanbul Ankara caddeSİ -te hl.-o __ ,, .. T•lrof •-1 1tı ..... •Alaa 

Yazı. ı,~telefony =:t2 3 8 7 2"" 
idare~ -:;;r ~- ": 2 43 70 
llln ~... ·.. : 2033!J 

A B O N E Ş A R T LA R ·~ 
' • .,.,.,.. ~ r_, ~ s........ t.401 ıı.. .., ........ 

• •v•ııı tıo • -,!·••• •" a •ve.11 • .....- •o• :. ııt . : ' . ..,.... ....... . .. . 
dladiselec,e;,kictec 

Türk .ordusu 
Y'azan : Nizamettin Nazif 

Dünyanın her devrinde en hak edil
miş gurur Türk ordularına kumanda 
edenin gururu olmu§tur. Zira, yer yU. 
zünde insanlıkla harbı biribidnin ya. 
nında biribirine benzer çehreler halin. 
de gösterebilen tek silah Ti.irkün aila
hıd.r. 

Dünyanın her devrinde silah kulla
nan, her ırktan insan, kendi benzerine 
pala sallarken, kendi cinsinden olanla. 
ra, hatta kendi ırkından olanlara, 
kendi ininden, kendi mahallesinden, 
kendi evinden türeyenlere bile tırpan 
atarken yalnız bileğinin kuvvetini ve 
silahının keskinliğini düşünmüştür. 

Harp işinde yalnız vah~i olmuştur. İlk 

silahların toplu hareket eden disiplinli 
yığ nlar tarafından kullanıldığı günden 
bugüne kadar tarih yalnız bir ırkın, en 
vah~i. en hoyrat. en yaban vasıta sa. 
yılan silahı sapan kadar, orak kadar, 
kürdan kadar masum ve medeni bir 
fılet haline soktuğunu görmüştür: 

Bizim ırkımız. , 
Türk elinde silah daima hakka biz. 

met etmiş, En umulmaz çocuğu bile 
r.1mantik bir kahraman olan Türk mil
l~ti sırf hakka hizmet için gözünü yu
mup saldımuı, fedakar ve diğerkam 

olduğu iı;in ıdaima kazanmıı ve bu di. 
gerkamlık medeniyeti daima ilerletmiş. 
tir. Medeniyetin, bugüne ulaşmcıya 

kadar, her Türk savletinde bir yeni hız 
aldığını, yirminci asırda insanlığı u. 
ran blitiln glizelliklerde (vasıtalı veya 
vasıtasız olarak) Türkün büyük bir 
yaratıcı hissesi olduğunu inkira kalkı
pn ıörülmilyor. 

Hiç bir milletin oı1dusu bizim ordu
muza benzemez. Hangi ordu bayrağını 
taşıdığı milletin tam medeniyeti, me. 
deniyetinin tam müş'iresi olarak gös. 
tcri1ebilir ?. 

Biz "bizim ordumuz bizim en yüce 
medeni abidemizdir,, derken bu abide. 
nin muasır dünyada medeniyetin en 
ileri merhalesi olarak tereddütsüz ka
bul edildiğini de biliriz. 

Bir ordu dUJününilz ki devletlerin 
biribirlerine en ausamış düşmanbk 

ıilttUkleri bir devirde silahlanması 

için bir yabancı devlet parlamentosun
daki biltiln partiler müttefikan rey ve. 
rirler. 

Böyle bir ordu nerede görUlmüıtür? 
Bir milletin değil, her milletin her iç. 
timat aınıfının telakkilerine, fcrdt ve 
mUıterek menfaatlerinin topuna bir. 
den hareketleri uygun telikki edilecek, 
bir ordu dünyanın ba!ka hangi mem -
Jeketinde bulunabilir?. 

İnsanlık, bu ordunun an•ancıidir. 

Medeniyet bu ordunun an'ane olan he
defidir. Bunun içindir ki Türk kuman. 
danı her devirde çolc mütevazi olmayı 
beğenmesine rafmen en yüksek gurura 
haklı aayılmııtır. 

Bir tarihi hakikati tesbit etmek için 
derhal söylemeliyiz ki TUrk ordusunun 
buıünkü mertebesi bugUne kadar ulaJ· 
tığı her tarih yaprağında bulduğumuz 
mertebelerin çok UstUndedir. Ve ordu. 
muz bu mertebesine utaıınca da "sta
tik,, leımiı değildir. Dinamizmini, da
ima kuvvetli, daima daha bilgili, daima 
daha istiminde olmasını temin edecek 
canlılığı en üst derecede muhafaza et. 
mektedir. 

Bu ordu AtatUrkün yarattığı dev. 
lctin ordusudur. Değil Genel Kurma
yında, değil ikinci ve üçüncü aınrf ku
mandanlıklanndn, veya herhangi bir 
silah sınıfının şu veya bu cüz'tamında, 
en geri menzil noktasındaki herhangi 
bir mekkaresinin nallarında bile bir 
dikkatsizlik, bir itinasızlık ve bir çü
rüklük bulmanın imkanı yoktur. Ata. 
tilrk bu ordunun kumandanıdır 'ft 

Türk ordusunun yüksek kumandanla. 

T 1 -. 

.._. fop1ırt" 
Harf tnlnllbmm oamt'11 71Mı Pııt Ma"""8 Pıı.tftı 'Ralkevt tarafrnc!an lıtr ıergl hazırlanmıetır. Son on yıt kinde memlekette tılnnıı gazetelert bir •raya 
sergi bugün saat 17 de merasimle açılacaktır. ___,,,, 

( $1EIHliilltDIE VE IMllEMILIEIKE11'TIE J 
Tren bir çobanı 

ezdi 
Çobanla beraber 15 

"oyu o da öl dil 
Dün akşam saat 9 raddelerinde Ba

kırköy ile Zeytinburnu arasında feci bir 
tren kazası olmuş, ve bir çoban ile 15 
koyun tren altında kalarak parça parça 
olmu~ardır. Bu acıklı kazanın tafsilatı 

şudur: 

Küçük.çekmeceden 8,30 da kalkan, 51 
numaralı ve makinist Halikin idaresinde 
ki Banliyö treni Bakırköyden kalktık· 

tan sonra Y enimahalleye de uğramı~ ve 
yolcularını alarak hareket etmi~tir. Bu 
sırada tren Basmahane köprüsü yanına 

geldiğı zaman, makinist Halik birdenbi
re yol uzerınde bir surü koyun ve bir 
çoban görmüştür. Bunlar hattı bir ta
raftan diğer tarafa geçmek istemektedir· 
ler. Karşılaşma ani ve mesafe de çok az 
olduğundan treni durdurmak kabil ola· 
~amış ve çobanla koyunlar biranda lo
komotifin tekerle.~leri altına yuvarlanmış 
lardır. lş işten geçtikten sonra durdurula 
bilen trenden inenler, çobanı ve 15 ko
yunu tekerlekler altında parça parça 
bulmuşlardır. Hadise derhal jandarma· 
ya ve müddeiumumiliğe haber verilmiş
tir. Yapılan tahkikatta çobanın, Yeni· 
mahallede tayyareci Fethibey sokağında 
oturan Lambo olduğu anlaşılmıştır. Ad· 
1t tabibin muayenesinden sonra ceset gö
mülmüştür. Makinist hakkında tahkika
ta başlanmıştır. 

Bir ('ocuk tramvay 
altında kaldı 

Dün ak~am Yedikulede bir tramvay 
kazası olmuş bir çocuk muhtelif yerlerin 
den yaralanmıştır. 

Haydarda bıçakçı AlAeddin sokağında 
3 numarada oturan Orhan Namık Ke
mal caddesinde vatman Silleymamn ida
resindeki tramvaya atlamak istemiş fakat 
ayağı kayarak yere yuvarlanmıştır. Bu 
sırada tramvayın altına giren Orhan VÜ· 

cudunun birçok yerlerinden a~rca ya· 
ralanmış ve baygın bir halde Cerrahpaşa 
hastanesine kaldmlmıştır. 

rındaki an'anesinin dıJına çikmamasile, 
milli kudret ölçen terazide kendini or. 
dusunun en terrübesiz neferiyle bir 
tutmaktaki devamlı israriyle dilnyaya 
ne mUbcccel bir karakter ve asalet nü
muneai vermektedir. 

Biz Kemalistler bunun sebebini izah 
edebiliriz, Deriz ki; Atatürk milletinin 
kanına inanan adamdır, kemalumin e. 
saı akidesi TUrk milletine inanmaktır. 
Ve biliriz ki bizi bu iman kuratrdı, bu 
iman yükseltti, medeniyete bu imanla 
hizmet ediyoruz. 

Baıvekil Bayann dün söylediği söz 
çok doğrudur: 

Büyük Türk milleti ordusiyle iftihar 

Nişanhsını vuran 
Yahudi gencinin 

muhakemesi başladı 
Üç ay evvel 19 yaıımda Korin adında

ki karısını bıçakla karnından vurarak öl
düren Moizln muhakemesine dUn ağır. 
cezada baıılanmıştır. HAdiseyi anlatalım: 

Moiz ile Korin bir sene kadar evvel 
medeni niklhla evlenmişler, fakat para 
olmadığından dini nlklh yapamamışlar
dır. 

Moiz karısını çok sevmekte ve kıskan
mııktadır. Bir mUddet sonra da Korlnin 
evlerinde kiracı olarak oturan Enver is. 
minde blrlsiyle görilştüğünU duymuştur. 
Nihayet bl.r gün Korinin c\1ne gitmiş, kı
zı bıçakla karnından yaralamak suretile 
61dUrmUgtUr. 
Molı mabkemede btidiseyi §Öyle anlat

Jlll§hr: 

- Karımın evine gidince kendisine 
nereden ,geldiğini sordum. O, annesiyle 
Camhkllşke gittiğini 85yledL Ben: 

- Yalan s8ylUyorsun, dedim. Sen En
verle oraya gittin. Ve ısrar ettim, luııa
yet karnn: 

- Evet, onunla gittim, onu seviyorum. 
Senlnle de artk evlenfnıyeceğim. Git 
buradan. Dedl. Bu sırada kendimi 
kaybettlm ve cebimdeki bıçağı çıkararak 
karıma uzattım. Kanın birdenbire bıçağı 
clfnıden kaptı, ve üzerime atıldı. Birden 
kendime geldim, iş ciddiye binmişti. Ben 
de hemen ellerine sarıldım. Alt alta, üııt 
Uste boğuşmağa başladı. Bu Blrada nasıl 
oldu bilmem, bıçak kanının karnına sap. 
lanmın. Bundan ötesini bilmiyorum ... 

Moiz, 449 uncu maddeye göre 18 sene 
hapis cezası istenerek ağırcezaya sev -
kedilmlştl. 

Bundan sonra şahitlerin dinlenmesine 
gcçildt İlk olarak ölen Korinin annesi 
Fortnne dinlendi. Dedi ki: 
"- Bir sene evvel bunları evlendir

miştik. Fakat henUz tam olarak evlen
memişler, yani dini nlk8.h yapmamışlar
dı. Sık sık ka\·ga ediyorlardı. HA.diseden 
1~ gUn evvel de gene kavga etmişler ve 

etmekte, ve or.a güvenmekte haklıdır. 
Şu anda 30 Ağuıtosun 16 mcı yıl. 

dönilmünde memleketin her tarafında 
geçit resmi yapan kuvvetlerimizi hay. 
ran hayran seyreden ve alkr§layan halk, 
ordumuzun bu milli güvenci dünya 
durdukça nakz.: ve tekzip etmiyeceğine 
karşı olan milli inancımın fahar et
mektedir. 

Nizameddin NAZiF 

Tonton amca
n nn kurnazın~ı 

Molz kalkıp babasının evine gitmişti. Va
ka gUnU kızımla Camlık8vke gltml§tik. 
Orada Enveri ı;ördük. Bu g-:-nc hem bi. 
zlm evde oturuyor, hem de Moizln iyi bir 
arkadaşı bulunuyordu. Beraber bir n:Ud
det oturduk, sonra biz kalkıp eve geldik. 
Moiz odada bekliyordu, kızımı yanma 
gönderdim, ben de bir ara çıktım baktım. 
Karşı karşıya konuşuyorlardı. Birdenbi
re Moiz bıçağını çekti. Kızım dışanya 

kaçtı, fakat arkasından yetişerek karnın
dan vurdu . ., 

Katil )foiz knyınvaldesinin 
kabul etti. 

sözlerini 

Arkasından vaknda ismi ger,en Enver 
çağmldı. Şunları sö.>·lcdi: 
"- Vak'a gUnU kahvede Molzle be· 

raber oturduk, sonra ben dıean ~ıktnn. 
Gerl d8ndüğUm zaman Molze tekrar ras
Jadım. Bnna: "karımı bekliyorum,, dedi. 
Eve geldim yattım. Bu .sırada : · 
"- Ah, baba, beni vurdu, yandım. dl. 

ye Korlnin seı5ini işittim. Benim Korln
le hiçbir münasebetim yoktur. Yalnız bir 
evde otururuz. Beraber gemıeğe gitme
dik. Birkaç defa annesi de olduğu halde 
sokağa çıkmıştık.,, 

Bundan sonra muhakeme, diğer şahit
ler için başka güne kaldı. 

SO A ğustoson 
16 ıncı yıldUoüınünde 

Atatürk 
(Baıtarafı 1 incide) 

hodkam ve kıskanç olmak hırsını veriyor. 
Zira ı\tatürkün her vasfı arsıulusal yep
yeni bir intibahın bir bakımdan mihrakı 
halini almı~tır. 30 ağustosun on altıncı 
yıldönümünde, mübeşşirimiz dünya mik· 
yasında bir irşat kaynağı olmuştur. 

Askerlikte en önde o. Uzak şarktan 
Aksayı garba kadar bunun tek münkiri 
yok. 

Ekonomide en önde o. 20 yıl önce ölen 
ve bir daha dirilmiyecek sanılan arsıulu· 
sal itimadı, siyasi, iktisadi ve malt ma· 
nalarile tekrar dirilten o. 

lnsanhkta en önde o. Gırtlağına ka
dar sila.hlanrnakta garip bir ısrarı olan 
bu dünya içinde tatlı dil ve karşılıklı say
gıyı devam ettiren, komşu devletlerin 
biribirile kardeş ve dünya devletlerinin 
biribirlerile harbetmeden pürüzsüz dost 
olabileceklerini elle tutulur ve her fırtı
naya rağmen ayakta durur delillerle izah 
eden o. 
Şunlar "bilmem ne - ne.. mihveri, 

bunlar "bilmem ne - ne.. mihveri yapıp 
dünyayı bir ba~ka istikamette döndür
mek vehmile uğraşadursunlar o hakiki 
dünyayı döndüren kozmografik mef ruz 

Doğru 
değil mij 

Akayden 
şDk&ye1t ~ 

Kadıköyünde oturan bir arka 

anlattı: seferletl' 
'' Akay idaresinin vapur ,,_, ... ·~elli-" 

hazan, halka hakiki ve seÇJlle l.:. ~f:J 
atleri ya~tıyor. On beş kilstır i;ti~ 
Kadıköylü olduğum için, h~lkı~ıığı f 
ti uğruna elden gelen her k?1aJ. f/Jflı~ 
terdiğini bildiğim idarenin şıın. 1,etJe tıS' 
ceğim noktalarda hangi mecb~ı~ 
rekct ettiğine akıl erdiremedı~iri. ~ 

A - Sabah postalarından ııı ~-1 
darpaşada köprüden gelen vaP:ıJl' dl 
§ılaşır. Aynca hangisi daha ç~ ') dil ..ı 

. ba}lt JC:I cıJl'-
ranmışsa (yanı tamamen Bil . 
orada beş on dakiikacık bekle:· i ~ 
le tarifelerde on be' - ila.. • ~1':reri t 
gösterilen Kadıköy - Kopru zaUab ~ 
otuz beş dakikaya çıkar. 1\133 ere fS! 
sanın acele bir işi olsa da o sef 1I 
sa felaket.. i sef~~ 
B- Saat on buçuktan son~ Ç'P,'.ı 

de Kadıköy iskelesinde tek ~ ı.J,r 
ve halk bilet almak için yanm ~ 
ayakta ıra bekler. stfeP 

C - Saat onıa on altı arasrnd'.,ııetll 
<bilhassa yazın kalabalığına -~~fi 
seyrektir. Binaenaleyh \'apurlaı"' 
alınağa imkAn kalmaz. . ~~f 
O- Gerek Kadıköyünde •. gerel'gic:eıt-1 

nün Kadıköy iskelesinde bılet Jd~ 
vapurun kalkacağına yakın açı ti#.~ 
günün kalabalık ve sıcak saatle .eJcl-~...: 
çare halk bir koyun sürüsil~ t~eJI'· 
asırlar süren dakikaları üstuste geldt 
fecaatine katlanır ve dünyaya oı.-ıır . !.C 
ne, vapura bineceğine lanet ·eveIV' 

Bütün bu noktalardaki ~k3\1 ~ 
zin samimiyet derecesinden ernı·e tıO .A 
lannı alAkadarlardan rica edef' ~31' 
bizzat tecrübe edip zevkine ''3 ..f 
temenni ederim . ., • . 11e11 Y". 
Arkada~ımızın şik~yetin~ . a} ~~ 

dık. tl!ve edecek bir şeyırnız siııil1 
Muntazam çalışan Akay idare g~ 
gibi vaziyetlerin süratle önUne 

ni muhakkak sayıyoruz. IJI( 
Bafrdat vapuru dJ 
sa od ah parçalS cıııı1f 
Dün saat 18 de Burgaz ada5~ ~ 

kan lsmet kaptan idaresinde}{lçıl't$ ~ 
vapuru manevra yaparken ~ .,-e -: 
mirli buJunan bir sandala ~a ·ı ~~ııı 
tınmştır. Sandalın içindeki.~ '"9pıl'' 
hen, Sabelon isminde üç kiŞ1 ~· 
flikasile denizden kurtarııınışl 'bi~· 
==========~·-; gt ô 

mihveri şahsile maddele~tirrnıŞ t~tıb 
Dilnya bütün aks ive munafı\de ti\ 
re rağmen MIA doğru mih\'erı tidif· ııı· 
yorsa bu sadece bizimki_?.i~-~>t(fi, 5 

Bizimki insanh~m muoe;-;"r rıl 
hun ilahı olmuştur. . re )'tfll 

11 
~ 

16 yılda gösterdiği mucızete13u jl~aı" 
ni ilAve etmesine !Uzum yok.an Jcllııır 
tık mua~ırlanndan inanrnıY ıU 

• • • '-'l~ıcıı 
-":l IJ<'> 

30 ağustosu bu yıl çok d"'· . ııı· 
lü bayramhyoruz: uııeSifll ıt 

Seven, affetmesini, bah~. 3Jıı.f1• 1 ~ zrsr- · o 11' 
len, diğerkrtm olmaktan d tıa i)1 e0t~ 
\·arsa kendinden olanlann. ~arı ,re ., 
lan için avuç avuç sarfetrnıŞ ~dil o~ 
etmekte en uf ak bir tereddll 1~· tJ 
bir gönülün asaletini ba~~~ıtc Ol 

Dünyada insanca sevgt) 
1
' l:ıfllş!11' il' 

gisini ve insanlığın sulha ~arJeill1 11> 
vam ettiren manzumede A aba>1'ııı11,,. 
terek cazibe halini atışını 1f /iB&8 
ruz. -
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!~ata daic 
w 

Zamanımızın 
itik adları 

1-1 ~RR:Est bir tutmak elbette kabil 
'ıy~ğildı:· Akıllıyla nkıllı olmıyan, 
"9ı b ahliiksız arasında ister iste-
~ ır fark .. 
. "'llll b gozetiriz. Gerçi akıllı olmı. 
'tq~nda bir kabahati yoktur, öyle 

kıtn r veya kendi elinde olmıyan 
ıını Sebeblerle iyi, derin ve doğru 
,~ ek kabiliyetini ka ... ·betmiştir Ah-.... mu " · cıı dafaa için de birçok şeyler 

hilir· 
ll'i/lf> · o d:ı, ııu veya bu hallerin 

• 1 ~lata tdığı ağır veraset yüzünden 
~ haııe .rnarnıştır ... Öyle ama insanla~ 
tt 'lıeıı:ı rı~tn, hareketıcı·inin neticeleri

•lUJt lllıyet vermemek elden gelmez. 
< Ilı l'den, bunu isterse hizmet et

t r. ~k adiyle yapmış olsun, cezasını 
gjbi : 1Yet, hl'r ferdin irndesl var. 

arckot eder. Akıllıya dıı ab
g' çt:ılı itana da ten belden fazla hür-

Clir t . 
atat h 

• ta er devirde hürmet görenler, 
t' rafınd:ın sevilenler, ayni me

ll ~n llahlbi olan adamlar değildir. 
~0lt

11:.etıi akıllıdan, ahlaklıdan da 
< deıi 1 barıa karşılanır. Dokuz on 

'aı· l'lermı sayan bir insan karşı
ıa ... tnıl, tnhlbi, kahramanı ile bütün 

~ .. ne~· 
ıııud 6ılıncsl istenir. Bütün bun. 

t lııı\'vafaa etmek kabildir: bir cemi-
~~n ;:o tapınaktan da, asalete tap-

11 ı!a fa ' Zekaya, ahlfı.kn, işe tapmak

' .Yda görebilir. 

~ ~~ız ~uvvctliye, asilzadeye imti
ı,. ~: "~ §edılmesini doğru bulmuyor. 
vı aı1,. e ~upahm? kuvvetli imtiyaz. 

'Or• 
~ t1e ' asıızade de ekseriya büyük 

L hıı""-den ibadet derecesine varan 
~ ""ll':t g" 

~ita 0 rUyor,, diyenler var. Fa-
~la t edin, kuvvetlinin, asilzadenin 

il l'ını lllUdnfaaya kalkışanlar bin 

~.~I 1111 gelirmeğe mecbur oluyor. 

t~ ~lir ad:ımn, ahlaklı, çalışkan a
~--a ~b;ı e.t. ~&.t.crilmcsl hemen her
J~f~I geliyor; onları mildnfaa için 

~ ~ ~~ Sözleri herkes gayet kolay-
,..' il.Yor· h 

~- ınad • atta mUdafnnya lüzum 
... ~~!' l'tnki akıllıdır, mademki iyi bir 
"l eı ' ltıad 
fı.,,;'t il lı. E'ınki çalışıyor, o halde ce. 
• ~ ~oruUrınet görmek, cemiyet tara

' d llnıak onun sarih hakkıdır.,, 
e ltab't 

ıa hul'ııl 1 • Yani zekti, ahlak, çalış-
~ ~ e ?ıı ~t, fıntiyaz arasında bir illet 

~'-'tr t Unasebeti görüyoruz; hal bu-
t ~ Ve nsilzadelik ile hürmet ve 
~ araıı , o ?ıı Inda o münasebeti bulamı-

't.~~. b1-.Unaııebct, geçmiş asırlar için 
. ~ ~ırn i. 
1 ı asıı çın yok. Orta • Zaman in-
lııı !.'l ıadcye bjrtakrm haklar balı-

"'·- l:a~·ct t b" . 
Q --q:. l:t n ıı bulmuşlar, bız bula-

ltııl'ııl atta bir insana, ailesi eskidir 
t Ct ed'! 
'q g 

1
• ı mcsi bize son derece 
ı~·or · · •ırr · Aramızda, asilzadelere 

l'ıııt!t Ro atıelerinın eskiliği dolayısile
~ 

0 
ııtcren bir adam çıkınca şaşı-

~be ~ CC'.Çmiş asırlardan kalma 
' latta adeta bir ölü diye bakı-

~\ıv t· 
~ 111

• as·1.z ~ ~l'lııgt •1 adcliğin saltanatı tari-
~ cıılar hı~•. belki bir gün yine dün. 
~ lııı~Uıı it kUtn sUrmeğe başlar; fa
~ ı illa abıı değildir. Bugün zekfı
~ 'anın, ahlakın saltnnatr vardır. 

~ l'J Vrn~aza~iye halinde böyle, içi-
ş ilıkntınr böyle ... 

~=hATAÇ 

, flııd 
/~·11ı", ırcın avı 

•ti l\rıC'ılcır /\ 
ı 11 t llılı.1 urumu11cla11: 

.tırı~llcJcıı ';~ın mcrımn::ı cyllılün M
\ lı ""lır ., ılı:ıren otohüs seferleri 
1 • • v 4~ 

'il, J'l ' " de Şişliden knlk:ıc:ık 
ijJı t· •ıus:ıııı T k . 

~ıt ' "'nı·ak . ' :ı ~ırıı, <ı::ılntnsnr:ıy, 
~ 1 t' ;\k~ar:ı/Y: I:ıninünü, Divnııyolıı, 
~ kır" ll:ıkık'n 10Pk:ıpı, durnk yerlerin 

~ k~l' 'c \' 11.rn ile lı:ırcket edecek 

1 
11 'eııarı cşılköyden asfalt şoseye 

r, ; 1!en <'\, ~lorak Amlınrlı.r:ı gide· 
lııe 'llahrJı k.c :ı3 ni lnriklc avdet ede

re ıfa11 0n1 r1ı :ılnnların malumu ol-
unur. 

~\vn 
l,ıı" OJ.A .... "< ... \ 'l,, ~l('lf ' 

llıQ l cııı ını { R - Mülıriimü kay· 
0ktltr tıknr:ıc-:ı~ınıdan eskisinin .. 

Zongıılı!akın rc.zacı 
Sıuni YDr.ınrt 
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? 

J a ndarma uğruna tah
tın ı terkeden kraliçe! 

Pre nses 
adam 

kızanı blır slhlrb'azaa evDendDırdl; 
şimdi bir keşiNn D nnan e<dlly c r 

bu 

"KalJalardan buğday 
başakları fışk11-tacağım,, 

Bu yeni keşifle dünyada kuraklık kalmayacak, 
çöller cennet haline girecek 

~Ioheli kraliçesinin damadı elektrikle 1 
nebat y(!tiştirmektedir. 

Ev\'ela kraliçenin aşk macerasından 

bahsedelim. Bu, ayni zamanda, tariht bir 
hadisedir: 
Madagaskarın şimalinde Komor ta

kım adalarından Mohelinin kraliçesi olan 
l\.1oşamba ada henüz istiklaline sahipken 
bir Fransız jandarmasını seviyor ve o
nunla evlenmek istiyor. 

Pol ismindeki bu jandarma o sırada 
' açıkta bulun.maktadır. Kraliçenin kendi

Bu asri sihirbazın bütün bu işler için 
kullanacağx vasıta elektriktir. Toprağa 

elektrik \'ererek ve nebatların gıdalarını 
bu suretle temin ederek mahsul yetişecek 
olan Onelya yeni bir "elektrik ziraat,, u
sulü çıkarmış oluyor. 

Enstantane 
düğün ! 

Benimle evlenir misin ~ 
Evet ... 
O halde şoför, çek ki
lisenin önüne ! 

İngilterede Gretna. Grin kasabau ve 
. oradaki kilise günün her saatinde ve 
1 resmi muamelelere lüzum görmeden 

nikah kıyan bir yer olmakla meıhur • 
l dur. Okuyucularımıza vak' alarm ıeç. 
~ tiği günlerde bahsettiğimiz gibi, aon 
bir kaç ay içinde bile burada evlenen-

-. .• -'""' &ile evlenmek istemesi şüphesiz ki onu 

Bu usul üzerinde eskidenberi uğraşıl

maktaydı. Fakat Onelya bu sahada en 
büyük muvaf fakiyeti elde etmiştir. Bu 
iş için, uzun müddet uğraştıktan sonra, 
tesisat ve makine gibi şeylerini hazırla
mış ve tecrübelerini yapmıştır. Kullan
dığı usulü ve aldığı neticeleri şöyle an
latıyor: 

~ ler çok olmuştur. Bilhassa küçük yaıta 
sevişen gençler, evlenme yaşını bekle
meden evvel, bulundukları 1ehirden 
kaçıp buraya gelerek nikahlannı kıy. 
dırmaktadır lar. 

Onclya ve elektrikle yetiştirdiği şalga
mın, elektriksiz yetişen şalgamla 

mukayesesi 

Bir otel 
dolandıı ıcısı 

Aynştaynın yeğeni, süsile 
yiyip içip yan geliyormuş ! 

Pariste, isminin Aynştayn olmasın -
dan istifade ederek, kendisini meşhur 
alimin yeğeni olarak takdim eden v~ 
bu vasıta ile bir çok kişiyi dolan::lıran 

bir Alman yakalanmıştır. 
Hans Aynştayn isminde ve 28 ya. 

şmdaki bu sahtekann kullandığı usul. 
lerden biri şudur: 

Büyük bir otele geliyor. Mükellef 
bir odaya yerleşiyor. Sonra, yazıhane
ye inerek Londraya, Nevyorka, Berli
ne telefon ediyor ve :kendisinin Aynş. 
taynm yeğeni olduğunu, bu vesile ile 
anlatıyor. Ekseriya, aradığı numara ce
vap vermemektedir. Esasen onun mak 
sadı da birisini aramak değil, bu vası
ta ile Aynştaynın yeğeni olduğunu 

yüksek sesle ilan etmektir. 
Bavullarının bu telefon ettiği yer

lerden geleceğini söyliyen Hans Aynş. 
tayn, ertesi sabah dolşamk üzere biraz 
::okağa çıkıyor ve bir daha görülmü· 
yor. 

Gecelerini bu suretle en mükelle~ 

otellerde beo:lava geçiren, güzelce ye
mek yiyerek banyo yapan sahtekar bu 
şekilde bir çok oteHeri dolandırmıştır. 
Nihayet, ayni hadisenin başka mes -
lektaşlarında da tekerrür ettiğini gö . 
ren otelciler polise müracaat ediyorlar 
ve Hans yakalanıyor. 

Tevkif olundtı.'ğu zaman, sahtekar 
gene Aynştaynın yeğeni olduğunu id
dia etmiş ve bunu isbat için bir çok 
vesikalar göstermiştir. Bunlardan biri 
pasaporttur. Fakat polis, bu pasapor. 
tun dört senelik olduğunu ve müddeti
nin ço'k geçtiğini görüyor. 
· . ikincisi bir hüviyet varakasıdır. A. 
m!:rikanın meşhur gazete sahibi Hörs
tün imzasını taşıyan bu vesikada, 
Hans, Aynştaynın yeğeni olarak tak . 
dim ediliyor ve kendisine Fransada mu 
habirlik vazifesi verildiği bildiriliyor . 
Bu vesikada bir de Hansın hususi ka
tibesi diye güzel bir kadın resmi ya
pıştmlmıştır. Fakat, polis vesikadaki 
Hörst imzasının taklid olduğunu mey. 
dana çıkardığı gibi, kadın resminin •de 
Fransız artistlerinden birinin fotoğrafı 
olduğu tesbit ediliyor. 

Hans Aynştayn sahtekarlık ve do-

memnun ediyor. Fakat, açıkta bulunmak 
l::ı beraber, gene hükumetin bir memuru 
olduğuna göre, Fransanın himayesi altın
daki bir yerin resmen sultanı bulunan bir 
kadınla evlenmeyi muvafık bulmuyor ve 
bunu, hükumete karşı iyi bir hareket say 
mı yor. 

Fakat, kraliçe Moşamba Fransız jan
darması ile e\'lenmekte ısrar ediyor. Ni
hayet, kraliçeliği bırakıp Pol ile evlen
mt-ğe karar veriyor. 

Bunun üzerine, Moheli adası 1895 de 
Fransaya ilhak olunuyor, kraliçe de sev
gilisi ile evleniyor ve bir çiftliğe çekilip 
yaşamaya başlıyorlar. 

Bugün aradan 40 seneden fazla geç
mi~tir. Kraliçeye Fransız hükumeti tara· 
f ından o zaman tahsis olunan para, bu
gün pek az bir şey tutmaktadır. Kraliçe
nin kocası da ihtiyarlamıştır. lki prens 
ve bir prenses olmak üzere üç çocuktan 
vardır. 

Elektrikli sihirbaz 
Moheli kraliçesi ihtiyar kocası ve ço

cukları, adadaki çiftliklerinde oldukça 
sıkıntıh ve mü~kül bir hayat yaşarlar

ken bir gün bir "elektrikli sihirbaz,, çı
kageliyor. 

Bu. Onelya isminde aslen ltalyan, fa
kat tebea itibarile Fransız olan bfr genç
tir. Kraliçenin çiftliğine girmiye muvaf
fak olan bu müteşebbis ger.ç, prenses ile 
evlenmek istiyor. 

Krali~e ünvanını taşıyan ihtiyar ana, 
Prenses kızını da büyük ve zengin bir 
kimse ile evlendirmek, bu suretle, hiç ol
mazsa ömriinün sonunda tekrar servet, 
ve saltanat yüzü görmek arzusundadır. 

Fakat, Onelya, onları, son derece büyük 
bir ikbale eriştireceğini söylüyor ve mil
yonlar vaadediyor. 

Buna nasıl ve hangi vasıta ile muvaf
fak olacaktır? 

Bu, uzun bir müddet için bir sır olarak 
kalıyor. Fakat, herhalde kraliçe, kendisi
ne saadet getirecek olan sihirbazın wzle
rine itimat ediyor: Kmnı Onelyaya veri
yor ... 

Bugün, kraliçe ~foşambanın damadı 

sözünü tutmuş ve ailesine milyonlar ka
zandıracak keşfini ortaya koymuş bulu
nuyor. 

Onelya, geçen sene prense~le evlendik
ten sonra Fransaya gelmiş ve tecrübele
rine başlamı~tır. Keşfi hakkında bulun
duğu bir beyanatta Onelya ~unları söy
lüyor: 

- Dünyayı yeni baştan. tesis edece
ğim .. Öyle h.1İ, keşfim saye,inde, en çorak 
yerler münbit bir arazi haline gelecek, 
kayalardan buğday başakları fışkıracak .. 
Bu suretle tabiat kanunları değişecek, 

dün}'ada kuraklık ve çöl kalmıyacaktrr. 

Bütün çöller birer cennet haline girecek. 

landırıcılık cürmü ile mahkemeye ve • 
rilmiştir. Fakat o hala, kendi.sinin 
meşhur 5.limin ·yeğeni olduğunu iiddia
da devam etmektedir • 

"Dörder metre uzunluğunda iki anten 
yaptım. Bu antenler havada daima mev 
cut olan elektriği alıyor \'e biriktiriyor .. 
Bu elektriği, biribirinden birer ikişer 

metre uzaklıktaki teller vasıtasile topra
ğa sevkediyorum. Tellerin toprağa otuz 
santim kadar girmesi ve şimalden cenuba 
doğru bir istikamette bulunması lAznn
dır . ., 
Görüldüğü gibi, Onelyanın usulü çok 

bp.sittir. Fakat Kristof Kolombun, yu
murta bahsinde dediği gibi, düşünmek 

·JAzundr ... 

"Elektrikli sihirbaz,, bu usulle çok iyi 
. neticeler almıştır. Kumluk ve çorak bir 
arazide çok güzel buğday ve mısır gibi 
hububat yetiştirmi~, çok büyük şalgam
lar elde etmiştir. Ayni usulle yetiştirilen 
patatesler, bu nebata anz olan "dorifor., 
hastalığından da kurtulmaktadır. 

Elektrıkle ziraat usulü tatbik edilen 
topraktan gayet çabuk mahsul almak da 
kabildir. Meselfi, gayet çorak ve bu usul 
tatbik edilmeden mahsul alınmasına im· 
kan olmıyan bir yerde, elektrikle bir bu 
çuk ayda buğday yetiştirilmiştir. 
Diğer taraf tan, bu usulle, toprak ol

mıyan bir yerde bile, kayaların, kumla
nn içinde nebat yetiştirmek kabildir. 
Me....c;eta, büyük bir sandık içine h."Um veya 
kaya paraçları kor, bunların arasnda to
hwn eker ve antenleri dikerek buğday, 

mısır, fasulye, patates gibi hububat ve 
sebze yetiştirebilir~niz. 

Az masrafla ve gayet kısa bir zaman 
zarfında ve çok iyi bir cins olarak yetiş-

r Gretna Grin bugün daha meraklı 
f bir hadiseye sahne olmuştur: 

Glaskovdan Londraya gelen bir o. 
tobüs, Gretna Grinden geçerken toför 
yolcularına : 

- İ§te burası mer:iur nikah yeridir, 
1 diyor, buradaki kilisede her istediğinis 
zaman, her istediğiniz kimse ile evle
nebilirsiniz .. 

Bu sözler yolcul:ırdan bilhaısa bir 
genci alakadar ediyor. Glaskovdan 

' kalktıklarındanberi otobüsteki bir kız. 
•dan gözünü ayırmıyan Con Ducvid fı. 
rminde bir genç, hemen kızın önüne ci
• diyor: 

- Benimle evlenir misiniz? diyor. 
• Elen Frizel ismindeki kız krpkırmt.. 
zı 'kesiliyor. Utanıyor, sıkılıyor. FL 
kat: 

- Evlenirim, cevabını veriyor. 
Bunun üzerine şoför otobüsü . kill· 

senin önüne çekiyor. Otobüste karp
laşıp sevişen iki genç, kiliseldc niklh. 

ı larmı kıydırarak tekrar yola çıkıyor • 
lar ve Londraya evli olarak geliyor ,.. 
lar • 

Bundan sonra otobüsün Gretna Gri. 
ne her uğrayışmda evlenecek bir çift 
çıkacağı ümit ediliyor. 

tirilen bu mahsuller şüphesiz ki sahibine 
büyük bir servet getirecektir • 

Onelya ~mdi bu keşfini, büyük mile· 
yasta bir sermaye ile işletmek üaere ·bfr 
müesseseye satmak niyetindedir. 

~~--~~~--~·-~------------------------_. .... __ .................. --. .... ~--------·· 
11.astµte 

Doğmadan 

Lokma n 
Hafız 

h e k im 
ve 

G AZETEC1LER1N, mürettiplerin, makinecilerin bir doktoru vardır. A· 
dı Hafız Cemal; Soyaclı da Lokman Hekimdir. Bir gazetede: 

Lokman hekim üç yaşında, 
Serlevhasını gördüğüm zaman bir hayli garipsedim. Hafız Cemali ben el

liden eksik tahmin etmezdim. Meğer ne kadar da gençmiş diye düşündüm. 
Hem doktor, hem Hafız olan bir zatın doktorluğunu şöyle bir tarafa bı

rakalım, yalnız hafız olabilmesi için en az kaç yaşında olması icap eder?· di· 
ye zihni hesaba giriştiğim sırada gözüme, yazının alt tarafı ilişti: 

Lokman hekime ıwm ömürler temenni ederken ... 
Bu vaziyette siz olsanız: "Yeni mi doğdu yoksa?,, diye irkilmez misiniz?: 
Doğmadan Hafız ve Lokman hekim ... 
Okuyucularım müsterih olsunlar. Doğan, Lokman hekimin çıkardığı mec

muanın 24 üncü nüshası, üç yaşında olan da gene bu mecmuadır ...• 

A ra v e bul 

G AZETELERDE, bir kaçak resmi gördüm.KL'll ve ne olduğunu anlamak 
merakına düşerek yazıyı okuduğum zaman isminde takılıp kaldım. 

Bu adamın zaten kaçmaya niyet ettiği soyadından da belliydi. Nasd ol
muş da bu soyadım tescil ettirirken kendisinden şüphelenmemişler diye dil· 
şündüm. 

Arabul... Bu kaçağın soyadı. Haklı değil miyim? Meydan okuyan bir i· 
sim .. Ara ve Bul l 

R 
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.lÇERDE: 
•\Esnaf bastan i bugün al on eltıtlo 

mt'rasiınle acılacaktır. Merasimden sonnı 
300 fakir ve> esnaf çocuğu sünnet edilecek
tir. 

• 'ktu fiyatla Uş perşembe gününilen 
flibann tatbik edilecektir. u husustnki 
emrin bugün bildirllmcsi ve alakadnrlara 
belediye tarafından yarın teblifıi muhte· 
mtilfür. 

• (Ç.cmiltcadaJd erkek mu ilim mektebi, 
binası rta '1ikul .olma mü sn it btllundu
~undan Dalmumcu ~·atı mektebine nakle
dilecektir. Balmıımcu mektebi bu sene lait 
vedUmi$Ur. Erkek mudllim mcl.'1tilii mil
düril yeni açılacak olıın Ç:ımlıca .orta oku
luna, Gaziantep lisesi müdürü 1mnmeılilin 
de.muallim mektebine tayin cdilmlştir. 

• İstanbul - Edirne asfalt yolunun inşası 
ilerlemektedir. 'olun .Etlir:ne huHuduna 
kadar lan mmm her :Hii tar.afn 25 bin 
ağaç dikilmiştir. 

• SenebaşınHan temmuz ~nuna kadar 
şehirde 11225 köpek, 0'7 kedi öldürül· 

'Dlfi,tür. 
•'Toplanan dilenci ve delilerin 'bundan 

sonra belediye vasıtaları ile ~il. ::zabıta 
tarafından nakli ·ararlaş!Jr:ılmıştır. 

1stıınbul raibmunda bım rtadiW yııpı. 
lank bundan sonra muhtelit Avrupa 
dillerinde, .seyyah celbi için, knnferanslnr 
~h:noklir. 

• il;ise ınıe:ıunlırrı nrnsında oı:tamcktep 

.mn.aDimlUU i_tin y:mılacaJı: mü.~-a Jm. 
tib:anı finh-crsiteile pcqcmbc günil başlıya 
:alldır. Wifiltc!krdeki il..'1Jlııl imtiharilnnna 
d1a aı f81iültcSınüe, ei1Chiyaftn O c1öJCıllle 

Jımacnktır. 

• Smnbut1 "cnnit ııtıgclIJ:ine talin di
~ ::Iürkotis tlilinnn ..nırww. JCfi F.n'iz 

.P.mq dün Ankaradan şehrimize gclmi~ 
-.-e ıAimanynya arckct c'tmlşUr • 

!l'icınret :ımımn 'tllüflürü "3-':ll"lD ~tlmi
~ csmtf tqc · fillcrj mümcsıtlilc:ri 

ile bi:r toplantı yapılacnktır. 
• .thrar.ııt .me:nimi 'JDÜDasecbtilc ~nfin 

vcklleü tnratından nakliJ-at i,şlcrindc iba
%1 yeni tedbir er alınmı~tır. 1ln anıaa ıab
Sb'e ij}et'i için nznmt 1tiltı "!rallt ~ cdil-

·r. 
• Emniyet sandığının Kadıkqy ıtuhcsi 

lıir .a}·a dar .a,Cllacaktır. 
~ -müdfırli l'.erlik iKut bir haf!Jt

k izin .almıştır. Jtenlf"ısine :hu müddet zar 
1ında ~u:rv.in R~ü UltnT "TCJ .. 'UJ.et edecek
tir • 

.,. Er:zıırum ve Trnmonun vChlr JPllıııları 
~ır.Plfuıa güre imar :ve ıiıışa:ra 
'Tolkında ctilctır. lrnn transit yo 
lundıila Jnn,şat da ...UµJcmektedir. 
· • ~b me.zmıbrn hh'lili 11üıı 51r 

· :ı:yeniıı 165 umar.alı apmu 1i1e ibJr 
gezinti yapmışlardır. 

• .E ıru. ıi"1n,de şehrimize se]eeek olan 
)n'ılf esi>r J>rmt &dtkı;,ilnlln :imar .Plliıını 
'!bazırlı:rnc.ıiktır- P.lAna göre 1Skele civan 
'ı8t'llacııkbr. 

DIŞARDA: 

• :fıuroiz haTa nezaretinin bilclirdfAine 
l!iDdistmıda lede blr bom:bardı. 

da ta.r.ırared e ıbulu 
tın w ~ filmll~. 

• "Jmıan lf.ılosn, 1ı\8ifü: filosunun ziyare
tim !aaıt etmek tiz:e:r.e 'bıuiiin ıaıtaya 'hare 
et ~tir. :etia'bt, ımıiT'8l gemisinde 

erkAnıharbiye ile birlikte bulunmakta4ır. 

tspanyada 
Cumburlyetctlerln 

i leri hareketi 
dev.am edJyor 

Madrit 29 ~I- Qımburi~i
llr, - ERramadına aphesinde. Ka$. 
tuera cjvaı:mda biı QOk mühim .sevkul
t:n'j ..tr:ıeGileri ~ etmi:ı :ve ,Madrit • 
Bedajoz demirJolu ile Kastura - Kabeza 
ele Buey boluna kadar ilerlemişlerdir. 
Cumhuriyetçiler halen bu yolu kesmiş 
bulunmaktadır. 
K.abeıa de Buer mıntaJrasmm cenup 

garbisinde Kampanacio ve Yılla Nueva 
:bela Serma mmtakasmda cemıp istika· 
~ iım,af eden cmnbtıriyetçi iliri 
hareketleri netfoemde Kaza 'Hlnguera, 
Matasanos ve Lasthilerası i_şgal etmişler 
öir. 
Dijşnanm T~ nehri boyunca, Thla· 

Vera Dela Reinam otuı kilometre kadar 
ilerisinde oıımhuriyetçı1erin ileri hareke
tine m&.nl olmak 'WJ aıatayı bqka tarafa 
celbetmek üzere yaptığı hücamlar püs. 
~üştür. 

Atletleri davet 
T. S. K. Atletizm tedcrasyoıuından: 
Afağıda adlan yazıl atletlerin 30-8-

938 aalı gUnU saat tam 17 de Fenerbab
çe .tadmda fedU8ı!Yoıı antrenörü bay 
Ratkaya mUracaat etmeleri 1Ü%umu teb
liğ olunur, 
G&eıı, Fikret, Melih, Zare, Cemal, J:b. 

rahim (Bursa), Neriman, Receb, Galib, 
v..a. i'&Lk. Yavru. Arat, Yusuf, Atea, 
lrfut. eabinbaı, .Terfi, Pulat, Seyvan, 
Sllreyya, AbdUrrahman (3 adım), Mu

hlddlıı, Şevkt, Selim, Hilseyin, :Artan, ' 
MtzStafa, lbra.hlm (İstanbul). 

ı a~oı . 
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Çek meselesi 
Paris, 30 - Çek meselesi dolayısiyle 

orta vrıqıadaki ınaiik vaziyet d~am et
mektedir. Bu vaziyetin aldsleri "Londra 
borsasında kendini göstermiştir. 

Orta A vnı;pa aiiyetı. borsada. fena 
ısmı?tte tesirler -yapm.Jlbr. P'iatlar hafif 
surette sıınıılmııı ve lngiliz esham ve tah 
vilitı ile diğer Avrupa kıymetlerinin ek
serisi bir miktar dilsmüıtilr. 

lııgiltareıılıı Berlin büyük -el_çisi Slr 
!Hendersou LoDdraya gelerek variyet 
lıakkmda nuırlara :iu.hat ;vermietir. 

Havaa .mııhabirinhl ,öğreı:ıdiğ:ine göre, 
büyük el,Çhıin izahatı, burada nrta A. v. 
rupa vaziyeti hakkmda himıedileıı enı:li
ıeıerl teski:ı etme~Ur. 

Londra civarında ıbulllDAll bü.t.ün ,nazır. 
lar, ~ saat OD birde toplanacak Te 

ibn.,Şvcltil Çemberlayn veyahut hariciye 
ı:ıa:m:ı lord Halil'a.ks .tarafından iVerileoek 
.izah.atı dlıı.li)'.ccektir. Xabiııe içtimamda 
lıemen Jbütün .nazırlar bulıınacaJWr. Ta
kip edilecek politik hattı haretet hak. 
kında bir ık.arar almacakt.ır.. 1ı:ıgilterenin 
Berlln ibl~yük el.çisinin 'Yerdiği iznha.ttan 
ha§ka.. ıkabineniıı .eliJıdo hir .fikir edin • 
me'k için, Pragdau gelen .haberler ve ba. 
zr orta .A vru,pa .hük:Omotleri nezdinde 
diplomatik yolla yapılau fikir .teatileri • 

:ni .nncticeelri mevcuttur. Nazzrlar, İn
gili% ef.kAn uınıı.mqeslııi ııazan dikkate 
alacaklardtr. Pragm yaptığı fedakArlık

Iarm. büyük bir ıızla§ma gapeti tqkil 
edip .cbnedlğini, bıına .mukabil Sildetle
.:rin :mQia,blh hattı bnl'.ekctte hnhmmaıen 
lazmıgelip gelmiy~ceğint vey~ ~ • 
detlerln .hattı hareketinin çok vahim ıUp 
heler doğurup doğurmıya~ t.akv.iye 
et:mclc, :namlara dUşcn vazifedir. 

:Betlin nezdinde yeni bir te§ebbils yır 
])lbzıam fikri bu toplantıda ileri ııüriile • 
cektfr. Kab.ine, evvelce yapılan ihtarla
rm daha 1rat'i bir tarzda yeıılleıürllme.. 
si meselesi 'ü%erlndc de bir karar alacak-
1lr. 

Politik ma.1ıfellerde bazı fikirler daha 
1lerl ıtıUriilmektedlr. Bunlann yamı mü.. 
zııkere edilip edilmiyccefi h&kkmda ~ 
c1ı1fk bir ıey s5ylenemcz. Yalnız bunla. 

ra burada işaret edilmesi faydadan hali 
değildir. Bir ıJmnn zevat bir lngiliz ha
kemliğinden, bir kısnn -zevat da. geni§ 
mikyasta yapılacak deniz manevralarm. 
dan ba:hsefmektcdir. 

Felr:at, herhalde, korkmaya. ıba~1ımılan 
bir ııeticenin önüne geçmek vo mut.te
mel mes'ulleri !ng11terenin haldkt hattı 
baııdltetinden haberdar eylemek için, 
eon bir gayret yapılması elzem telüki o. 
lunmaktadır. 

Strazburg, 29 (A • .A.) - Öğrenildiği

.ne .göre Bitler, bu aabnlı saat 9 da hiç 
de beklenilmediği halde Kehl'e gclmi§
tir. Kendisine 8 general refakat ediyor
du. 

.:Kchl §chrinde hu ziyaret büyil.k bir 
hayret tevlid etmitJtir. Führer'i selAm. 
lamak için şehirde hir tek bayrak bile .a
Eillnu§ değildi. Filhrerin muvasalatını mü
teakip derhal hlltün hilcum kıt'alan em
niyet :ve inzibatı temin maksa.db·le se
!erbcr edilmi§tir. Hudud kapatılmı§ ve 
Strazburg tarikiyle münakalAt inkıtaa 

~tD'. 
Remnt hiçbir kabul yapılmam19tır. 
Hitlerle refakatinde.ki .zevat, otomobil

lerinden in€1' inmez .Kehl köprilsünün 
sağ ve solundaki tahkimat işlerini tef. 
t~ et~lerJir. Tcftiı; saat 10 a doğru 
hitama erdiğinden .Hitler ve arkadavlan 
Offenburg istikametine hareket etın.i3-
lerdir. 

Bitler Fransız hududuna gitti 
Strazhurg..29 ı(A. A.) -Hitıerlıı Keh

le ;!qı~ ~4tealcip ~~ Jiııaud, 
Kehl'den hareketini mUteakib hemen 
derhal 8'IlIIUB :ve Ren nehrinin U-J sahili 
ımwnda mlinakale yeniden tesis .ol~ -
muştur. 

Jsviçre hudodonda 
Bern,. .30 {A. A.) - Ciddi bir :menba.

.daıı ..Bem'e gelen maJ.ii.mat.a göre mtıer 
dün Loerranche tnıntakasmda görlinerek 
İstelner Klotz ;istlhk8.mlarım tcftil et
milJür • .Bu havalide Alınan !kıt'a.lan bu. 
landnI;ru !t'e bu lanvetlerln fkl frrta 

.belki daha .fa.zla olduğu .haber verilmek: 
tedir. 

Zafer bayramı 
-.-: &§lartlfı l inciU tün caddeler ve 'bilhassa Beyoğlu ad~ 

Sabah ıs.ut S.SO idD dokuza _kadar <!esindeki apartıman ve evlerin pence-
.!stanbul komutanı Ye dokuzdan, <!okw: releri baştanbaşa kahraman askerleri-
ba~ğa b~ ~ ıvillyct ve ~ti ba§-' miri görmek iıstiy~n halkla dolmuş ve 
~arı ~evkilerinde tehn"kleri kabul sokaklar insandan ges}lmcz bir hale 

erdir. gelmi§tir. 
Saat dOlmzdan itihatt.n de aslccrt kıt- Bugünü bize kazandıran meıd Men. 

~· mckteplec, halk 'Ye esnaf tefekküJ. met~ikler caddelerden ge~erlerl en 
len Beyand. meydanındaki yerlerini halkm içten gelen alkışlarivle kat"Cılan 
almagW b 1 ,A_:,__ ',.r o~ o 

a aş amış~, • ttqlar, ev ve apartımanlardan konfeti 
Saat dokuz baçukta ıher Jey hazır • ve siçek yağmuruna tutulmu§lardır 

lannu§, bütün krta1ar mektepler ve di· 
11 

ekküller ' . Askeri kıtalar, mektepler ve te_şekiıl. 
~-tq.., .-ı.. .. '!:rklerınd1 e toplanmıJ; Jer bu suretle on ikiye doğru Taksime 
Aıil,l"Q.lr. .m.e., .-.-u.ı uru an hususi trı.. r. • 
b'ünde ae vali Mulıidd' ll .. w varmrıtır. Burada abıde etrafında yer 
tanbul k k ın a:ıdağ, lı. ahnmıJ ve bandonun çaldığı istiklal 

'-' slamer ez • omvil?~a.ru., ~ rimizdeki maqiyle beraber hazırlanan çelenkler 
meu u r, parti, ayet ve belediye 
erkanı yer alımJlardı:r. 

Sat 9,45 de tıtabul :ıtomutanr mey. 
'dana gelmiı ve geçit resmine iıtirak e.. 
decck te§Ukülleri tefti§ etmiıtir, 

:Bundan ıo.a.ra kıdc:rmiz bir subay 
meydanda hazırlanan kürsüye çıkarak 
30 Ağustos tarihini anlatan heye
canlı bir nutuk söylemiıtir. Halk ta. 
tarafından çok alkıılanan bu .nutuktan 
sonra İstanbul Komutanı kürsüye ge
lerek bugünün ehemmiyetini tebarüz 
ettiren ~ok giizei bir hitabede bulun-
mu§tur. 

Japonların taarruıO 
kendi aleyh erinde 

netice 

Esnaf 
hastahanesi 

Bugün Ugleden sonra 
açalı yor 

İstanbul Esnaf Cemiyetleri hastaha. 
nesi bugün ı15aat 16 da büyük merasim.. 
le açılacaktır .• Hastahane bütün mo
dern tesisatr ile çok mükemmel bir 
ıekildedir. Bütün esnaf aileleri bura
da bedava tedavi ve muayene edilecek. 
tir. Hastahane ileride daha da geni§Ie. 
tileccktir. \ 

Feci bir· kaza 
1\1anisa (Hususi). - .AkJEsar • Çlftlik 

yolu üzerinde bir otomobil kazası olmu,ş, 
bir amele ölmü~tür .Kaza. tozdan .korun· 
mak istiyen amelenin .ka~ken otomobil 
altına düşmesinden ileri gclmi§tir. 

Manisa .sıtma mücadelesi tP.§kil§tmm 
şoför Hasan tarafından idare .edilen iş 
otomobili Akhisara doğru yol almış, Ş>
sede iki amelenin yanından geçerken 
bunlardan biri tozdan kaçmak maksadi
le karşıya geçmek jstemiştir. Sade.menin 
şiddetinden amele derhal ölmü;tür, Şo
för yakalamnı~tır. 

tut ır 

Nutuklar bittikten sonra .aat 10.45-
de askeri mektepler olduğu halde bil. 
tün mektepler, esnaf ve halJc tqe.kküL Taksim Belediye Bahçesi Alaturka lasmmda ayrıca 
leri meydanda çok muntazam biı: gesit ~ • tiıııiıİıı 
resmt yapmıJlar ve Taksime doğru iter. B l}Q H A M ı y E T ve memlelie ·te• 
meydanda üok muntazam bir ge_çit rcs.. ~ a n En yüksek t1aZ heyet• 
mi yapmışlar ve Taksime doğru Uer • ~ 
lcmeğe başlamrşlardır. I Bunlardan başka Havai Fi§ekler ve Elabınariye 

Beyazıddan Taksime kadar olan bü ( llllmıIDI lli!ll-IWJ~ Yerlerinizi evvelden cipariş ediniz. Telefon: 43776 ~00~ 
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,...._•ral Horti 
acaristanda 
ral ol ursa ••• 

Buna an 
4tll"UıJQ 

Orta Macarlar kadar 
devletleri de memnun 

Yirın· olacaktır 
r~lifindı Yıldanberi Macar Krallığı Na. mclnyaya rahat verir. Zira, faal siyasa 
ta?ista e bulunan Amiral Hortiyc Ma- hayatında meşru bir hak i-ddia edebile· 
b'da. n Rraluğı Naiblik Meclisi tara- cek Habsburglu bir kral, anşlusdan 
~; lı1acar Krallığı tahtının teklif e- evvelki vaziyeti iade için her .zaman 

~bcrı ve amiralın bu teklifi reddettiği fırsat kollayan bir düşman demektir. 
~'- ven· ""!lak 1 ıyor. Yarı resmi kaynaklar. Bundan kurtulmak Berlinin büyük e-
~lllıan Seden bu haber, Amiral Hortinin mel:dir. 
~dığ~ay, ziyareti münosehctiyle Giirülüyor ki S. E. Horti dö Nagi-
t.."i'.t ıntz rnakalcdeki tahminlerimizi banya'nın kral vekilliğinden kurtulp 
ilde ~tncktedir. Henüz bir §ayia ha· kral olması bir çok kuvvetleri memnun 

t dan Ulunan bu meselenin tahakku- edecektir. 
lt~~r ;:acar milleti kadar, belki de Küçük itilaf devletlerinin Bled'de 
·~İctı . l~etinJcn fazla Orta Avrupa Mac:ırist3n lehine aldıkları karar da 
t lır~ın:n memnun olacakl;:ırı söyle- Amiral Hortinin, 20 yıllık naibliği de. 

t aı o] Zıra, Naib Amiral Hol\tinin vamınca, şahsi meziyetlerine karşı her 
lıtııc, lllası, Macar tahtm:la NagHSanya tarafta ııyandırdığı hayranlıkların büyüit 

"anın 
OJnı ın liabsburg hanedanına ha. bir tesiri olmadığı söylenemez. Umumi 

°''l trı ası Macaristanın komşuları ile harbin temiz ve romantik bir siması o· 
t Çoğ ı..ınasebetler'ndeki pür~:zlcrden lan Horti en müşkül şartlar içinde Ma-
~Onı unu giderebilir. car millct:nin maneviyatını yükselte-

~t 't'ıı Şuları Romanya, Çekoslovakya bilmiş ve bu millete layık bir şef oldu. 
r d~o lavya ile Macaristanın ta:n gu:m herkese kabul ettirmiıtir. 

l:..:ı ıııı1~~Uk kuramaması Macar rr.illeti· llortinin krallığı kabul etmesi ile 
tg ta 1 menfa;:ıtJerinden çok IIabs- on d<.irdüncü asr.n ilk yılından beri ilk 

tclıııck tının hodkam iddialarından ileri dcia Macar tahtına haliskan bir Macar 
~-..:: l· tedir. Macar Milletine gen:ş id- aristokratı çıkmış olacaktır. 
~hav: tnilli dava takip e~tirmck. Tu. Eu~ün adına Macaristan denilen, 

' asın:ıa eski imparatorluğu ihya Tunonın en münbit ovalarına Turan 
ttcri v;' asla kaybetmemiş olanların ırkı diSrdUncü Milad asrından itiba-
lı:. llıi li arzusu:iur. Macar milletini U- ren hakimdir. Buraya bizim ırktan o-
lt.c b~ arptan sonra Orta Avrup:ıda l<'nları evvela büyük Attilamız götü11dü. 
tiııc tıl na bıral:an şey hususi emelle- Onun ölümünden sonra iki buçuk asır 
1.t:ııhoıai~ak için Habsburg armacını d:vam eden bir fetreti müteakip gefte 
~ lJtll.ı Cdınmiş olanların ihtira::adır. Turani ırktan olan Avarlar buraya ye-
\ ta· llıi liarptan evvelki :Macar ni bir kan kuvveti getirdiler. 779 dıt 
'l ·a 

1 shu:ıutıarı i~inde bulunan Çek, imparator Şarlimanın kısa bir muvaffa-
ı:ı,n' le 10vak, Sloven, Rumen toprak- kıyetinden sonra Almas han kuman -

~·~ l ıs:nen Yugoslavyaya. kısmen dasında Karpatları aşan ve Turant ır. 
fh., ov:va k . . 
~;·ı cı:ıı :Ya ve Romanyaya bağlan- ın en asil mezıyetlerıne sahip oldu-
•a:arıa aJarına hakiki Macarlar değil, ğunda kimsenin şüphesi bulunmayan 
~: 

0 
r namına politika yapan "Ma- Macarlar Tuna havzas nın bu altrn 

~ııı.ktlnııyanlar,. tahammül edeme· mer'alarını ebedi bir Turanlılar vatanı 
ıı;c Cdir. haline soktular ve buraya kendilerin-

~\lı4ka~r tnill:ti dürüst, asil, medeni. den evvel gelmiş olan Attila erleriyle 
tr !tıitt ~c Sulh aş kı bir millettir ve ve Avarlar la karışarak tam bir Turani 

:tt1ı•tın~tın haklanna saygı göstermek millet halinde bugüne kadar ulaştılar. 
tlal\ l'r <ldır. Ekseriyeti Rumen Macaristan-da Attiladan sonra Tu-
'll an ·1 Çek sı vanyan·n Romanyaya ilha· rani ırktan ilk hükümdar Almas hanın 
0lıı.. topr kl • ğl A d h ld ~-...ısı S a arının Prag a bağlanmış o u rpa an o u. Bunun sülalesi 
1 hc:ı.lttı 10venlerin Kara Jorjeviç tacı· 890 dan 1290 a kadar tam dört asır 

t tcnd· sc:ncıeri hakiki Macarları asla sürdü. Bu sülalenin son hükümdarı ü-
t t~a~~erneJ:tedir. çüaclı Anderyadan sonra Macarlar kı-
~~Oa:, .. arıstanın harpten evvelki sta- sa bir müddet Çek Kralı Venceslas'ın 
"ilhL ""-'l\l • • 

t 
-... trı ıstıyenler sadece Peşteli ve gene kısa bir müddet Bavyera Kralı 
il' Ctd• 

lıt 11\ kı ır; Transilvanya madenle- Oton'un idaresi altında ya~adılar. Ar. 

' 
'Ctj}tneti srfıra inen eski hisse se· pad sülalesinin 27 hükümdarından son-
ıı .,, tc• 
a l:a itrar kıymetlendirmek arzu- ra, on dördüncü asrın başından işbu 

~ "'"ııstlrnış olan Kora borsacılardır. 1938 yıl na kadar, on beşinci asırdaki 
1\ tıda llr.~3nın Almanyaya bağlan- Osmanlı ordularının meşhur ı:lü~manı 
"•tıııanrı 0nce makul hakiki Macarlar, 

~'lı:ıa bın göbeğinde kendiler:ni tek 
ı Jtllııın:~akan bu sakim davalardan 
~rcii. J:!· Cchdile harekete geçmiş· 
"oıı.. ır ta f ~ -"" kjı· ta tan koyu katolik olarak 
tt• • lB"si b. ~ ~ 01 ~ ne, ır taraftan 'koyu ba-

- - _ .... - - 4--
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Musolini kupasın ı 
1939 da d a 

Muhafaza etmeliyiz 
Binici/erimizin yalnız muvaf f akiyetlerini alk ışlı-
yoruz; bugüne kadar bir tek zenginimiz 1 üık 
ekipine bir güzel at hediye etmeği. akıl edemedi 

Binicilerimiz bu yıl, araıuluıal mUaa -
be.katarda bUyUk muve.ffakıyetler kazan. 
dılar. Niste, Ve.rıovada, Romada, zekl
mız, dizimiz, bileğimiz ve mahmuzumuz 
bizi o kadar ~vindlren bir gekilde temail 
edildi ki önlimUzdekl yıl böyle bir sevinç
ten mahrum olmağa hiçbirimiz katlana -

· mayız. Gelecek mUaabakalara girecek 
ekipin bizi bu yıl elde ettiğimiz netice. 
lerden aaağı dU§Urmemeai lhımdır. 

1939 müsabakaları gelecek nlsanda ya
pılacak. Arada yedi ay var. Bu sözleri 
söylemek için yedi ay sabrcdemememizi 
hal;lt görmelidir. Zira bu kadar mUhim 
bir ia için hazırlananlara mtlletln mUote
rok ve eamimi arzueunu mUtemadiyen 
tekrarlamak ve bUdirmek llznngeldiğine 
inanıyoruz. 

Musolini kupasını 1939 da da muhe.fa
za etmeliyiz. Muııolini kupaaınm memle. 
kete gelmesi bize zevk ver en, gururumu 
zu arttıran bir ıeyler kazandırml§tır. Bu 
kupanın gitmesi bu manevt kazancı kay
bettirir. Bu kazancı kaybetmek istemi-
yoruz. 

Arıııuluııal binicilik mUıabakalarma 

1939 da girecek olan Türk ekipine alan
lardaki seyirciler evvelki müsabakalara 
girm[§ olan ekiplerimize baktıkları göz. 
lerle bakmıyacaklardır. Bu ııefer biz Mu
solini kupe.sı kazanmış ve modern bini
cilikte yüksek kıymetini tanrtmıı, bir mil~ 

let halinde temsil edileceğiz. Bu sefer ka
zanırsak ekipimlzin kıymeti ölçUsliz ar
tacak, kazanmaısak geçen yıl istlhzala-

Jan Honyadla oğlu Matya Korvenden 
maada Macarların baJına ne kadar hü
kümdar gelmişse hepsi yabncı kandan 
prenılerdir. Baviyera Kralı Oton'dan 
sonra Papa Sekizinci Bonifaçiyo'nun 
tavsiyesiyle hükümdarlığa kabul edi

lip Macaristanda Anju sülalesini kuran 
Şarl Robert anası tarafından ikinci ku
~akta bir parça Macar kanı taşıyordu. 
Fakat hiç Macar terblyeııi alma·nıştı. 

ve Macar milletinin ruhuna Hab~burg 
lar kadar yabancı idi. Bu •ülaleden 
dört hükümdar geldi. Sonra Macar 
tahtında ardarda sekiz defa haneidan 
değişti. 

Lüksemburg, Habııburglar, Jaklon 
Avusturya hanedanı, Honyad, Çek 
Yaklonları gene Avusturya hanedanı, 

Alman imparatorları, Habsburglar. 
Bütün bu değişiklikler içinde Ma-

n dudaklarında bUkUlUp kalanlar bol bol hayranlığını, nakdi imktınlara malik \'a• 
gülmek fırsatını elde edecekler ve şöy- tandaşlarm ferden ve bildvasıta, doğru. 

le konuşacaklar: dan doğruya izhar etmelerine asla mani 
"- Canım, geçen seneki muvaffakı. değildir. 

yetleri bir tesadUften ibaretti. Türk eki- Bu ciheti böylece tesbit ettikten eon-
pi bu nevi mUsabakalar için kudretli bir ra, atçılığımıza ve binlciliğimize ait çok 
rakib sayılamaz.,, esaslı bir noktaya, şimdilik kısaca temas 

Bunu dedirtmemeliyiz. Atlılarımızın etmek istiyoruz. 
ve onları idare edip yeli3Urenlerin bu ci-

DUrıya binicilik müsabakalarında iki 
beti bizden çok da.ha iyi kavradıklarına 

ekol kaıııııaaıyor: 
ve glmdiden ciddi hazırlıklarda bulunduk-

larma emniyetimiz vardır. Bu satırları 
onlardan ziyade memleketin zenginleri. 
ne hitab etmek için yuıyoruz. 

Evet, bu l§ bir parça da memleketin 
zenginlerine bağlı olan bir i§tir. Yunan 
askeri ekipine her yıl Yunan zenginleri, 
dUnyanm en güzel, tecrUbell veya isti
datlt atlarmdan birkaç tane satınal~ he· 
diye etmektedirler. Romanyalılar da öy
le. Biz ise, blnlcllerimizin yalnız muve.f. 
fakıyetlerini alkışlıyoruz, "yll§asmlar ! ,, 
demetıini biliyoruz; fakat muvaffakıyet 

ıebeblerlni arttıracak hiçbir yardımda 

bulunmuyoruz. BugUne kadar bir tek 
zenginimiz, TUrk kipine bir güzel at he
diye etmeği akıl edemedi. Neden? 

Her ;Jey gibi bunu da yalnız hükume· 
tin yapmasını mı istiyoruz? 

Hükumet bu ciheti dUşUndü. Avrupa• 
dan birçok yeni atlar aatmaldı. Sekiz 
yıllık anııuluıııal temaslar neticesinde el. 
de edilen muvaffakıyetıeri kaybetmemek 
imk!nlarmı temine çalıştı. Fakat bu, 
Türk binici.sinin Uni!ormasına karşı olan 

carlar Arpad sülalesinden sonra yalnız 
bizimle birlikte yaşadıkları iki asırda 
rahat edebilmişlerdir. Zira, biz onla· 

. rın ırki meziyetlerini biliyorduk. Ma. 
carlar Habsburgları istemeden, kato
lik kilisesinin zoriyle, günlük kokan 
bir süs halinde kullanmı§lar ve her is
tediklerini Viyanaya yaptırmı§lardır. 

Viyana çok defa yabancı yardımlariyle 
bu asil millet üzerinde müessir olabil· 
miştir. 

Yoksa en basit Macar köylüsü da. 
hi ırki asalet bakımından en halis kan 
Habsburg:lan bin kere asildir. Habs
burglan Macar tahtından uzaklaştır -
makla Macarlar Turani kanın asaletine 
karşı olan inançlarını, kendi kanlarına 
karşı olan aaygıLarını izhar etmiş ola· 
caklardır. 

H A B E R 

1 - Fransız ekolü. 
2 - Alman ekolü. 

Bizim bu yıl kazandığımız bUtün mu. 
vaffakıyetlerden Fransızlar kendilerine 
bir hisse çıkarmak zekl\sını gösterdiler, 
dediler ki: 

"-Türk ekipi Fransız ekolUniln me
t.odlariyle müsabakalara iştirak ediyor. 
Onların kazançları bizim mctodlarrmrzı 

iyi kullandıklarına del!let eder ... 

Binicilik bizim lnsiyakımızdır. Alı Tu. 
ran ırkı kadar iyi anlamış ve ata iyi hük

metmiş ırk yoktur. Fakat ne yazıktır ki, 
bizim kendi ekolümUz ortadan kaybol

muo gibidir. Biz, ata nasıl binerdik? me
todlarrmız nelerdi? Acaba binicilerimiz 
alaylı. olarak mı yetişirlerdi? 

Bunu sanmak milmklin değildir. Zira, 
ordunun en mlikcmmcllni yapmış olan 
bir mlllet, her uey için bir usul, bir ni
sanı yaratmış olan bir millet, en fazla e. 

hemmiyet verdiği bir sahada usuleUz, ni
zamsız kalamaz. 

Biz kendi musikimizi nasıl unutmuosak, 

güzel snnnt zevklerimizin Bizans ile 1h

tilii.tmdan çıkan piç müzik nasıl bünye. 
mizde yer etmişse, herhalde milli bini

cilik kaidelerimiz de böylece kalbolmuş 
olsa gerek. Bunu aramalıyız. Bu ekol şe. 

birlerde kaybolmu§sa mutlaka parça par 

ça köylerimizde kalmı§tır. Anadoludaki 
ciridcilerlmizi, köylerde yeti§mit iyi bi-

nicllerimizi at Uııttinde ctud etmeğe kal
k~ınıak mUııpet bir net!ceye varabiliriz. 

8 yılda arsıulusal müsabakaların en 
büyük rakipleri olan Fransızlar, Alman-

lar, ltalyanlar, lrlandahlar ve Romenler
den Ustun bir dereceye yükseldik. Arsı. 

ulusal mUsab:ıkalarda yabancı metodlar
la değil, milli mctodlarımızla kazanmak, 

temenni edelim ki sekiz yıl sonraki bü
ylik muvaffakıyctimlz olsun. 

Nlzameddin :Sazif 

l\llıı~ b~tak Yahudi sermayesine bağ
, '1~ ){t 

1
Unan Habsburglara ve bil· 

t:tıt ilk a Şarhn oğlu Prens Ottoya 
lı.ıı~~altallluhalefct bu yüzden belirmiş
• ~kta t Almanya ile yanyana bu
l~t /.\t'lla.nn Çekinen Romanın, İtalya 
ı._ lldıı:llı Ya arasın :la bir tampon bu· 

Dsf'iln~aıutto gemısanı 
haciz edecekDermlşl 

NDcln boşaınıycrDar ? 

N EVYORh.'TA bir kadın avukat, boşanmak için 
kendisine mUracaat eden kadın ve erkeklerin 

Baınyo D lYI, yemekOI 
talksDler 

~lttDı C\)'1 1., 
.. :ır1 h· uzu:nıu görmesi Habs-

'tlı.?\ bu ın~~aye etmesine sebep ?lduğu 
tlıtya alcfet yürüyemiyordu. A-

'lt') nın 
t tlı.ı!rna Ortadan kalkmlsı, Habs· 

i '• tı.ıttcfık· nı Macarlara çok yaradı. 
~ 'Yen ~ J\lınanyayı gücendirmek 
'1 <t tı d ~oma, P.absburgl:ırı koru-

' l\ll'ıira;·~ll V~z~c;meğe mecbur ol
l t ~o lıı iortı;c krallık tcl:lifi nsla 

~ ''I C.k bır icı degwildir Zira· c t c ab b .. . . 
"I' lacar· urgları mutasallit sayan 

ıstan, . . 
.ı n~ı v a <7Jttıkçe kuvvetlenen 

t c ırl· ,. 
~ ''i1 nlacarlan memnun e· 

'2 ~ttıı -ayır ol 
'a 'iPieri b masına rağmen siyasi 
,, aftll ltı akımından kendi mülki 
'-ı h arını d 

\ lr l\ta . cvarnh surette tehdit 
t-ı~ lt'1) bfttarıstanın yerinde sulbcü 

~ 1tıısr d Macaristan görmek Kü-
o-..... evlet! .. 

111 li-ıb ,_ _ erını memnun eder. 
a" slT.ırg 1 

·• taınam· sa tanatmı siya'SI a-
ıyıe uzaklaştırmak Al-

A MEBll<ADA Montreal limanında geçen gün garib 
niçin boşanmak istediklerini sormuıı ve aldığı cevabları bir hadise olmu3tur. MahalU polisi, kaptan Fran-

f!İ Kristem:en'in gcmisinı:: haciz koymak üzere gemiye toplamıştır. 
gitml§tir. Bu cevablara göre kadınlar şu sebeblerle kocalann-

J'optan, ötedebncri kn rısiyle iyi geçinememektedir. 
iki sene evvel kndın mahkemeye müracaat etmiş \'e 
bo~nnma d:ıvası açmıştır. Mahkeme kadının kocasından 

ayrı yaşamasına ve ya,.c;adısı müddetçe nafaka almasına 
hükmetmiştir. Kaptan bu parayı vcnneğe yanaşmayınca 
kadın tckr:ır mahkemoye milrac:ınt etmiş \'e kocasınrn 
gemisine haciz koydurmuştur. 

Fakat kaptanın gemisi alelıi.de bir vapur değildir. 
Üç senedenberi, kaptan, Amerikan donanmasında hiz-

metten çıkarıYnn bir denizaltı gemisini satınalmııı ve bu
nunla nakliyat yapmağa başlamıştır. 

Polis ve mlibtıfiirler limanda duran denizaltı gemisi
ne yanaşu·ken meselenin farkına varan kaptan bu iııle
nilmlyon ıiynrctçilerden kurtulmanın kolayını buhnua-
tur. 

Derhal gemisinin kapaklarını kape.mış ve dnize da. 
ltvermiştir. Elinden bir şey gelmiyen mübaşirler gemi-

1 nin suların içersinc dalışına p~kın şaşkın bakmıılardır. 

dan ayrılıyormu3: 

1 - l{ocam beni se\'miyor. 
2 - Kocam beni lüzumundan fazla ıe\iyor. 
3 - Kıskanç değil. 

4 - Çok genç. 

5 - Briç oynama!mt bilmiyor. 
6 - Çok oyun oynuyor. 
7 - Çok zeki. 

8 - Arkadaşlarıma kur yapıyor • 
9 - Benim hiçbir hareketimi tenkid etmi,yor. 

10 - Hareketlerime çok kusur buluyor. 

Erkeklerin boşanma ııebebleriyse aunlardır: 
ı - talerimle alakadar olmuyor 
:.? - l1tlerime çok karışıyor. 
3 - Fazla mUsrif. 
4 - LUzumundan i'azla ,ık. 
5 - Hiç şık değil. 
6 - Çocuklarına bakmıyor. . 
T - Beni ihmal ederek çocuklarlyle meıgul olu-

P ARİS tnksi şoförleri galiba müşteri bulamıyorlar. 

Son gUnlerde kaznnçlan bir hayli azalmıı,ı; dil· 
§Ünmilşler ta§ın~lar ve şu çareyi bulmuşlar: 

Şoförler pazar günleri ııabahleyin mUşterilerinl ev. 
!erinin kapısından alacaklar, bir banyo yerine, mesela 
Dovlle kadar götilrecekler. Orada banyo ücreti, kabine 
parası, ve üç kab yemekle bir şişe şarabdan ibaret bir 
öğle yemeği masrafı şoföre alt olacak... Sonra ak§nm 
llzeri mUşteriyi plajdan alacaklar, evinin kapuıı önUno 
kadar getirecekler. Bütün bu masraflar için müşteriden 
yalnız 120 frank alacaklar. (Birim paramızla G lira). 

Bu eerait altında taksiler tenezzüh trenleriyle re
kabet edebileceklerini umuyorlar. 

yor. 
8 - Arkadaşlarımla çok teklifsiz görü§üyor. 
9 - Dalma evlenmemizin ilk gllnlcrinden bahsede

rek canımı sıkıyor. 
10 - Arkadaşlarıma küfi derecede iltifat etmiyor. 
Bunları yazan avukat kadın: "İşte 42 yaşıma gel

diğim halde (nekadar ha}Tet edilecek bir şey. Avukat 
kadm yaşını gizlemiyor!) bu boşanma sebeblerinin hiç. 
Iiğlni dUaünerek evlenmedim,. diyor. 



AABER - Aksam ooata• 

Son bahar, akşam 
toplanh la rı n ın ve 

çayların 
başlangıç zamanıdır 
Avrupada. danteladan yapılmış rop· 

)ara bu yaz çok tesadüf edildi ve çok 
beğenildi. Bazı moda mağazaları bun
dan cesaret alarak sonbahar için renkli 
danteladan roblar hazırladılar. Fakat 
bu moda tutmıyacağa benziyor. Dan
tela ya beyaz, yahut kahverengi olabi
lir. Dantela modası maziye dönüş şek
linde telakki edildiğine göre yeniliğe, 
züppe renklere tahammül etmiyor. 

Dantelanın moda sahasına yeniden 
dönüş yalnız ağır elbiselerde, yüksek 
terzihanelerde dikilmiş modellerde 
kalmadı. Hayata tamamiyle girdi. Be· 
yaz dantela, çalışan kadınların iş b1Uz
larında, iç çamaşırlannda tıpkı c~ki 

zamanlarda olduğu gibi bol bol kulla
nılıyor. 

Önümüzdeki mevsimde, artık dante· 
Jilnın kadın elbiselerine uzun bir zaman 
çıkmamak üzere tekrar girmiş oldu -
ğuna tamamiyle şahit olacağız gibi gö
rilnüyor. 

,-S- ©- r-.-lYl_rrt _Y~-ı q. 
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Eyüp, Blhariye Bayan ismet; bize 
yazdığı bir mektupta yüzü:ıde sivilce
ler çıkt ğını, arkadaşlarının ve ailes"nin 
"buna ergenlik derler, zamanla geçer .. 
diye ehemmiyet vermediklerini söylü • 
y Jr ve bizden derdine bir çare soru
yor .. 

Genç ya~ta ergenlik :s:ni verilen si· 
vilceler, kadı:ı, erkek bir çok ~ahıslarda 
çıkar. Fakat bunun için zamanla geçer 

deyip te ehemmiyet vermemek doğru 

değildir. Çünkü bu sivilceler yüzde 
güzelliği bozacak iz bırakabilir ve te 
davi edilmezlerse uzun zaman devam 
ederler. Size yapabileceğimiz tavsiye. 
le:- şunlardır: 

Sabahleyin kalkar kalkmaz bir bar 
ıdak portakal yahut domates suyu içi· 

niz. Sivilceler tamamiyle kayboluncaya 
kadar bol bol sebze yeyiniz. Yumurta 
yemeyiniz. Az et yeyiniz. Haricen te

davi için de sabahlan yüzünüzü yağ. 
mur suyu ve kükürtlü sabunla yıkayı
nız. (Kükürtlü sabunu eczahaneden a· 

labilirs!niz) Sivilceleri parmaklarınız 
arasında sıkarak temizleyiniz. Her si

vilce üzerine ayrı bir parça pamuğa 
limon damlatarak sürünüz. Haftada bir 

defa yüzünüzü pancar banyosundan 
geçiriniz. Evde yüzün üze pancar ban

yosu yapmak çok kolaydır. Suyu bir 
tencere içerisinde iyice kaynatınız. 

Ba§ınıza geniş bir havlu örterek yü· 
zlinüzü sudan çıkan buhara tutunuz. 
buhar banyosunu yapmış olursunuz. 

Bu tedbirlere bir ay kadar devam 
ederseniz doktora müracaata ihtiyaç 
kalmadan sivilcelerden kurtulmuş o· 
lursunuz. 

Satı l ık 
ve 

Ortnköyün ha,·ndnr nıahnllinde Boğaza, 
Mıırmnrayıı, köprii)c fevkalade nezaretli 
ıııükemıncl çiçeklik, çamlık, mcy,·alık, hn. 
yuz, JAme, tem ir edilmiş akar sulu bahçe) i 
havi on iki odalı kAgir hane mobilyalı, mo 
bih·asır arı-le ı;:ıtılık \'e kiralıktır. istekli
lerin Orı:ıkfiy l':ılangn sokak 2:> numarndH 
Hasan Tıılı in Gürsnyn miirncanllnrı, 
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1 Dantela, moda sahasına 
yeniden dönüyor 

Sonbahar lıalolarrn, ak~am toplantı. 
!arının, çayların başlangıç zamanıdır. 

Bu toplantılara ijtirak eden kadınların 
seçecekleri elbiseler için bugün iki 
model koyuyoruz. 

Modellerden biris b!r çay elbisesi • 
dir. Üzerinde kırmızı ve yeşil empri
me çiçekler bulunan mavi ipekli bir 
kumaştan yapılmış bu rop en kibar 
çaylara, en kibar al~şam toplantıları

na gidebilir. 

Diğer siyah taftadan yapılmış ağır 

bir balo elbisesidir. Asıl: mavi renkte 
plise tülden geçirilmiş bir volanı var
dır. Bu volan, mavi renkte "unutma 
beni., çiçckler:nden örnek alınmış mo· 
tif!erle süslenmiştir. 

Bir çok kadınlar Dantela modasının 
tekrar dirilemiyeceği kanaatindedir • 
Bunların fikirleri şu suretle hülasa e
dilebilir: 

Dantela ince bir iştir. Kadını daha 

çok kadınlaştırır. Onun için hayat ka· 
1 dınına gitmez. Halbuki asrnnız, çah· 

şan, sporcu ve atlet olan kadınlar asrı
dır. Bunlara ince işlerle süslenmiş tu
valetler değil, erkek elbisesine benzi
yen biçimler yakışıyor. Asrımız moodası 
tamamiyle bu temayülü takip ediyor. 

Dantelfi aleyhinde bulunanlar bu 
itirazlarında hakh değildirler. Eski 
asır erkek tuvaletlerine ba1tınız, Kollar 
danteUilıdır. Bu kollar o asır erkekle
rinin, kudretli ve kahraman ve kahra
man görünüşlerinden hiç bir şey ek· 
siltmiyor. 

Dantelanın lehinde ve aleyhinde bu
nanlarm fikirleri ne olursa olsun bir 
sencı:lenberi o, modadaki eski kıymeti· 
ni tekrar almıştır bile.. Siyah renkli 
roplar, hatta siyah gündelik blUzlar ta
mamiyle dantel ile süsleniyor. Kol ka
paklarına tamamiyle on sekizinci asır· 
da o'ıduğu gibi dantela geçiriliyor. 

Küçük moda haberleri 
-. .... - ~ - ---

~ El çantası yerine ha'kiki altın, ya· 
hut altın kaplama madeni halkalarla Ö· 

rülmüş eski zaman kecelerini andıran 
çantalar kullanmak önümüzdeki kış , 

çok moda olacak gibi görünüyor. Pa· 
ris ve Londrada kadın eşyası satan 

mağazalar bu çantaları şimdiden vit
rinlerinde göstcrmeğe başlamışlardır. 

~ Bu kış manşonlar eski kıymetini 

tekrar alacağa benziyor. Ufak, büyük 
kürk, tüy, kadifeden yapılmış manşon. 
lar çok kullanılacaktır. 

:;. Bu sonbahar. basit siyah roplar 

Ü?:erine giyilmiş açık renkli kısa ce"ket
ler modası başlam1ştır. 

'f. İnce ipekli gece tuvaletleri üze· 

rinde Ekose yünlüden bir şarpa kul· 
]anmak modası hayli yayılmıştır. 

~ Plajlal"dan yanarak dönen kadınlar 
bu sene koyu renkli duıdak boyalarınıı 
ragbet etmiyorlar. Daha ziyade uçuk 
penmbe renk dudak boyası tercih ed;
Jiyorlar. 

:f· Bu sene umumiyetle etekliklerin 
kenarları geniştir. Arkalarına doğru 

ayrı pilileri vardır. 

:t- önümüz.deki sc\lbahar ve kış 

mevsiminde bele kadar geniş dekolte· 

Jc-ri çok görmiyeceğiz. Bu senenin de

kolteleri daha ziyade önden olacak, 

göğüsle arkanın yalnız yukarı kısım -
larını gösterecektir. 

'f. Ağır tuvaletlerde çiçek şeklinde 

elmas taşlarla süslenmiş düğme modası 
gittikçe taammüm ediyor. 

'f. Bir çok Pxis moda mağazaları ö. 
nü.nüzdeki kış için tamamiyle 1900 

senesi modasına benziyen dar korseli, 
uzun ve geniş eteklikli roplar hazırlı -
yorlar. Bunları halka tanıtmak için 

şimdiden çok güzel bir takım manken 
kızlar tutmuşlar ve dolaştırmağa baş -
lamışlardrr. 

lf. Elde örülmü§ triko ceket ve etek
li k:-,ıod<ısı her halde bu kısta devam ~
<lecektir. 

Şoför bütün gece uyumamıştı 
İzmir, (Hususi) - Halkapınarda su 

deposu yanında müessif bir kaza ol. 
muş,, bir köylü Salihliden gelmekte 
olan bir kamyonun altında kalarak 
bc-yni parçalanmış ve ölmüştür. Hadi
senin tahkikatı adliyece ikmal edilmiş 
ve suçlu şoför mevcuden cürmümeş
mahkemesine verilmiştir. 

Bilal oğlu Ramazan adında bir 
köylü, Pınarba1ı köyünde merkebine 
incir ve idomates yükliyerek İzmire 

gelmek üzere hareket etmiştir. Salih· 
lili ismaile ait 7 sayılı kamyon da şo
för Enver oğlu ibrahimin idaresinde 
Salihliden zahire hamulesini alarak İz. 
mire hareket etmiştir. Bütün geceyi 
yolda, uykusuz geçiren şoför İbrahim, 
ıoför mahallinde oturttuğu iki arka
daşile gülüşe konuşa yoluna devam e. 
diyordu. 

Kamyon, daha uzakta iken merkebi 
görmüş, fakat nedense fren yapmağa 
lüzum görmemişti. Sola kıvırarak mer
keb:n geçmesine intizar eden kamyon, 
şayanı hayret bir çılgınlıkla merkebin 
üzerine bindirmiş, merkebin arkasında 
gitmekte olan Bilal oğlu Ramazanı al· 
tına almış, sürüklemiş, beynini parça· 
lamış ve akıtmıştır. 

Ölüm sahnesi o kadar feci olmuştur 
ki, civarda bulunanlar bu sahneyi gör. 
memek için kaçmıya başlamışlardır. 

Arka tekerleğin altında can veren za
vallı adamın cesedi derhal memleket 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

Adliye ve zabıta hci:lise yerinde tah
kikata başlamışlardır. Kamyon mua • 
yene edilmiş, el freninin hiç tutmadığı, 
ayak freninin de bozuk olduğu tesbit 
olunmuştur. 

Domuz zannederek 
bir hueağnn parçaladı 

Bursa, (Hususi) - A tlas köyünden 
Mehmet oğlu Ferhad, aynı köyden 
Kamil oğlu Mustafa odun keserken 
domuz zannederek ormanda mavzerle 

ağır surette yaralamıştır. Yaralının 

bir bacağı parça parça olmuştur. Ken
disi hastaneye nakledilmiştir. Tah· 
kikat yapılmaktadır. 

Arle· LUlehurŞlaz da 
zlyPn kuyuları 

açıhyor 
Lüleburgaz (Hususi) - Kasaba· 

mız istasyonundaki un fabrikası hah. 
çesinde fabrika sahipleri tarafından 

arteziyen ameliyesi yaptırılmaktadır. 

7 5 metreye kadar inlimşitir. Bundan 
sonra Orduevi bahçesinde de bir arte
ziyen açılacağı haber verilmektedir. 

-0--

l<onyada sok•kta 
odun yarılmıya(~ak 
Konya, (H ususi) - Binlerce lira. 

sarfedilerek tanzim edilen kaldırımla· 

~fudanya'da 

Hayri lpar, 
müessesel~ 
Bu hayırse\'er zat M1ldiı' 
hları yeniden se~ ~~ ") -ti•~ Mudanya, (Hususı ~~ 

hemşehrimiz Hayri tpar 'ki,_-,,;:. 
Mudanyada kurulmuş ol~,I 
se vardır ki Hayri İpar b ~ ~ 
Jık yudunu, annesi Ba~ .,.,. ~ 
mına, köy çocukları pansıYo° ,
babasının adına açarak, biltÜI' 
!arını ödemektedir. ~ 

~ağlık yurdu, daha zi~11 ""'fll 
evı olarak yaptmlmıJtır• • ~ 
sıhhi müessese, büyük bır ... .-d ~ 
intizam ile işletilmektedir. ~ ., 
du ise. bilhassa köylü çoc:uJd'P"' ~ 
silleri için pek ziyade fay~cl;_::;.
ve köy çocukları buraıda 
yatılı bir mektep hayatı~ :;.-ııaJ 

Hayri İpar, her iki mile ti"~ 
ni bütçelerini tetkik c.tmit .-~ 
selerde gördüğü intizam ve ~ ~ 
liyetten memnun olarak sal ı'-ı 
nun bütçesini 8500 liradall ~ 
raya, çocuk pansiyonuDUl\retlJI' -
11000 liraya çıkarmak •U~ 
danyalıları yeniden sevin • 

o~ 
• Tekirdağı ~rap fabri urt fi 

rapçıhk kursu açılmı-:tır· 1' 
sürecektir. Ders ve tatbikat 

Diyor k i: 
Fakir ballı 
ve lloktor~ 

Şehrimizde bir dokto~ 
yalnız salı günlerini 25 ~ 
zitclere hasretmiş ve o ıOll '!"'~ 
caat edecek bütün ııaıta1't' ,.-
25 kuruş mukabilinde 112- _,I 
tedaviye başlamıştır. d'C ?, 

Bu şayanı takdir har -.dl".;,/. 
tan pek çabuk lduyutdu~ 
günleri bu doktorun nıua ~ 
dolduktan başka nıuaYeO ~.A 
bulunduğu sokağın .• ya::.ıesı r, 
tarı da uzak yakın koyl il' 
yüzlerce kadın, erkek ~ 
maktadır. _,,-c 

Bu vaziyet bize meınO dfO ~ 
melidir. Çünkü bu, köY1 li 6f ~ 
hirlisi ıde, kadını ve er~ ~ 
olmak üzere halkın do '1' 1' 

d · · ·· terı·yot• ~ nın erecesını gos ~ 
yete memleketin sıhhi ~ 

1 mma sevinmeliyiz. rıJlll' blf~ 
Demek ki doktorla .,,.,,;,.,~ ,# 

1 rer ucuz muayene gUO~~ ,, 
fakir halk bugünlerd~ ~~ 

11 rek, evinden Allahuı ~ ,,-, 

1
1 ketmeğe mecbur kaldı I' _, 

1 

doktorun eşiğine getirOle ...... ı.I 
caktır. .~ 

·----····-·-· ~ 
vin belediye Çı.rşıiçinde ~ 
caddesinde odun yarıtroa 

rın bozulmasına ve gelip gec;enlerin miııtir. 

rahats1r. olmasına meydan vermemelc 
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;~İllldi bitiyor kardeşim, dedi. 
tabı ucaıc son sayfalan da kesti ve ki
lerek~asanm üzerine bıraktı. Gülümsi-

' B' , lı~tti, dedi. Öğle yemeği yedin mi? 
•ıaYJr! 

: ~ey~ sana bir şey hazırlatayım. 
leld':ı;· }1yeceğin zaman sana elimden 
8'lıı.1ı>1 kadar yardım ederim; şimdi dur-

So~~s zili çaldı. Birkaç emir verdi. 
İllato bır gergef alarak yerine oturdu. 
!erek nd 0~u gözlerilc takip ediyordu. Gü· 

edı ki: 

~~ ~ ~adar zamandır ~eni tanıyorum, 
illan nı hayrette bırakıyorsun .. Ne za

~n bir iş görmezsin kuzum? 
.... lJ 

da tk Y~duğum zaman. Fakat o zaman 
~Yırnserı~·~ rüya görürüm .. Ey. söyle ba· 
tadar · nıçın bana iadci ziyaret için bu 
~a acele ettin? 

lal'akton. koltu&run püsküllcrile oynıya
.... ı:evap verdi: 
1>~Unku eni görmek için sabırsızla-

unı. 

~Sonra? 
'ııinnç _ada~ gözlerini kaldırdı, karde
~}ağ &ozlerınde alaylı bir pırıltı gördü. 

.... a kalkarak bağırdı: 
, :n mutlaka sihirbazsın. Azade! 
..... o u sere rde ne keşfettim acaba? 

aldaııı nu sen soyliyeccksin, ama, eğer 
ka;1rrı:·orsan çok hoş olacak. Bu fırsatı 

h 1Yacag;1m .-re ... 
, ~ses &ulümsiyordu: 
~i azan Muhtar hakkında malfunat 
lıııı i ~ geldin. dedi, zaten bunu anladı
~. ~n ~endim e\'..-elcc malt1mat edin
baıır. e ıstersen sorabilirsin, cevapları 
Saı 

sonun içinde bir aşağı bir yukarı 
~ ~ Platon karde:;;nin önünde dur· 
Cİdcft ~~ni arkasında kavuşturdu. Yan 
, ·~:~rı §en bir sesle dedi ki: 

~iııı ılıyor musun, sen bu sürati lnti
l>re~ ne kadar tehlikelisin? , ı::s ~Yni sesle ce\'ap verdi 

~il be 1~ı tehlikeliyim ama, senin için 
ltfatı nım akıllı kardeşim! 
, l> koltuğa oturarak neşe (le: 
, ~kaıaı dedi, anlat bakalım .. 
, l> ~.sor, ben cevap vereyim. 
, ~ ek.ı. Ev,,.ela: Nazan Muhtar kim? 

"tnıerj azan Muhtar; yahut kendi-ini se· 
~ Sen kullandığı kı-a ismile: Nana; 
~tııera~e evvel vefat eden mütekait bir 
~tcleşı ın. kızıdır. Sayısı epey tutan kız 
%·0~~ var; kaç tane olduğunu iyi bil-

ı.,:" Sad 
"llİ}·or. un hesabını senden daha h·i 
'Sah· 

~~ b ih nıi? Ne mutlu ona! Ben onda 
llıatc;a.Pçt Yüzü gönnemi~tim. 
' l:t n saf bir tavırla: 

dar sa es.tbı kuvvetlidir, dedi, altıya ka
dı:ı ~s~nı bilir. Eğer i~in &çinde ka· 
~ l\enSe ~· 1rıniye, otuza kadar da çıkar. 
' s ınutadı olan sükunetle sözüne 

ettı·· 
'l\rı . 

~·.. /\?~sinin ismi Münire .Muhtar .. A
ı... t ttk ~ e Servetinden mahrum değil, ve 
"il '<ade \'aris yok. Öğrenmek istediğin 

... ar mı; 
'I\ . 

~!attı~~~ YUkan .. lkinci sual: Sadunun 
' t., ıp doğru mu' lb •. q,. 1 • 

~ll bire .a §unu söyliyeyirn ki Sadunun 
~:_t doğ tıp anlattığını bilmiyorum. Fa
~ oıd~ 0lrnah: zira, ufak bir işaretten 

llıat gunu tanıdım. 
~~ on tascrk 

SııstUkta 1 • Yolunda ba5mı eğdi. Bir 
'~ n sonra· ~ı ... ~u h · 

""Ilı~ <>lrn alde, dedi, o kadar kötü terbiye 
~' 1) ası doğru mu? 
u~1ları1r.n:lllile!.. Sonra, güzel tabanca 
t~' l!ijtiin : Sı>oru ona babası öğretmiş· 
() h l'apıp kır Yaı, eski bir kalpat'I nişan
~11 0 ~zı_na tabanca attırmış. Nana 
~ı Cildü ~ ıkı Yaşında kadar vardı. Ho
~ l!ir ilkb~kat tabanca ile kalpak kal· 
~ Çotb ahar günü Nananın kalpakla 
~ tiçeıca tabağına diktıiği güzel kokulu 
~~~le 0~1'lnaş~ğını suladığını gördüm. 
ttb:~eı u e de!ık deşik olmuştu ki mü-
~lı~·ordu~ette bahçıvan kovası işini gö-

lh..., l.ltacta PJ 
ı;=ıtl~l\ k aton bir kahkaha ko'-U\'er-
"Y end· · J 

Ot<fı.ı. ını alamadı. Prenses de gü-

Platon, gülmesi bittikten sonra, sordu: 
- Ey, sonra? 
- Sonra mı? Hangi birini söyliyeyim? 

Zannederim ki, coğrafyadan hiç haberi 
yok. Bana bir vilayet merkezi hakkında 
öyle sualler sordu ki bu şehrin Niyagara 
çağlayanı civarında olduğunu zannetti
ğinden şüphelendim. Şimdi Niyagararun 
Amerikada olduğunu bilip bilmediğinden 
emin degfüm .. Nana, evlerinin metruk 
duran şimendifer rayını iki ucundan bi· 
rer mesnet üzerine yerleştirip bunun ü
zerinde canbaz gibi atıyla yürümeğj dü· 
şünürdü. Hatta bana bunun zor olup ol
mıyacağmı sordu. Zorluğun ray üzerinde 
yürümekte olmadığını. a~ıı atı alıştırmak 
ta olacağım söyledim. 

- Şu çifteliyen at mı? 
- A, sen onu biliyor musun? Evet, 

o ye bir başkası. 
- Bu kolay iş değil.. Proje.sinden vaz

geçti mi? 
- Yere çizilen bir çizgi üzerinde yaptı 

ğı muvaffakiyetsiz pirkaç denemeden son 
ra. istemiye istemiye vazgeçmeğe mecbur 
oldu. Tarih bilgisi çok kuvvetlidir. Baba 
sının kütüphanesindeki koca ciltlerden 
mürekkep bir eseri baştan aşağı okumuş 
tur. Fakat bu okudukları onun coğrafya 
hakkındaki bilgilerini arttırmadı: 

Üç yabancı dili gayet doğru okur, 
yazar, anlar: Almanca, fransızca, İngiliz 
ce. İ sterse, güzel piyano çalar: Ama, her 
zaman istemez yoksa. Karikatüre büyük 
bir istidadı var. Fakat hesabın en iptidai 
düsturlanndan haberi yoktur. 

Genç adam içini çekerek: 

- Ne kız! dedi. lyi ama, annesi nebi· 
çim kadın bunun? 

- Dünyanın en temkinli, usul ve ka· 
ideye en fazla itina eden, en ciddi ka
dın! Zayıf, hastalıklı, biraz melankolik, 
denizdek\ balıklar kadar cahil ve ecnebi 
mürebbiyelerin yüksek bilgili olduğuna 
kant Bu kanaat, belki Nananın garip 
tahsilinin sebebini anlatabilir. 

- Ya diğer karde~leri? 

- Onlar, akıllı, fikirli, hatta çok ma· 
lfımatlı .• Gel de şimdi bu uygunsuzlu&ru 
anla, değil mi? Doğruğu gün Nananm 
beşiğine şeytan girmiş olmalı. Eğer ara
nırsa belki saçlarının yahut entarisinin 
kıvrımlan arasında bulunur. 

Yeniden endi~ere düşen Platon sordu: 

- Ya ahlakı? 

- Ahlakına diyecek yok.. Diğer bütün 
kusurlannı örtecek kadar iyi. 

Genç subayın gözlerinde o kadar çok 
sualler okunuyordu ki prenses gülmeğe 

başladı. Dedi ki: 

- Galiba Sadun yeğenine biraz iftira 
etmiş. Bununla beraber, eğer kavga et· 
mişlerse hiç §Üphesiz üst perdeye çıkan 

arkadaşın olmamıştır. Çünkü Nananın 

öyle bir çenesi vardır ki, birinci sınıf! 

Fakat, ahlakı, bir daha söylüyorum, o 
da birinci sınıf! Bu küçük l·azın çok iyi 
bir kalbi var. Sırası gelince kendi nefsin
den fedakarlıklar eden cömert kalpler
den. Onu, köyde hastalık olduğu zaman, 

canla başla köylülere yardım ederken 
gördüm. Onu. yüzerken uzaklara açılan 
ve akıntıya kapılan ufak bir çocuğu kur-

tarmak için suya atılırken gördüm. P.a
rantez içinde söyliyeyim ki, Nana balık 
gibi yüzer. Fakat, ne de olsa, elbise ile 
banyo herhalde hoş bir ~ey olmasa ge
rek. Çok iyi kalpli kızdır, çok! 

Sonra gülerek ilave etti: 
- Çekilmez olduğu kadar iyi kalpli .. 
Platon: 
- İnanırım, dedi; böyle tamamile biri 

birine zıt hislerle yoğrulmuş tabiatler 
hem iyiliğe hem fenalığa ayni derecede 
müstaittirler. 

Prenses devam etti: 
- Nana "Namusu mücessem,,dir. Tam 

babasının kızı! 

Platon odanın içinde tekrar gezinmeğe 
başlamıştı. Yüzü bulutlu idi. Susuyordu. 

Prenses ona yakl:!şarak emin bir sesle: 
- Sen benden fazla şeyler biliyorsun, 

dedi. 
- Evet.. Beni üzen de bu! Çünkil bu 

çocuk. bütün kusurlarile beraber beni 
çok alakadar ediyor. 

(Devamı var) 

. ----- - --

HABER - .Akeam postut 

Finlandiya - Türkiye 
Milli güreş takımları yarın akşam Taksim 

stadında karşılaşacaklar 
Türkiye ve Finlandiya milli güreş ta- ~ oradaki ilk temasta 15-2 mağlüb olmuştu. ' U maçtan sonra Ankaraya giderek S ve 

kmılnrı arasında üç sene sırayla yapıla. Bu seneki müsabakalar memleketimiz- / 4 eyHHdc biri serbest, diğeri de gr.ekoro· 
cak olan müsabakalar sonunda iki gali- de yapılacağı için Finlandiyalı sporcular men olarak ild müsabaka yapacak ve o
blyet kazanan takıma verilmek üzere bugün §ehrimlzo gelecekler ve milll te- radan da İzm.ire geçecektir. 
Finlandiyalı kont Bcrtel Nordstrevin ta- mas yarmkl çar§aınba akşamı saat 9,30 lzmirdeki karşılaşmanın Türk milli gü-
rafmdan yaptmlmış olan muazzam hey- da Taksim stadyomunda yapacaklardır. rcş takımıyla yapılması ve bu müsaba. 
kel için milli takıma dahil pehliviuılan. DUnyanm en kuvvetli güreşçileriyle kanın serbest güreş şeklinde icrası ·ihlf· 

mız geçen ııene FinlandJya)'a gitmiş ve yapılacak olan bu mUsabakanm milli ta. mali vardır .... 

56 kiloda Finldndiya şampiyon11 
K. Kisseli 

Futbolda 
Beynelmilel maçlar 

Çekoslovakya• Lih·anya 
Kavnas, 29 (A. A.) - Geçenlerde tc§

kfl edilmiş olan Çekoslo\'ak milli takımı 
Litvanya milli takımıyla ~·aptığı ilk kar
~ılaşmasmı 2-0 kazanmıştır. 

Yugoslavya• Çekoslovakya 
Zagreb, 29 (A. A.) - Çekoslovakya 

tnilli futbol takımıyla Yugoslavya milli 
takımı araısmda sekiz bin kadar seyirci ö. 
nünde yapılan karşılaşma, Çekoslovak
ların 3-1 galibiyetiyle netfcelcnmlştir. 
Birinci haftaymı 2-0 Çekoslovaklarm le
hine biten bu maçta Adac. ilci vo Rican 
da bir gol atmıştır. 

Yugoslavların eeref sayılarmI Sipoş 

yapmıştır. 

Belgrad - Prag 
Prag, 9 (A. A.) - Bclgrad ve Prag 

muhtelitlerin eeklinde karşılaşan Yugos
lavya ve Çekoslovakya B takınılan maçı 
Prag muhtelitinin 1.0 galibiyetiyle neti
celenmiştir. 

Merkezi avrupa kupasında 
bir ihtilaf 

Prag, 29 (A. A.) - Merkezi Avrupa 
kupası komite reisi Koppolarun Çekoslo
vakya federasyonuna bildirdiğine göre 1 
Ağustosta ltalyanm Genova takımına 
kat'§t oynarken İtalyan Marselll ile bir
likte hakem Hertsko tarafından sahadan 
çıkanlmıg olan Slavyanm merkez muha
cimi Nozir önUmüzdckl günlerde oyna • 
nacak olan ikl iınal maçı için diskallfye 
edilmiştir. 

Koppola "İtalya" Sanyi ile birlikte mer 
kezt Avrupa komiteslnl teşkil eden pro. 
feaör Dr. Pelikan "Çekoslovak,, kendi 
haberi olmadan verilen bu karan şid -
detle protesto ctmi§tri. 

Atletleri davet 
T. S. K. Atletizm federasyonundan: 
l 00, 400, 5000 metre düz koşular, u

zun ve 3 adım atlamalarda milli takım 
birincilerini ve 110 metre manialıda mil
li takım ikincilerini seçmek üzere 2-9· 
1938 glinU saat tam 17 de Fenerbahçe 
etadında bir mUeabaka yapılacaktır. 

Bu müsabakaya iştirak edecek olan 
atletlerin vaktinde stadda bulunmalan 
ve federasyon antrenörü Bay Ratkaya 
müracaat etmclri lilzumu tebliğ olunur. 

- kımnnız tarafından kazanılması, çok kıy
metli olan heykeli, rakiplerimize kap -
tırmaktan kurtaracaktır. Bu defaki mU
snbakalan kazandığımız takdirde • ki bu 
bir hayli müşküldUr • Uçilncü ve kat'i 
karşılaşma gelecek sene Finlandiyada o
lacaktır. 

Yarın akşam minderde görccet'İmlt 

Finlandiya glircş takımı şöyle teşkil e
dilecektir: 

56 kilo: Kanko Kisselj. 
61: Kustaa PihlajamkL 
G6 kilo: Lanri Koskela. 
72 kilo: Juho Kinnunen. 
79 kilo: Artir Kusnarl. 
87 kilo: Elmer Hanna. 
Ağır 8Iklet: Peka Mellaro. 
Misafir gUreş takımı lstanbuldaki mil. 

66 kiloda Bcrlin olimp;,adt 1minmi ve 
935, 36, 37, 38 seneleri Avrupa §ampiyo· 

nu L. Koskela 

Avrupa - Amerika 
Vüznıe müsabakası 

On altı yaşındaki Amerikalı yüzücü dünya 
rekortmenini mağlUp etti 

Berlin 22 (Hususi muhabirimizden) -
Dün ve bugün Berlimn Olimpiya stadı 
havuzunda yapılan Avrupa ve Amerika 
yüzme müsabakaları 36 ya karşı 38 pu· 
vanla Amerikalıların galibiyetile bitti. 
Maamafih bu hiç bir zaman Avrupanın 
Amerikalılara bu derece sıkı ve çetin 
bir rakip olduğuna delalet etmez; zira A· 
merikalılann Avrupalılarla karşılaşmak 

üzere yolladıkları on iki yüzücüden mü 

rekkep takım, içinde yalnız iki üç yıldı
zın bulunduğu alelade hatta zayıf bir e
kiptir. Buna mukabil Avrupa, geçen haf 
ta Londrada yapılan Avrupa şampiyona 
sında en iyi derece alan yüzücülerinden 
mürekkep bir takını te~il etti ve buna 
raf;'lllen mağlup oldu. 

.· 

l\Iüsabakalara 100 metre serbest hariç 
olmak üzere A vrupadan v~ Amerikadan 
birer atlet iştirak etti. 100 metrede iki 
Avrupalı ve lki Amerikalı yüzdü ve ne
ticede birinci ikinci Amerikalı oldu. 

Bu müsabakanın en mühim ve dikka
te şayan tarafı henüz 16 yaşında bulu· 
nan Amerikalı Jahetzin dünya rekortme
ni Ficki mağlQp etmesidir. Avrupalılar 

dan hiçb~ 1,01,2 saniyeden aşağı yüze
medi. 

400 ve 1500 metre serbest yan5lan 
müsabakadan ziyade halen dünyanın 

en mükemmel mukavemetçisi olan Fla· 
naganın nefis bir gösterişinden ibaret 
kaldı.' Avrupa fampiyonu İsveçli Burg 
Amerikalının harikulade stili, fevkalfide 
dönüşleri ve nihayet istediği anda sürat 
değiştinnek kabiliyeti yanında çok sö
nüktü. Amerikalının 400 metredeki 
4 :46,8 derecesi Avrupa için erişilmesi çok 
güç bir rekordur. Amerikalı bu mesafeyi 
yüzerken 100 metreyi 1:04, 200 metre}i 
2:16 ve 300 metreyi de 3 :31,l de geçerek 
dünyanın yetiştirdiği en f>üyük yüzücü
lerden biri olduğunu gösterdi. 1500 met· 
redeki 19:35,2 lik derecesi rakibsiz olarak 
)'Üzdüğüne göre şayanı takdirdir. Sıln 
bir rakip yanında 19 dakikadan aşağı 
ineceği kuwetle muhtemeldir. 

4xl00 ve 4x200 serbest bayrak yarış
ları çok büyük farkla Arnerikahlann za· 
ferile neticelendi; hatta 4xl00 de dünya 

1 .. ~ 

.... 
~ . .. 

rekoru da tazelendi. 
Amerikalıların vasati rekoru beher yü

zücü için 59,8 dir. Bu rekorun daha iyi 
olması beklenebilirdi. Çünkü birgün ev· 
vel 59,8 yüzen Volf ancak 1:01,6 çıkara· 
bildi. Burada en dikkate şayan derece 16 
yaşındaki Jaretz 58,4 lük derecesidir. 
Halen dünyada kendisinden daha seri 
yüzen yoktur. Bu çocuğun ileride bir ha~~ 
Ii bahsedileceği şüphesizdir. 

4y200 bayrakta Amerikalıların kuvveti 
daha ziyade göze çarptı. Daha çıkışta 
iki metre ileri fırlıyan Amerika takımı 

mfisabakayı 20 metre farkla önde bitirdi. 
Amerika Derece 
1 Hirose 2:19 
2 Jaretz 2:15.5 
3 Volf 2:16 
4 Flanagan 2:13,l 
Avrupa Derece 

1 Zeivers (İngiltere)} 2:22.3 
2 Talli (Fransa). 2:20 
3 Borg (lsveç 2:14 
4 Plath (Alman)' 2:14,4 
Kravl yarışları bunla'ffian ibaretti ve 

bu müsabakalarda aşikar olan cihet A\•· 
rupalılann daha uzun bir zaman Ame. 
rikalılara yetişemiyeceğidir. Esasen stil· 
de, rahat ve zevkli yü.züşteki farkta Ame· 
rikalılann bu sahadaki f aikiyetlerinin en 
büyük isbatıdır. 

Kurbalamada Kasley ve Higgino gibi 
dünya rekortmenlerinden ve sırtüstü Ki
efer, Vanderveg ve Drisdale gibi yüzme 
harikalarından mahrum bulunan Ameri· 
kalılar A\rrupalılara mağlfıp oldular. A· 
merikalı genç sırtüstücü Neunılig çok 
genç bulunmasına rağmen Avrupalı sırt 
üstücülere gerek stil gerek sürat ve dönüş 
itibarile faiktir. Yalnız raahtsızlığı yü
zünden 1 :11 den aşağı inemedi. 

Keza sırtüstücülerinin rahatsız bulun· 
masından en son yüzen maruf Fkkin 
gayretine rağmen Amerikalılar bayrak 
yanşında da birinciliği Avrupa)"a terket 
mek mecburiyetinde kaldılar. 

Gece karanlığında şiddetli yağınur \e 
soJ;;ruk altında cereyan eden atlamalar 
çok zevksiz oldu. Esasen çok genç ve tec 
rübesiz olan Alpatnick fevkaladelik gös
tcrcmiyerek Alman Veisse mağlup ol
du. Maamafih on beş yirmi senedir A· 
merikalıtarm inhisarında bulunan atla
maların böyle bir tesadüf yüzünden Al
manlara geçtiğini zannetmek yersizdir. 
Binaenaleyh Alman spor matbuatının 

palavrası da tamamile lüzumsuzdur. 
Veis bu müsabakayı kazanını~tır. fakat 
kendisini Dejardin. Degener. M. Vayne, 
H. Smith \'e daha nice manıf ATt"Prikalr 
lar derecesinde ve seviyesinde ~örmek 
doğrurl"n ..,.o ğruya Alman nikbinliğinin 
hir tf'<'ellir;irlir. 

'Amerikalı yüzı1cü F'Tanngn ~uad ERLER 
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Vazalnl: DlklmDm 

Şafak sökerken, saraqdan, qüzü 
şalla qizlenmiş bir süvari çıktı 

Ancak uimdi Tayyar olup biteni anla
mağa ba§lamı11tı. Padijab gafil avla.nmış 

ve cemiyeti hafiyenin arzularına aevko· 
lunmu§tu. Artık kaymakamlıkta kalma. 
sı ihtimali de yoktu. Bu işin altında bU
yUk hldlaeler yatıyordu ama, bunu hUn
klra bu halinde slSyJemek nasıl mUmkUn 
olurdu? 

Hem bu manevrayı blr saatçik içinde 
kim çevtrmfı, padiıabı bu yola kim eev-
ketmıeti? • 
Padlıah Mustafa, bu kadar dUzgUn bir 

cUmleyt ömrUnde söylemem[fU. Hele böy 
le kafaaı tUssUlU bir haldeyken bu kadar 
yerinde ve bu kadar Arifane bir cUmle 
muhakkak ondan doğma delildi. Kim ta
lim etmı.u padleahı? 

Tayyar bunlan dUeUnUrkcn Cevri çok. 
truı Refik efendiye haber uçurmuş ve 
vuiyetf anlatıp hUnkAr huzurunda na -
•ıl hareket edeceğini bildirmişti. Refik 
efendi eğer evvelce Cevriden ınalümat 
almamı§ bulunsaydı, gece hilnk!r huzu
runa çağrıldıfını duyar duymaz fücceten 
ölilverlrdl. Hemen bir arabaya atlayıp 

hünkArın huzuruna çıktı ve ayak öpilp 
gösterilen yere diz çöktU. 

- Ne dorsin reis efendi? Alemdarın 
defi tnsallfllu için kendisiyle mUzakereye 
kimi izam edelim? 

- Behiç efendiyi padişahım. Bir mU
debbir ve kir agina, oeytana pabucunu 
ten giydirir Akil kulundur. 
• Padlıah güldü: 

- Hayır, dedi, istediğim Alemdara 
pabucunu ters giydirmektir. 

Meclis dağıldı. O gece Cevrinin yanm. 
da, ertesi gUn yani Muharremin on U

çUncU gUnU selAmhk resmi &lisinden eon
ra tebliğ edilmek Uzere, Tayyarın azli 
ve Dlmetokada ikameti, yerine rUkibı 

hümayunda nişancı bulunan Eğinli Hacı 
Mustafa e!endinln tayini hakkında ira
delııeniye yuıldL Cevrinin emelleri ta. 
hakkuk etmiş, Tayyar azledllmlf, cemi
yeti hafiye erk!nmdan Behiç efendi A
lemdarla mUzakercye memur edilmiş, 

Mustafa taraftarları bir milddet daha 
bellerini doğrultamıyacak halde yere ça
lınmııtr. 

O gece Cevriye de istirahat için ruh. 
aat verilmişti. 

Sabah henUz şafak sökmeden sarayın 
bUyUk kapısından yUzil, gözü bir ıalla sa 
rılm11, kendlnl tanıtmaktan korkan biri 
ihtiyatla çıktı ve oracıkta hazır duran bir 
ata binerek doludizgin yola koyuldu. 
Henüz sarayda ve tatanbulda uyanık kim 
ae yok gibiydi. Yolda dolqan yeniçeri -
lerden biri haykırdı: 

- Hey, ağa! böyle ferman götürür 
gı"bi nereye gidiyorsun? 

Süvari, koynundan çıkardığı bir inaan 

kafıısı bUyUklüğündeki torbayı bekçinin 
suratına fırlattı ve bekçi gık diyemeden 
bir kenara yıkıldı. 

Süvari, daha sllratle Edirne yoluna 
doğru sUrUp kayboldu. 

Ertesi sabah uyananlar bekçiyi bir 
kum torbası yanmda h8.IA. baygın buJdu
lar. Bir süvari, kafasına bu torbayı çal
mııı, ve o ba§ka hiçbir şey görUp anlıya
mamıştı. 

Halbuki elbette böyle olmak laznnge. 
liyordu. Eğer bir ııeyler anlamıg olsay
dı, sekbanba[;lrya haber gidecek ve bel
ki sUvnri yolundan olacak ve belki yaka
lanacak, işleri karmakıırıaık olacaktı. 

Bekçi dua etmeliydi ki süvari ona haya. 
tını bağışlamJ§tı. 

O gUn Uç kere hUnkil.r Cevriyi arat
mış, fakat bulduramnmıgt.ı. Cevri kay -
bolmuştu. Ne yerinde, ne hnremde, ne 
Selim yanında, ne Mahmut koynunda, ne 
içerde, ne dıı.ıarda vardı. Hünkar kUplere 
blnmi§tl. Bağırıyordu: 

- Bulun kalfayı! Tali ah kılma hata 
getirenin kılnı kırk yararım! 

Fakat ne mUmkUndü? İşte kaybolmuş
tu. HUnkarın defil, hllikin iradesi olsay. 
dı, yok var edilemezdi ya! 

Bir tarnftan da eehzade Mahmut ve 
Sultan Selim meraktaydılar. Anberin ve 
Morcanın hiçbir geyciklerden haberleri 
yoktu. Yalnız Tayyann azlini öğrenml§· 
lerdi. 

Acaba Cevri ne yapmıgtı, nerelere 
kadar muvaffak olmugtu '! 

Memleketin her tarafından şikayetler 
yağıyordu. Anadoluda kıp &iddetinden 
hayvanları barındırmak mümkUn olnma
mı§, birçok hayvanlar telef olmuş, döl a. 
lmamamııı, hemen hemen kıtlığa yakın 
bir hal başlamıştı. 

lstanbula hayvan gelmez oldu, kasap
larda koyun kalmaz oldu. Et ateş paha
sına çıkmııtr. O gün halk biribirini çiğ
nlyerek kaııaplara hücum etmı,, birkaç 
kasap yaralanmıı.ı, birkaç insan öimU11tU. 
Saray bile et bulmakta mUekUIAta uğ -
ramıgtı. 

O gUn başhyan şiddetli bir yağmur el
li saat devam etmiş, bahceleri, bostanla. 
rı harab etmigti. Boğaziı;lnde, birçok ev
ler yıkılmıet.ı. Her tarnfta seller birer 
Afet kesilmi~ti. Sanki bir taraftan da ta
biat devleti aliye He uğnıı.ııyordu. 

Çok eUkür ki meçhul süvari, bUytik bir 
tehlikeye uğramadan Edlrneyc varnug 
ve mUtevnzı bir hana misafir olmuştu. 

Han snhlbi, huri gibi gUzel yUıIU sU
vari oğlanını hayretle kareıladı. Bu sa
atle bir sUvarlnin bir hana misafir olu
ıu manidardı. Orduyu hümayunun Edlr
ncde otağ kurmuu bulunduğu au zaman
da hanlara golen yolculann sekbanlığa 

••••ımmww•mc:mınmı•iX·>~ıaa•••••• 
Bir zevce ve bir ana olmak istiyorsan Paris'e dön. Sana tek-

haber verilmesi serdarın emriydi. Fakat 
süvari, maalesef dilsiz ve sağırdı. Hancı 
bir ttlrlil anlaşamamıu, maahaza bu ma
llll gencin sekbanhkta süründürülmesi
ne kıyamıyarak haber vermemeğe karar 
vermişti. 

Süvari eliyle işaret ederek, yorgun ol
duğunu anlattı. Hancı, ne olur ne olmaz 
kendi odasını verdi. Biçare genç, afyon 
çekml§ gibi elbiseleriyle yatağa dU!ı!UP 

sekiz on saat fasılasız ve deliksiz uyudu. 
Aknama doğru süvari uyanını§, heybe • 
ılnden çıkardığı nevalesiyle karnını do
yurmuo ,biraz kendi.sine çeki düzen ver
ml.Btl. 

Hancı. karısına anlatırken: 

- Bir kadm glbl güzel, diyordu, elle
ri tialmumundan dökUlmU13 gibi .. Gözleri 
ccylfı.n g6z.lerine benziyor. 

Eğer hancı bll8eydl ki sUvari n~ dil
sizdir, ne sağır ... i§te o zaman ne halt 
ettiğini anlardı. 

Süvari, ahıra çekilen atma biraz un ve
rilmesini işaretle anlatarak Meriç boyu. 
na doğru yUrüyü. Gideceği yeri hancıdan 
sormağı tedbirsizlik bulmuş ve dışarda 
öğrenmek Uzere, başka htçblr şey anlat
madan çıkmıştı. 

HUkCımet meydanından geçerken bir 
helvacı dUkkAnına girdi ve sordu: 

- Hey helvacı. Tuna serdarı Alemdar 
pa§a nerede oturur? 

Helvacı sırna§tı: 

- Ne o, arzub!ll mi edeceksin devlet
lCıya, yoksa iç oğlanı mı yazılacaksın? 

- Haydi, çeneni tut, yoksa dl~lerini 
sökerim. Nerede ııerdarın konağı? 

(Devamı var) 

Kadın - Sabalı kahvaltısı için kakao 
mu yapayını, ltahve mi? 

Erkek - Dün sabah bana ifirdiğin 
kalıve isı kakao, kakao ise kaine yap! 

., :l. . . 

Yazan: R. Roher Düma -43- Çeviren: f'· '#. 
Bokıır ... bana kalırsa Strammer
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bir fek yardımcısı vardır! de~ 
n 

Rokurla yüzbaşı Benua blriblrlerine 
çabuk ısınıp ahbab oldular. Benua fon 
Strrunmcr hfıdiscsini ona en kUçUk tefer-

lur. Bu adamlar bizim "poeta u.11 '# 
dediğimiz cinsten, masum görUD ,.,,,. 
selcrdlr. Meselil kitapçılık ya~ ,,. 
hane işletir, velhasıl ha.Jdkl ;; 

rUatına varıncaya kadar anlattı. Sonra: muslu bir maske ta)anJIUI'• ~.,. 
- Fon Strammer, elimizde. Dedi. Fa- meınleketimi:r:de böyle ~:.M tJI' 

kat ağzından bir kelime almak bile im- tusu,, vardır, bizim de ~~...
klnsrz. Berllnden kendisine tallrnat ve- ğu gibi ... Bunlar mcrke~e~-~~ 
rildlğl muhakkak "ele geı:ersen hiçbir mektupları alırlar ve alik&Q&'"~ 
suale ce\'ab vermiycceksin.11 Binaenaleyh rirler. Casusların verdikleri ~~ 
hakiki bir asker sıfatiyle susuyor ve da. da merkeze gönderirler. Jtell ~ 
ima susacak. Şu halde bizim ondan hiç kimse şüphe etmez. Bunlar~ ,. 
bir yardım beklemeden çalı;,mamtz IA. - bir kısmı parayla çalıpr, ~ • 
zrm. fahri olarak vatanperverlik ~ 

görürler. Çalıştıkları muhitte Jll tJ/11; 
terinin işine yanyacak maJ{lıDaı!. 
derlerse onu bildirerek casus 
tıkları da vakidir. Bu §ekUde~ -.".~~-
manların son senelerdeki taaıır-:: 
yanı dikkattir. Yabancı me!Dl• 

Evvela fon Strammerin arkadaşını ve
ya. arkndaşlıı.rını arıyacağız. Onları belki 
söyletebiliriz. Fon Strammerin yalnız 

çalışmadığı şUphe götürmez bir hakikat
tir. Ortaad ikt otomobil var; hileli Bu-
gııttl ve Mcrsedes ... Mülfızim bunlarm i· 
klslni de Berlinden buraya yalnız ba§ı
na getirmedi ya? binaenaleyh kendisi
nin bir veya birkaç arkad:ıeı vardı. 

Rokur: 

iş g6rcn Almanların çofu tahrl 
sustur. Bunlara verdikleri~ 
ehemmiyetine göre, para 
vandedilmiştir. Aralnrmda 11er ~ 
her meslekten adamlar varctır: 

_ Mantıki bir muhakeme, dedi. Bana doktor. tUccar, mUhcndJll, ıeçt. '-
kalırsa. fon Strammerin ancak bir tek UA.h... Mcıııell, i~gal etttll -~ ... -
yardımcısı vardı. Alman darbnnesellni vik!f~ riyle memleket sırlarına 
bilirsiniz: "faıla ahçı yemeğin tadını ka· f bir ..a 

zatın çocuklarına ecneb -f'I r 
ttmrl,, derler. Bir kişi klfi geleceğine _,.. ı--ten getirdiği milrebblyenuo • __ .,. -
göre fazla yardnncı göndermi§ olacakta- t..Jhtll .,.J9'..-olma11a bile _ ca!!usluk yap 16-
rını sanmam. •'-etl il delim; bu kadının memeıa ~~ :_...; 

- Bir kişi olduğunu kabul edelim. nekadar !ayadlı matümat to~ .. 
Şimdi bu adamı bulmak lazım. ğini tasaV\·ur edebillratniz. JrllAI~ 

- İşin kolay olmıyan tarafı da bu... bir memlekette bunun 3nUne tl~ 
Koca Pari.ate eekiı.lini dahi bilmediğimiz, geçll~mcmlı.ı: bazı memlek~, -
ancak mevcut olduğunu farzettiğlmiz bir tehlikenin farkına bile vanlJll ~ 
adamı nasıl bulacnğız? nevi casusların yakalanması da ~ 

- fui gözilnUzdo o kadar büyilltmeyl- Ancak blude bir, gaf yaptıkları.~ 
nlz canını. }{olay değil ama, lmkA.nııız ısızca hareket ettikleri takditd• 
da değil. Biraz düşUnilnUz. nırlar. .J' 

Benua gülümsiyerek komisere bakı - !ete azizim, aradığımız adalll 
yordu. İzzetinefsi kamçılanan Rokur te-
reddil tle: bir kimsenin yanındadır. , 

- Hakkınfz var. Dedi. Evvela aradı~ı. - Hakkınız var. Fakat bir oold' ~ 
mız adam bir yabancı, bir Almandır. Bu- katiıni çekiyor yilı:bafUD- ~ ~ 
nu bllişlmlz elimizde bir kozdur. Sonra Gran Rua oteli önünden Od O~- __..il' 
Parlııe son gilnlerde geldiğini de blliyo- rckct etmi~tl. Birinde caaut ........-~ 
ruz. Polis ararsa... 

1 

ötekinde de fon Stramnıer ~ ~' 
- Polial hiç rahataız etmlyellm azi. zabiti otele saat bir ınııarızıda ~J 

zim. ÇilnkU bu adam ne otele, ne de bir cak dokuzda çıktığına söre ,,.,..........-:,. 
pansiyona inml§tir. Bu muhakkak. otomobilinin o civarda bulUD11f11'~ ~ 

- Nasıl muhakkak? bu kadar kat'i telakki edebiliriz. Fakat Gteki ~ 
söyllyemezsiniz. leli Bugatll otel ciyanna Jllll1 ~ 

- Söyliyebilirim. Bu işlerde yeni ol. Bunu birlııi getirdi. Demek ~ ,.. ' 
masanız siz de söyliyebilirsiniz. Casuı- otelde olduğunu biliyordu. ·~- ., 
luk işleriyle hiç me~gul olmadı~mızı 8Öy. dam dUn akeamdanberi &aıJrlll ~ 
lemiıtiniz. Halbuki ben senelerdenberi bir haber alamadığı ciheUe e ti~ 
bu işlerle uğraşıyorum. Casusluğun dl - malıdır. Onu arnmağa ~ tlf"'!JJ/. 
yebilirlrn ki beynelmilel kaideler.i, naza. hakkak otel civarında dolaea~~ 
rtyelerl, prens!plerl vardır. Bir casus, otel müstahdemlerine eoruP 
muayyen bir vazüeylc gittiği blr memle- caktır. Bunu giındiye lladal' ()ttl4I' tJ1. 
kette otele inmez. ÇUnkU otel göıö - bundan sonra yapacaktır. "1' 
nUnde, dalmt polis nezareti altındadır. zak kurarsak herl!l yak•1'Jll .. 
Otel yerine, menaub olduğu teakUA.tın le değildir sanırım. ctlİ_ (.,...-
adamlarından birinin evtne misafir o-

'Y ' ZIA !N: O: N O R,E: •DO 
·-· lmtlm· yordun. Her oeyl kendi arzuna &öre, inine ıclecek lfld' ~ 

rar ıöyliyeyim: bazı insanlar nasıl !elAkctle mahvolursa ıen de sa
adet yUzUnden mahvolacakaın. Silküt, ekmek, hava gibi yormıyan 
ıeylerln ıönlUmUZde bir acılık bırakınaın kabil değildir, çUnkU on
larm tadı yoktur; fakat çok lezzeUl eeyler arzulanmızı tahrik ede 
ede nihayet yorar. 

~ kalktığın için bugUn ahllksızhkla ithamı asıl HD Jı~ _...-l'!j 
____ Sen tabiatı da, cemiyeti de keyfine uydurmak mı il~~;~ 

olduğun gibi kalıyor, bir tilrlU bir kadın haline ge~ ~ 
MI& ıenç kız hevesleri, gene kız istekleri var; bUD~~ 
ihtirasın~ en ince, en "bezirganca.sına., he.saplar karJI , .' 

Dinle bent, yavrum! beni bugUn bir erkek sevse, ben de onun 
lçln senin Gaston'a duyduğun aukı duyum bile yine sevgili vnzifele· 
rbne ve benim tadlı aileme sadık knlabtllrim. Meleğim, bir kadm 

kalbi için analık, hayatın esas unsurları olan o basit, tabU, ''eind, 
lUkenmek bilmez §eylerden biridir. Biliyorum, bundan on dört yıl 
evvel benim sadakate ınırılmam, gemisi batan bir adtımm yeisle dl. 

reğc sarılması gibi bir §eydi; fakat bugUn, blltUn bayatrmı g6US
nüne getirdiğim zaman anlıyorum ki hayatımı baştan başlamak kn
bll olsa ben yine o hlasl, yine o nasibi tercih ederim, ı:UnkU o hep
sinden emniyetll ve • ·'PSinden bereketlidir. Senin, blrlakım gönlil 

§ilrlerl altında gizlcnmi§ olmakla borab~r yine zalimce bir hodgAm
lık içinde geçen hayatını görmek, bana kararımda bir kat daha ce. 
l!aret verdi. Sana bir daha bunları söyleıniyeceğim; fakat Baade
Unin, en mUthl;, felakete de mukavemet ettiğini öğrendiğim bu ır
rada bir kere daha söylemem lizımdı. 

Senin eehirden uzakta yaşamanı da hayli dUııUndUm; bu, aklı
ma bir §OY getirdi kl onu da aana söylemellybn. Gerek vUcudun, 
gerek kalbin hayatı birtakım muntazam hareketlerden moyd'a.na 

gelir. Bu ilankeUerde herhangi bir ifrat ya bir zevke, ya bir a-
11.18 ~beb olur i fakat zevk de, acı da ruhun br ateıldlr kl muhak. 
kak geçmeğe mecburdur, çUnkü ona uzun zaman tahammUl kabil 
olmaz. Bir insanın bUtün hayatını ifrat içinde geçirmeğe kalkmaaı, 
hasta olarak yaşamak istemesi değil midir? sen, izdivaç hayatın-

Çeviren: iN u ıru B Oaılh 
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da sakin ve saf blr kuvvet olması llzımgelen blr hitsl, iht.iraa ha· 
linde tutmakla hasta yaeıyorsun. . 

Evet, m<>l~ğım. buıUn teslim ediyorum: a.llenln ulviyeti ıUk~n-
da, kan ile kocnmn biribirini derin bir surette tanımasında, ıevinç. 
!erini de, kederlerini de paylaımalarmda, ekseriya bayatı bayağı 
alaylara mevzu olan bu oeylerde ve yalnız bunlardadır. Büyilk Stil-

lı'nln karısı dUıes dö SUlll'nin ~ıUnU bil~r misin? çok gtizel ve çok 
derindir: blr ıUn ona kocumm, görUnüıündekl ağırb&§lılığa 

rafmen, bir metresi bulunmuından çekinmediğini eöyleml;,ler; o 
C.:a: 

- Elbette, demlı; ben evin ıere!i:>inı, bir fahiee muamelesi 
görmek afnma gider. 

Sende, ıetkatten ziyade, haz sevgisi var; kocanın hem karısı, 
hem de metresi olmak lstiyorsun. Gerçi zevkini nikah dııında ara
mıyonıun; fakat yaptıkların, meıru olmakla beraber, yine doğru 
yoldan ııapmak demektir; l:)asıh aen, nikA.h mUeseesesini ifsad cdl
;>cırsun. Ben, daha nikah olnından önce, saadete götürecek yollan 
kabul ettiğim için son beni ahlaKsızlıkla itham ediyor, bana çıkıgı-

netlerini pek pahalıya satmıyor n:ıusun? aldığın bUtUD 0 

hep birer itimatsızlık eseri değil mi? ,tJi fi 
Ah l Lulz'clğlm, annelerin, bUtun ailelerine mer~......ı t# 'f. 

katlı olmak için kendi kendilerine ettikleri cebrin tad~~ 
sen! Tabımdaki istiklAI arzusu ile gurur bir arada em• 
melli halini almıştı, bunu da annelik zevkle.·~ mllklf::
gidcrdi. Gerçi sabah vakti hayli sıkıntılı oldu; fakat 

' sakin olacak. Senln için tamamiyle aksi olmasındall 1' ,tlll 
Mektubunu okuyup bitirirken, Tanrı'ya dun ettllllo 

bizim aramızda yaşatsın da seni ailenin bUyUklUğUne ~ ... 
iman ettirsin, sende de aile kurmak arzusunu uyatıaıı-.:: 
ailenin verdiği zevkleri tarif edemem, onlar daim! -n ~-• 
kU doğru, sade ve tabiata uygundur. Fakat seni ba)lw-.• :.•~• 
hataya karşı benlrn aklımın ne kuvveti olabillr? bu ICJll ~ 
zarkcn gazlerlm dolu dolu oluyor. Bir zamanlar sealllt ~ -
aşkı aramaktan birkaç ay içinde doyup bıkacağuU ye JEi ~~ 
blr yola gireceğini Umid clmi§tim; fakat g<SrUyoruJO ,.-; 
mak bilmiyorsun: bir li§ıkmı öldUrdUn, nihayet afkJ ~.Mf_!;,, 
ain. Allahaısmarladık, benim yolunu §aşırmış tard~~..ıııli 
lımid kalmadı, çtinkU sana saadetimi anlatan meırtubOJP-
mlyet hayatın!\ getireceğini umuyordum, halbuki o dl 
gllmlığını Tanrılaetırmak derecoslııdP. methetmendell '111 
ynramadı. Evet, acnin aıktndıı. yalnız sen varsm: O.-
için olduğundan ziyade kı'nclin için ec,·iyorsun. 

( Deı·anat fı 



~ ACUSTOS - 1938 
- ====> 

rezalet filminin 
meşhur ettiği yıldız 
~0~ası, karısının çırrl çıplak göründüğü filmi yok 

etrnek için servetinin yarısını feda etmişti 

~'d. 
Ledi Lamar 

ı la.n.~ ' . l . 
·' ··~r ın babası Vıyana ı zengın 
D ttın er~ı. Cihan harbi bu adamı ha-
~ a111 edı, bilakis servetıini bir kat da· 
~ ltdı. Onun için kızma bütün Vi
~en~in kızlar gibi çok itina etti, 
ıııa ttu, iyi tahsil ettirdi. O, on altı 
•huıg~ldiği Yakit güzel, nazik, terbi

~t~ayı seYer, iyi kalbli bir genç kız 

~~e· 
t~ Geçi~ ç~~ ~enç ve çok güzel bir kadın· 
_":':ıq l!a dıgı ıhtişamlı eğlence hayatına 
ta ~ beraber sürüklüyordu. Balola
bera~ her gidiyorlar, sabahlara kadar 
~ tı(ı dansecıiyorlar, kı~m alp dağları
~dı. ~aııyorlar. ata binip geziyor-
lıeQi esi kızıyla Meta mağrurdu. 

t l\ı ~~tirasa varan bir seygi ile tiyat 
~tlka 1

Yord. Bankerin salonlarına gi
~Ola n sahne \'aZll Mak Renhardt kızı 
I! ~ a ~Urümcğe teşYik etti. Kızın ai

~e t~ ~ü. onları da kızlarını sahne· 
e Ilı aga ikna etti. Hedi sahneye ç-ık 
~ tıvaffakiyet kazandı. 

~ec!ı~,. 
~ aı/çı~gınca seven bir genç subay, 
1,~~tı. t~ıkten vazgeçirtmek içfo çok 

lıiQ \· aivardı, muvaffak olamayınca 
~~li e kederinden öldü. 

~er~~lar birdenbire sevinirler, fa. 
ha erı de ani ve de\'amlı olur. lle· 

~ ~n cilfunüne çok üzüldü. Sevgili
\e b~nu şadetmck için sahneyi ter-

~ e~. ır daha sahneye çıkmamağa ye· 

~ aıtaı 
l\ı~ ~enin cazibesine tutulanlar 
~~z~lay kolay ayrılabilirler mi? 
~~n· e.nı sahneden ayrılmamak, hem 
:,_"'?la~ ını tutmuş olmak için sinemada 
ttııiz a. ba~Jadı. Gayet küçük ve ehem 
ı~ eııroııcr.aldı. Bu sırada orta Avru

q ı oıa. Zengın silfilı fabrikatörleıinden 
~ğa ~ Pritz Mandel Hediye kur 
, ihr aşladı. Kızcağmn hayatta 

~ ı:..ıe~Yacı vardı. Zengin fabrikatö
. ~ıı :ne teklifini kabul etti evlendi· 

ıracı • 
'd·~i "l a Hec!inin eYlenmeden evvel 

t ~e)•ecan,. isimli film Avustur
erıinıeğe başlanmıştı. Hedi bu 

filmde başrolü oynuyor: Çok ihtiyar bir 
koca ile evlenmiş genç bir kadın rolü .. 
Tabii bu genç kadının bir de aşığı var .. 
Bu aşık kadına gayet garip bir vaziyette 
tesadüf ediyor. Genç kadın bir gölde yı
kanmaktadır. Göle kadar atla gelmiş, el· 
bisclerini atın sırtına sarmıştı. Beyaz at 
bilinmi,·en bir sebebten dolayı ürküyor 
ve alablldiğine koşmağa başlıyor. Karlın 
çırıl çıplak gmden fırlıyor ve atın arka
sından koşmağa başlıyor. lşte bu sırada 
aşrkile kar~ılaşıyor. Zengin iabrikatör 
bu Hlmi seyredince karısının höyle çıp
lak bir halde göriinmesinden fena öfke· 
lendi. Bu filmin Avrupa sinemalarında 

gösterilmemesi için A vrupanın her tarafı 
na adamlar koşturdu. Filmin bütün kop 
Yelerin! satım almak için koca bir servet 
;arfetti. Fakat filmin negatifini bir türlü 
elde edemedi. O vakit, hükumetlere baş
vurdu. Almanya filmin Almanyada göste 
rilmesini yasak etti. Fakat Fransa ve J. 
talya zengin fabrikatörün teklifini red· 
dettiler. Fıilm 19:H de Vencdik ı\1illetler
arası !ilm müsabakasında birinci geldi. 
Altı ay bütün dünya l\fandelin karısın
dan hah~etti. 
Kadın bu vaka üzerine film çevirmek· 

ten vazgeçmişti. Tekrar kibar bir kadın 
olarak hayata girdi. Fakat birkaç sene 
i~n. 

Birkaç sene sonra Hedi kocasından bo
ı;anmıc:hr. Artık Avrupada duramıyor, :.. ~ 

Amerikaya. IIo1h•uda geliyor. İki ehem
miyetli film kumpanyasilc konturat imza 
ediyor. Amerikalılar genç \'iyanalının 

filmlerini merakla bekliyorlardı. Zıira 

"Heyecan,. filmi Amerikada bir iki hafta 
gösterilmiş, fakat fabrikatörün müdahale 
sile menedilmi~ti. Bu filmin §()hre~ ku· 
laktan kulağa yayılmış, dedikoduc:u gaze 
telerde okunmu~. herkes Iledinin yeni 
filmine müştak. 

Hedi Amerikada İngilizceyi öğrendi. 

Babası üç sene evvel ölmüştü. Annesini 
yanına çağırdı. Bu sinema mevsiminde 
onu ''Su yosunları., ve ''Pepe - lö - ~fo

k.o filmlerinde göreceğiz. 

~ 
~ Qş, Diş, Nezle, Gr,p, Romatızma 

~\tl"ı"'> ı .. h ı k ~ H, kırıklık ve bütün ağrıla111.nızı der a eser. 

İcabında günde 3 kaşe a1mabilir. 
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Lüzumlu T elelonlcu 
Yangın: 
lst:ınhul için: 24222, Beyoğlu için: 

44614, Kadıköy için: 60020, Üsküdar f. 
çin: 60625. 

Yesilköy, Dakırköy, Bebek, Tarabya, 
Rüyükderc. Fenerlınlı\·e. Knnılilli, Eren· 
köy, Karini, Biiyüknıla, Heylıcli, Burgaz, 
Kınalı, için: T<•IC'foıı nııılınlıere memu
runa :r:ınımı deıııck kiıfil.lir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniz itfaiyesi 3fi .. 20 
Dcynzıt kıılesi: 21996. Galata yangın 

kulesi: 40060 
Sıhht imdat: 44998. Müddeiumumilik: 

22290. Emniyet müdilrliiğü: 24 382. 
Xefia \'ckiıleti ht:ınlıul Elektrik İşleri 

Umum :\lüdürHiğü Beyoğlu: 44801 _ lstan. 
bul: 24378. 

Sular lılarcsl: nc:rnıthı: 44783. Beşik• 
taş: 409:J8. Cib:ıli: 20222. Nuro~maniye: 
21ill8. Osküdar • Kadıköy: 60773. 

Hnva~:ızi: lst:ınhul: 243i8. Kadıköy: 
60/!JO. llcyoi(l11: 44 fH2. 

Taksi Otomobili istemek 
için 

Beyo~lıı ciheti: 49084. Bebek ciheti: 
36 • ıoı. Kadıköy ciheti 60447. 

Deniz.yolları 
Tstanbul acenteliği: 22740. Karoköy: 

42:rn:.ı. 
J>nz:ırtcsl Tophaneden lli,30 Mudanya, 

20 U:ındırrna. 
Salı Tovhnneden 9,:10 İzmit, 16,30 Mu· 

daııyu. l!) Knrabiga, 20 Bandırma, Crala
tadarı 12 Knrnıleniz, Sirkeciden 10 Mer
sin. 

Çnrş:ımba Tophaneden 16,30 Mudany:ı, 
20 Bandırrıın, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Bartın, 

Perşembe Tophaneden 9,30 İzmit, 16,:m 
i\ludnnya, 20 Bnndırmn, Galatndan 12 
Karadeniz. 

Cıııııarte:;i Tophaneden H Mudanya. 20 
nandırmo, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Bartın. 

Pazartesi Toph:ıneılen 9f mroz, 9,30 lz
m it, G:ıl:ıtnd:ın S,30 .Mudanya, 10,30 İzmir 
.Sür, 12 Karadeniz, 22,30 Mudanya. 

Müzeler 
Ayıısorya, florıı:ı • Biz:ınc;, Yunan eser

leri ·"e Çinili Köşk, Askert Müze Ye sarnıç 
lar. Ticaret Ye Sanayi Müzesi, Sıhhl müze. 

( nu müzeler her.Un saat 10 dan 10 ya 
knılar açıktır.) 

Türk Ye fslAm e~crleri müzesi: Pazar
tesiden başka hcrgün saat 10 dan 16 ya 
kadar \'C Cuma günleri 16 dan 17 ye ka
dar açıktır. 
Topk:ıpı .Müzesi: Hergün saat 13 ten 16 

ya kadar açıktır. 

~Aemleket Dışı Deniz · .· .. 
Sel erler! 

nonrn ny:ı rnpurları: Cumartesi günle~! 
13 ılc ırn~ıenceyc: Salı günleri 18 de Pı
re. Beyrut, lskcnderiyc. 

ft:ılvnn "npurlnrı: Cumn günleri saat 10 
da Pi°rc, Hrcntlizi, Yencrlik, Triyeste, 

Sirkeci İstasyon Müdürlüjtü Telefon 
23079. 

1\ vrupa Hattı 
Scmplon eksnresi hcrgün Sirkeciden 

saat :.!2 de k:ılk:ır ''e Avrupadan geleni 
snat 7 ,25 le Sirkeciye nıu\'asalat eder. 

Kom·nnsiyonel 20,30 da kalkar, 10,20 
de ı;ıclir. 

Edirne post:ıc;ı: Hergiin saat 8,50 de 
hareket edl'r, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
IIcrgün h:ırckct eden şimcncliferll'r: 
S:ıat I! ele Konya, 9 d:ı Anknr:ı. 15_,15. de 

Diyarh:ıkır ve Sıımsun, 15,30 d:ı Eskışe· 
hir, 19.10 da Ankara ekspresi, 20 de A· 
dap:ızarı. 

Bu trcnlcrckn ~ant 9 da hareket eden 
Anknra ınıılıtclitl paz:ırtec;i, çarşamba 
ve curn:ı l{Ünlcri Haleb ,.e Musula kadar 
sefer etmektedir. 

MONAKASALAR: 
1- 9- !131! pcrşcınhc giinü s:ı:ıt 11 de 

lstanbulıla :\nfin Miiıliirlü!{ii Eksiltme Ko 
misyonu odnsındn ( 181 i2.53) lira kcşiC be 
d<>llİ Ycşilköy Hava istasyon hin:ısı önün 
<le yapılac:ık hclon asfalt pist inşaatı knpa 
1ı zarf mulilc eksiltmeye J.:onıılıııu.ştur. 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 
• Bir ııd:ını karısını vurdu, 12 yaşında 

ki oğlu ılıı :11111c~ini kurtarrnok için bahası 
nı ynrnl:ıdı. 

ıstanbul Radyosu 
30 A(:t.I.STOS - 1938 SAI.I 

18 30 Dnııc; musikisi (J>lfık), 18,!iO Hik 
met ~-c nrl acl:ısl:ırı tar:ıfıııd:ııı Türk musi 
kbi ve halk şu.rkılıırı, 19,30 konferans Ha 
vııcılık Jııırı:ısı, Jla,•n kurumu nnrııına Me 
lilı:ı A Yni, 19,55 horsa hahcrlcrl, 20 saat 
:ıy:ırı, Grnııviç rnsatlınnc~iııılcn naklen, 
Suzan ve ark:ıdaşalrı tanıfından Türk mu 
sikisi ve halk şnrkılıırı, 20,30 konferans, 
30 :ığııstos milll ı:ırı•r h:ıyr:ırnı, h:ıkkınıla, 

20,511 lı:ı"n rııporıı, 211,rı3 Oıııer Hı7.:ı Do~ 
rııl tarnfınılaıı :ır:ıp~·u siiyle\', 21,0!"ı orkeı; 

trıı, 21,:ıo Ct'ııı:ıl Kiııııil \'e ark:ıd:ışl:ırı tu 
rıırıııcl:ın 'l'lirk nııı,ikisi ,.e lınlk şıırkıhırı, 

2'.!,10 njoıns hııh<'rlt·ri, 22,20 ılan'i musikisi 
fpltık), 22,:ıo son lıalıı•rkr ve ertesi giiniin 
vro){r:tıııı. 23 saat a\'arı. son. 

9 

Yazan: Rahmi YA<ilZ 
Genç DnglODz, manalı bir gülüşle: 
bir lhlaftaDık seyahatım bize 
pahahya maDoldu galDbaR dedi 
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Telsiz istasyonunun meselesinden son

ra asıl iş kendini gösterdi. Gizli üs tesis 
edilmiş, birinci malzeme postası da bu 
gece Palmcrin yelkenlisi ile yola çıkarı· 
lacak hazırlıklarla tamamlanmıştı. Fakat 
ikinci, üçüncü postalar için lazım olan 
malzeme nasıl tedarik edilecekti? .. Davts 
tin elinde bol para vardı .. Fakat piyasa
dan benzin, gazolin ve vakum tedariki 
imkansızdı. Tüccarın elindeki bütün stok 
lar levazımatı askeriyece mübayaa edil
miş, esasen o zamanlar halkın bu kabil 
mevada ihtiyacı da mevcut değıil gibi bir 
durumda olduğu için benzin ticareti or
tadan kalkmıştı. Bunun tedariki için 
bir çare vardı. Anbar ve askeri depo me
murlarından birkaç nüfuzlu adamı elde 
etmek!.. Davist, kendi kendine kararlaş
tırdığı bu noktaya balmumu yapıştırdı. 
Bu yoldan giderek benzin i~ni halletmek 
için tertibat almağa hazırlanırken mer
divenden ayak sesleri duyuldu. Çok geç
meden de baştan ayağa siyahlar giyinmiş 
beyaz yakalı, ufacık beyaz sakallı, göz
lüklü, yaşlıca bir adam göriindü. Bir e
li ile merdivenin trabzanlarrnı tutan yaş
lı adam, yukarda uyuduğu haber verilen 
eczacı Antiyakisti. Sotiri onu tatlı uyku
sundan tartaklıyarak uyandırmış. gözle· 
rini açan ihtiyara heyecanlı bir jestle: 

- Kalk çorbacı! demişti; kalk, efendi
miz geldi. 
Eczacı, hizmetçinin bu sözünü duyur.

ca yatağından fırlamış, yaşına göre bü· 
tün gayreti~ sarfederek acele giyinmiş. 
biran evvel genç Jngilizin efendileri olan 
bu müstesna hilkatin huzuruna çıkmağa 
hazırlanmıştı. Davist eczacıyı görünce 
ona iltifat etti: 

- Nasılsınız mösyö Antipa? Sizi göre
ceğim geldi. 
lhtiyaı adam, basamakları daha hızla 

inmek için çabalarken cevap verdi: 
- Isa ömriinüzü arttırsın metr ... Bi

zim de sizi göreceğimiz geldi. Hem göre· 
ceğimiz gelmekten ziyade Mdiselerin si
zi göreceği gelmiş. İşlerimiz siz gittiği
nizden beri çok bozuldu. Hemen hemen 
işe yarar bir faaliyet meydana getireme· 
dik .. 

Da-vist güldü. 
Delikanlı; içi 5:ıkılmakla beraber, yü

zündeki gayrimemnun manayı bu işe e
hemmiyet vermiyormuş gibi bir hale sok 
ma~r düşünmüş. zoraki bir tebessümle 
dudaklarını yayYanlaştırmıştı. 

lhtiyar eczacı son basamakları inerken 
ona seslendi.: 

- Haberim var .. Onlar sonra müzake
re edilecek işler .. Hele gelin bakalım, 
biraz biri~rimizi görelim. 
Eczacı titrek adımlarla merdivenleri 

indi; sofayı geçti, Davistin yanma gel
di. Delikanlının ellerine sarıldı, öpmek 
istedi. Davist bir taraftan ellerini ver
memek için çabalarken ihtiyar eczacıya 
yanında bir iskemle gösterdi: 

- Buyurun, mösyö Antipa şöyle otu· 
run ... 

Antipa romatizmalı dizlerini uğu~tura 
uğuştura gösterilen iskemleye yerleşti. 
Rahat bir soluk aldı. Durdu, Davistin 
söze başlamasını bekledi. lki asrın bu
luşması, iki devrin karşı karşıya gelme
si. gençlik ismi verilen tabiat harikasile 
yaşlılığın olgun fakat bedbin manası o· 
rijtnal bir çerçi\·e dahilinde bir araya 
gelmiş bulunuyordu. 
Yaşlı eczacı, genç üstününün hariku

lade güzel gözlerinde bakışlarını dinlen
dirirken cazip İngiliz ya,·rusu kırmm du 
daklarında halelenen bir tebessümle 
söze başladı: 

- Bir haftalık seyahatim bize pahalı· 
ya mal oldu galiba! .• 
Eczacı gözlerini yere eğdi.. Mırıldanır 

gi~ söyledi: 
- Maalesef öyle oldu metr! 
- Büyükderedeki istasyon nasıl ele 

geçti? 
- Telsiz ista~yonu mu? 
- Evet.. 
Antipa biraz düşündü .. Aklına gelen

leri, bildiklerini tamamile söyleyip söy-

lememekte tereddüt ettiği farkediliyor
du. lhtiyar ve kurnaz adam nihayet te
reddüdünü yendi, anlattı: 

- Ne büyük sözdür rnetr! Başsız vü
cut nasıl yaşamazsa, çobansız sürü nasıl 
dağılırsa, muayyen bir işe hasredilen teş· 
kilat ve topluluklar da kendilerini sevk 
ve idare eden başkanlarından ayrıldılar 
mı ortaya birçok aksaklıklar çıkar! Me
sela, şu son bizim Büyük.deredeki telsiz 
(stasyonumuzun amiral Şosonun maiyet,i 
Türk bahriyelileri tarafından meydana 
çıkarılışı bunun en büyük bir misalidir. 

Davist heyecanla atıldı; ihtiyar ada
mın sözünü kesti: 

- Ne dedin? .. Amiral Şosonun adam· 
lan mı buldu istasyonu? .. 

- Evet .. Osmanlı bahriyelileri bu mın
takada faaliyette bulunan bir telsiz mev 
cut olduğunu, bunu meydana çıkarmak 
üzere iki müfreze teşkil edildiğini amiral 
Şosonun günlük emrinden öğrenmişler; 
donanmadan iki telsiz mühendisi kuman
dasında iki müfreze ayrılmış, bunlar Bo· 
ğaz arazisi üzerinde geceli gündüzlü a
raştırmalara girişmişler. Bir" taraftan da 
merkez kumandanlığı ile lstanbul polis 
müdürlüğü, karargahı umwninis (aym
pe) teşkilatı faaliyete geçmiş .. Yavuzun 
Karadenize hareket ettiği gün, telsizle 
bu haberi Karadenizdeki Rus deniz kuv· 
vetleri kumandanlığına bildirmişler. Fa
kat o gün meydana gelen bir aksilik ara
ma müfrezelerine bir ipucu vermiş. 

Büyükderede oturan ve donanmayı ta· 
rassut eden ajanımız şüphe üzerine araş
tırılmak istenilmiş. Bulunamamış.. O • 
gün Bebek yolundan araba He inerken 
<Ayın • Pe) teşkilatına mensup memur
lar yolu çe\irmişler, tutmuşlar .. 
Aajnımzm yakalandı~ haberi umumt 

karargaha bildiribniş. Ajan umumi ka
rargaha çağrıldı. Ondan sonra ne oldu 
bilmiyorum.Yalnız o gece Büyükderedeki 
telsiz istasyonunun basıldığı, telsiz me
muru lstefanoviçin ölü olarak Osmanlı· 
lar tarafından ele geçirildiği duyuldu. 
lstasyondaki adamlarımız sanışmağa mu 
vaffak oldular. 

Davist bariz bir heyecan geçiriyordu. 
Büyük.deredeki telsiz istasyonunun ele 
geçirilişini ha)Ta yormayan genç adam 
şimdi bütün teşkilatın meydana çıka~
masından endişe ediyor; buna süratle bır 
çare için düşünmeğe, iyi lir proje tas~rl~ 
ğa mecbur kaldığını anlıyordu. J?a\ıst~ 

düşündüren asıl mühim mesele Şıledek~ 
telsiz istasyonu idi. Delikanlı buradakı 
merkezin de e]e geçmesinden çok kor
kuyor; o takdirde kendisinin lstanbuldan 
kaçmasından başka yapılacak bir iş kal
nuyaca~rım hesaplayıp duruyordu. 

Antipa ile bir saate kadar öteden beri
den konuşan Davist nihayet Yeşilköyden 
aynlmağa, bir haftalık yokluğu sırasın· 
da karmakarışık olan işlerin tamimi için 
süratle hareket etmeğe karar verdi. Bu 
karannı ihtiyar muhatabına anlattı 

- Burada fazlaca .kaldım. Hemen ha
reket etmeli ve işe çabucak el koymah
'yım. Şimdi bana bir araba buldurun! 

- Trenle gitmiyor musunuz metr? 
- Hayır .. buradan Alibey köyüne ine· 

ceğim .. Sonra Kağıthane Şi~li yoluyla 
Beyoğluna çıkacağım! 

Antipa bu yol değiştirişten bir şey an
lamamıştı .. Fakat Davistten bunun sebe
bini sormağa da cesaret edemedi. 

- Peki metr! 
Dedi; kalktı. Hri~toyu buldu. Bir ara· 

ba getirtmeğe gönderdi. Birkaç dakika 
sonra bir çift yağız at koşulu yeni bir 
fayton Da\·isti köşkten almış, kır yolun
dan Alibcy köyüne doğru ko;turuyordu. 

Davist uzun ve derin bir dü~ünceye 

dalmıştı. lngilizin yüzünde bir endişenin 
manası canlanıyor, koyu koyu dü~ünen 
genç adam, bir anda altüst olan işlerini 
nereden başlayıp da yeniden tanz:im ede 
ceğini bir türlü kararla~tıramıyordu. 

Davist niçin Alibey kc>yüne yidiyordu' 

:Dev&m1 \'ar) 
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dar, Mustafa tstanbul, ~ett!J. 
Yalova, Nazif tetanbul, N ,,.,, 'JT" .• 

ta.nbul, Sahlr Yeni~biı'· =~Qll ~ 
zon Mıu:affer Manastır. )l rjt tw 
diye, Kimli Kan.hisar. t~ ~ 
Hayri lstanbul, Ali Tok•~: 
Kilis, lmnail Kemali) e. ıf. ~~ 
IKarı, Seyfettin doğduğu ~1· ~ 
Yahya Adana., Necati lC .ut~ 
lstanbcl, İsmail M'ar811 ~ :Jı 
ray, Lutfi Denizli, Bekir ,ı~ 
ver Bursa, Halit Gel~bOlU. ~ıJ 
Van, İsmail Hafik, ınıcaıe~ YI, 
Hakkı Sinop, Osman .AJll~ lllt se:~J 
gafur Mardin, Daniş Gelib0

1 
~lY 

tin İstanbul, Enver İstanl:>U ' 
• _ıAe) 

(Devamı 11 sıw"' 
~'N'ığde, Tevfi]t Ayam, :Yahy& parta, Hakkı Hindistan;' Cemal Bolu, 

~~~~~~~~~~~~-!E!ii!il~l&E!!ll!l!!!!liee!l!!55!!!!!E!!l!!mi5i~~~~====s3!!5!5iiii8EE!3!!!1!i!B93!!!!!!!!1!!!!!11!!!1!11!i!-=·.,JI.' 
değime almak •uretiyle ı;:~li ~ ~ 
r.ınca cebimde §Öyle ı,öyie bir . JI 
kalabileeeğini hesap ettik.. . ;>1~1. 

-41-
·Buma• iotojıaf ~ göremiyc
&111.ır~ <Vun 1ir ôefneğe bir ta
~ lballamü suretiy'le temin ~ 
Q. °'&aynam ıea.m'li, w giı:ı aç bırakı
lm Leo~ mu1ıUkU §im!Ck hmyla 
ü~p aoıru sıçrayacağını ıhesaplamıı
tJ. 

,Yapılan ~eaaplan. &öre iıer ıeyin 't1üz 
ım ıcidecefine benim de aklım crmiıti. 
:ts.1lcak'"Leopardm nlrverlldiği :nman 
ben <iuraa ~1imaelri Mançiner tü -
>-
f~i7le be'ldcrken bir:denbire bir ..rüıgar 
~ Te Xia Vilyamam saçlarını ltavada 
dalgalandırfu. Hayvan, ısasJarı _görünce 
tawğa doğru atlayac.aima, bdÜıın te
;nine arçrayaru pençelerini 'kafa tur
na ıeçirdi. 

'Bu f ed .anda Dile kadın ne ~alırdı, 
ne 4e lainıldalldı. "hm mlnasiy1e sükCı-.... 
netini mtihafara etti. JBenim isin tüfek 
ktillanmalt imlinx \:iJmam']tı. Ataca· 
ğrm iurıunun Mis Vilyarmı oldürmesi 
ihtfmali nrdı. Yapılabı1ecek yalnız bir 
ıey görüyordum: Hemen Mister Le
op..rdm Wj'l"Uğua yapıprak onu deh
şetıt bir surette tartakladıktan sonra 

çarkıfelek gibi döndürdüm. 
Yqnı baJUU almı:J-kos.kocaman ve 

tam manasiylc ~ bir leopardın lc.ıy.ru • 
funa yapışmanın vereceği heyecanı ta
dan, ayni zamanda bu kuynıfu mSil &.a· 

hvereceğini hesap eden :var mıd?r, bil
mem? Meraklılara. bı1direyim ki bu ha-

dise hakikaten akıl ve hayale mğmıya
cak kadar tuhaf; söylemesi bile mumn 
tüylerini ürperten, içini baygın ibaygm 
,pcıklryan .bir ıeydi. 

Oklahamada k~j çıocnklammı, bir 
&ekic.i .bütün kuvretleriyle aa'VUT'du.ktan 
ıonra muayyen hi.r ecdefe fıdattıklamu 
görmüştüm. Ben de bu kollej atletleri 
ı&ihi~ ~el cen.aplanru hoyuııa aavu
ruyoraum. Leopardm fınldak eibi o 
.ka.dar lmla döndüriiyordum .ki: dönüp 
beni tırmalamasına imkan Ye ihtimal 
kalmıyordu. Ayni :umana& da ,ne y.a.pa
caimu hesaplıyordum. Fakat bu iş, 

çıkar bir hesap değildi vesselim. Hali 
da düşünürüm: Acaba ~d, 'bu dön 
baba dön oyununu oynarken ne Bütiln· 
mÜf ve. benim ıPbi .ayni endiıeleri his· 
-~: 'yd., 
ln'l.ilAiU .. I rm ı., 

Baba Turner boyuna bagnyordu: 
- Bırakwla be yahu! Herifi h!l! ne 

aavurup duruyorsun?. 
Kan başıma sıçradL Ben de bojazum 

yırtarcasına bağırdım: 

- Bana baksanız aı içinizde kaplanı 
kuyruğundan salıvermesini, ıbent!en iyi 
bilen biri varsa, gelip .onu benim elle -
l'Wclm almasına hiç bir: mini yok. Bu 
vazifenin lJıklısx değiliın. Ellinden 'ka.
pılmamasx için de can a.tmıyonnnJ it
tahlısına mübarek olsun .• Yoksa sesini
zi kesin de Leopard ile ko.rumuru pay
'laıalrm.. 

Nihayet münasip fırsatın ıeldiğini 
görerek, mister Leopardı bırakıverdim.. 

Dehşetli bir surette yere çarptıktan son
ra kendini toptaaı, acr acı kölıl{yerek ba 
na uldrt'dı. Hemen altıpatları çıkardım. 
Leopardın iatı1canıetine doğnı iki el a
t~ ettim. Kurşun1anma da mensup ol
du~um metodist kilisesinin en tesirli 
dualarından birini. terfik ettim. Maa1e
-sef duama cevap geldi, çün'kü baba Tur
ner koca (Otto) ya Leopardın be.delini 
ödem~k .me<:bur.iyetinde ltaldr. Bi; bu 
iılcri yaparken ıbir doktor getirilm's ve 
.Mis Vilyamsm ;yaraları tcmiiletilmi:t :re 
aardmlmIJtı. Dilber Mis bugün kad;:ır 
o yaarların izlerini taşımaktadır. O ge
ce Leopardın derisini yüzdüm. Bu tderi
yi .Mis Vilyamsın Holiwttaki villasın
da hilen göre biliuiniz.. 

Yaralarının acısı azıcık geçer ~eç
mez; ayni günde Mis Vilyams diğe.r bir 
Leopardla ayni iil tekrar yaptı. Ve ge
ne uzun bir değneğin u~una .allandr· 
rılan tavuk bu ıeier sahneyi xnükemmcl 

bir ,surette başardr, Bu defa işimiz çok 
parlak bir netice :verdi. 
"Jo~Ilar!da kaybolan,, filmi bitiril -

dikten 5onra bir de mektupla birlikte 
Holivudda sine.m.a direktörlerinden hi
:rine ıönderildi. Bu dir~ktörün adın! 
söylcmiyeceğirn. Çünkü §imdi ınaale.d 
ikinci ve hatta üçüncü !derecedeki -rol
ler için bile kendini bahtiyar addeder. 

Talih.imi Amerikarun r.inema paytah
tında denemek hususunda (Bab:ı 

Turner), (Çarlez Cları)~ ve (Bil 
Mong) un nasihatlerini almağa karar 
:ves-dim. Bütün mesarifımi ödedikten 
sonra cebinıdc bir .hayli kiolar kalmıjtı. 
Oklahomada Poncaya döndüm. Evvela 
Mak Konyana olan 135 dolar bo~um.u 
vermek istiyordum. Sonra firar vadisin· 
de bulunan Kovadisin benekli öküzünü 
gör~n var mı diye etrafı arqtıneaktnn. 

Malfım ya; bu öküz benim malımdı, 
az kalsın mahkeme öküzün bedeli isin 
beni lıaci% altma koyaca'ktr. Bunların 

hepsinden daha mühimmi de dervişle 

bir yaşındaki tayımr beraberimde Jta. 
lifomiyaya götlirmek istiyordum. 

Oklahomada bütün borçlan:nı öde
dikten sonra bir iki poker seaııst için 
vakit bulabilirdim. Banka heıabım 300 
dolaı:a inmişti. Santaiede bir acentaya 
giderek iki atımla beni (Los Ancelcs) 
şehrine kaça göndereceğini sordum. 

Navlunumuz tam 316 dolar tutu. 
yordu. Arkadaşlarla birlikte bir köıeye 
oturarak hesaba daldık. Neticede iki atı 
Holivuttan "15 kilometre meufedekt 
San Bemardinoya gotürerek kendimin 
de Dervişin sırtına atlamak ve tayı ye· 

İşte böylece 1910 senesınırı Si' ',ı 
nnda Der'riı, bt.ıı ve ~ '1~~ 
nardinoya Tardık. Vqoııdd jPr-1 
ıün kadar yorgwıluğuıou.r:ıs ~ 1 
ten 50nra ben, Den i:in :;: ı! f 
yedeğimde, menut ııakd lsJ!ıl" / 
lar da "bimizde old~. cliil'- "1 f 
&rnardinodan yola d~ül c~" A 
öileden sonra uat dö~e~ i 
çidinin tepesinden KaJif o ~, 
bur Holivudunu ilk def a,,a 1., 
mak üzere gö.rdüm. ~· ~ 
Burası benim müstakbel e 1'i ~r 
etmek istediğim milyonUJtt 1't 'f 
beklediğini :a.mıediyordtlfll~ 1"1~~ 

Holivud evvela bana P~ .~~'/' 
ıehir gibi göziikmedi. BU aııaııe 41, 
rın bir arada kocaman ~f"'~' 
etmesi ~cleuğini ı ~, r 
Halbuki bunlar turada btı tc ıc•?, 
dağnık, hatta göze çarp;;;.eti'İ fi"' ,MI' 
zd ibinalan bile yoktıı· e , 
~tma binalardı. eusbatbafl ı> 

na bcnziyoMu. ;_o;:~ 

~yeıııtı ~ 
Ba:§ tarafı dünkll nU.Sh~ ~~· 

"Zilmrild,, adlr bik!ycınt.zlıl~1ııf'l ~ 
bug1ln mUodertcat.muzırı ço ~ ~r 
den koyamadık. Son JcJSt111 ~ 

w -aaıı 
deceğiz. Okuyucularını.,.. 
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Ordunluzun terfi listesi 
( .. Puafı 10 ueacla) 1 dlrne, BGaU lpodra, M&bmut Pn • Aftl Arapkir. ~ t.a ..._ ı....,.....,.. 

11~· l'uat Elbık, Kemalettin vese, Mlkılr Kırklareli. Kemal •tıL UST 'l'JIJOKENLtGS TDU'I EDEN lan 
--.ıııtanbte slare.fi ce, Ahmet Kemaliye. Rlbtet KersD. KtJBAms ~: HidaJet s.Jtnlk. Hamdi Erce, L6t. 
ilıkınet latanbul, Kenan latan. AJmet İltanbul, Rllltl llıllalll, 8a4- llul&lfa Beblsl*, Jtm BcUrne. Beh B bmlr. llelmıet lıla1atya, Tllatln t .. 
t ... .L Diyarbakır, zı,. ı.taabul, rl JatualNJ, Muhaıftln Pr... mıata tK llDlt na- dine. Necati ı.t&nbul, tabul, •••r Blldsan, au,ti FatDa. 
~bul. Fethi lıtubul. F.ad· mrzarum. Omlet BntU. Ondlt 0..1 KMın 8m. llaltata Bahkem, Faik ı Yarbaybp terfi eden lnuım bift.. 
~ Cavit İstanbul, Ahmet Bur. kUdar, Sıtkı SelAnik, Aamı Erzincan, UlkUdar. Y~ tllfl .._ 'wz W.-

Bayramiç, Fethi Özdener Refik Yenice, Tevfik Sa.mlun. Nuret. Bfnbqılıfa terfi eden demlryol ,US.. ......... 
ıt.!,•yrettin İstanbul, Ekrem tin Konya, Nbmt Kayııerl, Zlyaettln bqw: AbclUllsls H-, HUMJia Pine, 

........ ım Sabanca, Necati ls • elimiye, Nuri Debre, HUantt Ermenek, Bahaettfn Toptaeı. Muammer Fatih, Rqit Şarldbraapç, 
~t Erzincan, Ke:nal Is· Sadi Jıtanbul, Abdullall Van, Behçet Yilzbaphp terfi iden demtryol Hamdi bmir, Rıza Eısiri, Remsi Nii-
'lfllll n İstanbul izzettin Jstan. ErejU. Nurettin Gelibolu, Hakin ine- f1at teğmenleri: de, Kemal Befikta1, Hamdi ltkodne 

t lıtanbul, Enver İzmir, Ki. göl. Gündüz Kelkit. Enwr l'lrat, Kut • Nuım 1atabuJ. BUaa6 latuhl. 1tlfat 
ur, Şemsettin Trabzon, Re • Vedat Usklldar, Şefik lldirne, O.mal bettin Manastır, Turlut AJlphlr, Se. U'lldldar, Emin U'ülldar, Stlleyman 
Yaşar Isparta. Muhittin ÜL lldlrne, Hqdar Jlrsarum. Ruhi C'a- Um İatanbul, Doğan GtlmOpıne, Oirid, Halit Alpld. Sallrl Radoe, Z.. 

"-aan Antalya, Cemal T.·ab • kUdar. Nlzamettln Be,lkta,, Fehml O'ıt teğmenllle terfi eden demiryol ld Enlncan, Nulf ~an, Tahtla tapu-
in Van, Jsmall Karaköae, Gerede, Jbıan Dl1arbakır, Aslan lt- t.jmenleri: ti, Haydar lttanlnal, AbdGlcebbar Trab 

J\a__ Osmaneli. Halim lstanbul. dır, Cihat tıtanbul, Halit Jlnal'1tm, Aaaf Aklehlr. Muatata Ka)'leri, HU 800, Zl,a 11.anutır, ömer Buru, Ku. 
:-nrbakır, Kemal Sıvas. Ab. Fuat Nilde, Şllkrtı Buna, Mehmet mi Eyllp, Sabahattin Adaptar1. Ku. lalddin Cernlıpqa. Vuıf Diyarbakır, 

'Oıküdar, Turgut KJl"9)ıir. Antalya, Saat Çantırı. 8•mHttlD l&ffw ı.tanbal, BehlQ Buna. Klzım Ali tnadi,., Necati l1t111bul, Sulılli Ki 
~gelköy, ZiyaetUn lataııbul, Harp11t Uluburıu, Huan Sinop. O.. K&rahiaar. Vahit İltuabQI, Şevket Ut, Hamdi Betlktaf, Hlmlt Eytlp, Muh 
-.eli Balıkesir, Hüseyin Ga. man Zongulclak, SalAbattln İltanbul Şam. tar tıtaabal. 

Necip İstanbul, Cevat UıkU. Bedll UıkUdar, Muhiddin Elbistan, Albaylıfa terfi edıa harita yarbay• Blnbafılıla terfi eden leH.Crm Jllrba.,ı. 
a Beşiktaş, Reşat Edirne, &bdullah Erzincan, Reoep Petlrke, lan: llrı: 

'-aya, Kefaeddin BUna. Ştlk Fasıl Kemaıt1e, Sdtp Barput, Bet•t ıra.ta lletiktaf. .Rm Trümn. Keramettin Caklldar, Rıua Baldat, Ce-

~ l'aruk Istanbul, Tevfik ta- Nevfehlr, Şadi İstanbul, llnver Kel- Binbaoltla terfi edılll hartta ytlzba• :::•~1~1ta:;:1ı:o~~r~!~~'::•A~~ 
ıı.._ de. t İstanbul. SWeyman L ktt, Bell"et lıtanbal, SU1e1man But- plan: ~ • lıenderun, Huım Bursa, Bamdt Hırput, 

1_!111 Samsun. Kemal Nazil. sa, Kerim Sellnlk. Sami Gelibolu, Cemal Bursa, lame lpodra. Mustafa Naille, Fuat Konp. Bdlp Bnarum 
411tanbul, Hamdi I'.arut, Ru· Necdet 'l!lrztncan, Hamit Kllla, Jlu- Y1blbqılıi& tem tdlll harita Uat Semsettln lataDbul, Ktaıll UprQlO. :Numl 
~Uzhtt İstancul, MuzaL har Trabzon, Hilmi Harput, Halll ı.. ttpıenlerl: Yafa, Sami Snuııım, Stnf Enlacan, Pn-
buı ul, Muhtar Kola, Nuret tanbal, Twltl• 84'1•, J'ank Nllcl•• l'alarl Psld..,.., IAtftl IJdlrne, Sıt. 11 

::::::,;,. lerfl etlen 1,..181 1111.,_ 
~Ahmet Buraa, CeWettiıı Blnbaflbta terfi eden otıomolıO kı KaJkandeleıl, -.ı B&tum. SaiDl •tıtlul: 

Gemlik, Fahrettin Bo. Jlsbqılraı: Snu. Nilamettln Ka,...ı, Hemn 11. Ct.tt Bnlwn, Refat dJIW', lbla Bar-
lata.nbuı, Nejat lıstanbul. Naıml Kırcaall, lluıtafa Trablu. tubuL Nulf Kmltoprak.. -. l'llb '*"'•n, Ahmet Olta, Remsi 

"'-~l, Tevfik NevweJıir, Mu • tllaan l!lfllp. Albaylıfa terfi eden tabip yarbay• lataablll, Pllarl OllGdar, HllllJID Şiblnb· 
,...q, Hayrettin Gemlik. Falı. Blabaflbl• terfi eden nüUre lan: nlllalr. ePthl l>rllm•n.. CeW Rerabl,., 
l1taıı 'MUnir Kaatamonu, Niza . Jbba,ıları: Hakin Tra'*>n, BahM4cUn Rill, ;::::.:_~: =.. ~~ 
8fıraabuJ' AbdUlkadfr latubuJ, Hqllll Oaıze, Danyal t•lr. BuJW fatanbul, l1nlıla Divrit. lb- Blflt htallllal. 
't •Mehmet O'skUdar. 8'1l· Un wtnı nllle terft ectftl nakllp rahim Mevlevihane, tbnhlm KurlL Oıt ,......,,le terfi e4 .. lelNUun ttf-
o:~~at, Cemal Edirne, Ma • tetmealerl:e talıdeıe. L6ttt1 tabüpap. llınhlm ,,..,.,,,,,: . 
i:n~dar, Suphl Adana, Bur. Nıtet Buna, Yatar Amuya, Şakir KaragQmrtlk, Raif Sıvu, Hamdi Jlt. Necmettin Bdlnae, Malaterenı htanbal. 
~ ara, Şerafettln Trabaon, Erzurum, Hasan ııınurum. İbrahim zlncan, Tevfik Bolu, Bahaeddin Vall· :.,";:::\!':;, =-~M~ 

, fJebul, Rahmi .t.taııbul, Sadi ttıttldar. • cleotla*l. Rıa 'l'rümn. Alamet A• sat Denllll, Bdıtaa JllanbuJ, Talil BaJıb. 
N Vki Üsküdar, Şefik İltan· Yarbatlıl& terfi 14ea iP. B. Bta• )'UOf7a. atr, Burt latallbal. hlbanetUa latanblll. 
o Kutamonu, ~. Karailall, fllal'lı . Yll'bqlıla tılrtl edm t&Mp bina llitbat OrbntU. AJt latanbal, Nuri Mala .. 

~Y·. ~et Göksel, Malı.. Abdullah Kebah Madeni, Lltft !la fdan: . Pt SaWıattln B4ll'H. s.malettin ZJlt, 
• Nıyazı Karabulut, Ah. tanbul. Ekrem Girit, Necmettin Kani• inha 0Gellbolo. llqnttla ı.ta!:• WAe 

bgn. 0 Muafafa Sıvu, lıluaffer lltanı.L laatUa lktldtr, Klldat ....,._ 
lJtt YARBAYLIQA TDtJ1 __... .... Mtft .._ P. & 9& lt.._.. Olrft. llın.hlm Toh• u...1.1& A71atap, Naat LtaalMll, NtcaU JatanlMal 

O.V & nt DhTD & an & DT telmenlerl: ...,_ _.., • uu• Maretlill latubuı. Racii Tobt, lanb1m 'r... 
~ _,,_..~: .A.1lH lııanbul, S&lAhattln ille. B• Sellnlk, llllml KtDba. W lltanlNl klrd ... 

Dı~utır, Eihem Sarayk~. ldr Ernl'1tm. -..il '-,:: 8eJ1ıtet ..,. f)ıt .-dM. 9 fıl" 
,, .... bakır, Vecdi Ualdlp. Avııl ..... _ .. A_ ını"" .. -'·-ı I>rama. Tallflllr, Ethem ıca. kliıiliifi · 

:aet t ~- &·bdnı -- OHQ-• J..'t..~I t--~- e.- ..................... latallılnaJ. 
e ..:.ıMUC&D, • sa " AlbaJhl• terfi eclea mlhe1l4111 zan. ·""' .-~w.. OllTI lDrmenek. Rt,. ltllttll ••• ltlfl •lea I,._. •ıaıl • 

~· BUmi Barput, J'&hrettin 7arba1: Mehmet Okdemir Olrtt. tlt tat&nbul, Naim Trablon; SUphl ı.. .Aafaılerı 
Vl Konya. Klmn ı.tanlnıl, tu1Nl. .lıtf De4eaiag. liman fataa • Yuuf .... ....._ •• .._. Enanım Falt Jr. 

~e, Nuri Manastır, Ramiz bln.!;':.~bia terfi eden mlhent1l8 bul, Jlikmet İltanbul, Ali Seni, 1tJıa -. ~ - ... B.-.a
1 

.._._ 

h._ - Erzincan, Tahsin Ma. İhsan 'Ueklldar, Nuri letanbul. DIJU'1»ülr, Rllml ıra,.Jar, Balf OL aı. Ali Ban7e, Maatafa Enanmı. 
~ Selimfye, Faik Usldlp, rOn. OtlMI ....,_ terfi H•n 4Wlıeol ••aıl 

4Jtt :n:-kl KöprWll, ~==~ tern eden ten"' ıanat Blnbqılıfa tem edin tablb ~ 4::!:'=:':!.m Ankan. 

'°'7ARt ~~~I blabatmı: Sknaa Çobaaoııu. -:.=..aı lltanbul, Kaan y~11- Rul D&rtllnd IW/a. ferff etim oaterf ali 

~ Rua Van. Abdur. :r1s1:'..ı"".:::ııa terfi- fea .. - hlaıı"1, J'enl lbltlaNll. ü;:. lr ~ ti-, .wt Teldrdat. lbo 

Abdttlballm UD&lp. Ferhat Kalfaotlu, Hayri Oktea Unlk, Mutafa Buna, l'Ur.ret Bak6. .. Bnanm. 
~ (;A TERFi EDEN SU· KuımP&f&. Veya! lltaahl, Dat flt&nlMıl, Abiclla ~":;;,' :,':!' dea .rıU10ı nıut _. 
Poıa 'l'l:C~: Yarba1hl• terfi eden latthkAm latanbul, Nuaret l:nurum. Bulutll Kadri lıluubr, llallnı eSIAnll. 
4tuA tkaıı Yeuıhan, Imet Er. blnbafalan: lataııbaL ama tltuı'bul Jhltafa Tin, :Allıuı •uut• ıertl etl•n '""•' ıuııl 

o.!>Ju, llustafa Tokat, Şa ıaıl sıvu, Cafer Nakllbend, Neea. Haydar !atanbul. Abc!uJJall latanlnll. ederf •n ltalmler: 
........ . t Remıe, Behcet Ersu.. ti Manastır, Gehabettln Van. se.- lltt'1at latubul. llecdl ... ..,.. Şlk JL'erldma hmlr. 
- 'VI Erzurum Nüzhet Aknıcı· w rl ı .._, N •-•, N Blrtael auar/a ı--'I .,, .. lkfacl ıuııf •• 

' Jı:i Van, Cemal Eakltehtr. Zarif Har- .... _, ..,..t ........ , nıat Rt. •eMI .,.,,,.,.,..-;'' 
put, Ziya Erzurum. Rtlttl Maraft dol, hat !etanhl. 11Jattt1a Burt1, Necati Slndalsar, Nuam Mauatır, Ftrlt 
Baırl Fındıklı. Raif B4lrnt, AH Girit, Ktluut Kır• llkark17, Nulf llllı. labaıttln Edtrne. 
Ybbaıplıla tem iden tattlıık&m ile. Kadrl Racıbdın, Alım !tkodra, Nimet Dı. 

l8t tetm~nlerl: AlllaPla tlrft .._ - ,....,_ nrbatır. Zati Ecllnae. AlatttlD Edirne, Da. 
Rallll lataabul, Naci Selinllr, K• lar * x....aır. Kadrf Blctdto. ...__ L..:.::,H ............. ...__ ,,,,_, ...,_""' .... ,._.,.,, nm-

mkl Tetlrdaf, Nuri Bltıt., Hamdi !• vmm" ......-. ..,..,... ....... _.,., ...... , 

tnbal, BeclrtttlD Betlktat. l'•ftl ... ... ..... .. .............. wa .......... Sik• 
Dlvrlk, Bedri !atu1Hal. lllt rl Klrflldr. 

'Un tıelmenUl9 t.9l'ft ... latOa- Cemil Yemen. SalDa Drumaaa, LQt. Dlftltıncl nnrfa terfi etlen be,tael 11nrl 

kim ı,tmenlerlı fi Xmnlık, Cemil llıkb, elkfl U... -= :!.-::"~11 Jataabal, en. 
Remil llnhacu. Bahtiyar Kart, Jdldar, lalahatdn lelartmlnl. det latubal. AbclGl-fahlt lataDbul, lluta-

Ahmet KtltaııJa. Ahmet mnurum, v........_ twfJ .._ .... llttıll- fa !at. llemlf !at. Cemal Kutanıona. !be 
Htllamettln Nllde, Şeref Berut, Rna .....Jeri un Scftılce. Rm tat. HldaJet lal. Mil 
lıtanbul, &eflk Uçar !ıtanbul, (10 • Fanl Kutamonu, Şe.at tltla'bal, ........ JUltttl htanbal, Cemal htanbuJ. 

...__ Nteml Jılauatır, Ballı lataalıal. Bal6al & 
ı . tH 4an lttbaren terfi ett!rtıml• --. Çorlu. dlrae, vuıt tatubul, Aclaan tataabal, ee. 
tir), Kadri lıtaabal, lll&t tltaııbul, ......... td .._ .... ı' a r maı ı.tanlMll, Zlraettl• tatanlMal, nı .. o.. 
Tahıln A.yaneık, Kemal Xar&hllar. lln Jlbobl, Hilal 1n•1, lllm latıalllal. lmlD 
A11m Adana Clhlt Ordıı tbralllm 8l· llllll lerftte. hrlt l>matpqa. Hlt Yuıt. Mu1aar C. 11. Plflt A1u1ı Blldat. 
•u. at Tnu.. Alt Bnlaola, Ballt lateabal, Blbtm llar-

AlbaJbla Wft 94• mwltallıN A-.,.lı lllfl ... •tllil_. ,_. "':tfflldtuutetnttıltaalftatıauutm .. 
,..._"' .. ,.._. ameMI m•ırnr: 

labrl AU& llYu. llhap Kadme7, Hlmlt Va, ibra. Ptbllll v ... 
ar'bayJıfta tem eden nndaa1MıN Mm WnnW., L6tll le11nnr. lPulı o,... ...,. ,.,,, ..,.. ...,. ,,.,, 

blnbaıplan: Hıaeld, lbnhlm Sinop, Necip tltanbul lmtı11t,,,,.: 
c..aı ._.1.6 •• 11............. ..._ __ 

1
, Rıfat Betam, Snbt lılaJatJt, Haydar 

.. ref Sellnlk, Tabiin Allpqa, De- -.-- ~ .. ~ s.tum, '"'1 lla1kan. lluatafa su.. 
mir Harput, MutafaOlrlt. R•t Çtaselka1. DWlıttll ıuuta '"'' etlu &tJfaeı ıııırt 
Btnbafdıla terfi ec1• nndaa1MN Y.....,... tlrfi .._ Mktk• W.. lllHllllllr: 

Jbbatılan: ......... Abdllbll ErbU. Zeki Resol'll'&d, Yahn 
Cel&ltttfn Aau- Ab41lkıcllr• Aclll .,.bat. a.cltttla .._...., NM. llaallfı XaDltbr, Hüb Edinıe, ,,_ latlı lllrlead, .......,, Ça.,., inal ... 

ıtncan. laman 04abatı. !imin tlfar- Vadettin htımbul, ZIJ& ~. tb. ren, Mmtaf• Dtnılret. llmtaf• Balıtealr, 
ta, Rafit Betlktat. rabim bmir, Hadi Manita, feliabettin Meni Glmlfbue, Ali Trdlon, R•di &1 
YtlZBAŞJLIQA !911 mBN w lam. ....,.. ....... &.ut. 

HABERE ttST TBCIDCNI.Rl: BW.plrfa tefi .... •**I • ,.a.. D&l!ff8ıd ftlU/ llfebllll• lırfl eden H-

Külll fflıennlt. Vehb!....._ •,,:.::: :f.':'B.a ....... atD 
SaWıattln Sellnik. Qft1 ~ Ab. aalih Bolu, Numl tmnbaJ. Batlp sı..,_ F.ıt Bnlaan, Osman Erm'am, A· 

htanbul, Emir &ti Bani B,.ap, il latuJNI. Om• eYalbtbce. Ali dat1190-

~ 

au, eCmU lataDbW. Mutafa ıw;.; fman 
htanbul, AU Van, llal6al ht1abal, $ürü 
Bnlncan, JIOleriD Oltldar, Salt lnlbola, 
~abbl Kalkandere, o.mu Glmllbanl. 

lle,ıact ıuuf flldfllllt ltrfl tflen .ıtın. 
.. ,,.,, tllldtlla: 

Rwt Bozkır, Necip Antal)'a, Tahir Trab
aoıı, .A.bclullah v ... 

Birinci ıuuta. terfi eden ikinci 11lllf öl
,elmenlu: 
Namık lhaanl19, Cemal Olktldar • 

Dardilncll ıınıftı terfi etlen hlfncl •ınıf 
afretmuıler: 
BUIUDt~ Galata. Numl Büırk67. 
Ddrdbcl ıuaıf olomobll IMldnlıllfllne 

terfi eden beıtncl 11nıf otomobil mailnlı· 
il: 

Arff Ktletlbnaatafıpı ... 
Bı,taet ıuuf otomo&fl ınflklıtfılllll• fer 

fi HM .ı11aoı tuuf olMIOlll Dlaklnldlerl: 
Mutafa ZatnnWu, Utft Jranmıa. 
D6rdllncll auaaf bmac•"lln• terfi eden 
Beşinci anıla tllfl ect.. lltıncı llDd de
Bttlncl llUUf ........ terfi eden alhn-

n sınıf tamamı AluMI lttanbuL 
Dlrdllnctl ....ı &mlroDlle terfi -eden 

i;effnel aınl cltmlrol: .._t Kutamtnu. 
Bttlnc laaıfa terfi ed• altınoı aımf de

mirci uataa: AldMt huML 
Bttlnci aımt a.1111 mülalatllllne terfi 

eclen altınca lllllf ltllls allılalltlerl: 
Hakkı ... .._ C.Wtttta ........... Sa· 

habettfn l•s"el 
Betincl llDlfa terfi edtll altlMl aıut tel

li makiniatllll tll'tl iden Hamdi swa .. 
D6rdllncl Dala tıuf1 eclıa llltlacl lllllf 

maraqodlr: Mml hleüt Ymat Vl6ı. 
8eflncl aaıfa ttrtl edlD alhDCI aınıf 

JDU'&JllOI: Ruha latubaJ. 
Alttllcı anıta tltll eden 7edlncl nnıf 

1D1ranaoı: llUb Bitili. 
IJefl•cl amfa tem ecleR lhancı aınıf 

tt1Y 1Umarlan: Buan Nıdlll, BOllbet
tbı ......... Banm ıu .. 

ı.taol mda llrft .......... ...., Ri· 
79aetlcumhur buldom atr'elmenl: Ihsan 
hwıbal. 

Octtacl awfa tem eden CIOrdlacl 11111f 
.. ,.lltlemnlnlr .............. , Ü· 
met tatanbQI. 

J>Ordbctl suula terfi 141111 betlul anıt 
IUJuetioamhur Mad0ta *9tmtDl: Mi
ton htanbal. 

Betlncl nmfa terfi ede• altııacı llDlf RI. 
7UeUcamlmr INmdosa Glrelmtnlerf :°Vaaft 
latanbal,. Ali btan1NL 
Oenncı IUllfa tem eden orda bandolu 

atr'elmeol: Bilini SellDlt. 
BetlDOI llllıfa ~ td• llblacı anır 

ordu bandosu atretmenlert: Halit C'~dar, 
Blml 'OllllP. IJCt klll• (IQııt6ıL 
...__. .... ..__.. ... oeu 
~: 8lkril ~7. mım·u
IUorla. 

Oolaol mala ..a edla ilribıll 1111ır ...................... 
DlrdlaoMea bltl•olı9ı •ıırla llraL 
• ....,. ttrll ... lll'IO AWllllll Dl,..... 
OolMI mata ltrll ... WMIMI 11m1 

•-.a........,.ıle*ttllllll. .. t&on
ıa. Tnlf • .,.. TaWa , ... ._ lam 
lıarftr. Clmll .... laclullllı Waatnaı, 
ülf ........ c.aı Brlaftul. llManl ıs. 
mir, sm.,.. ..... Halla Me•IM. D· 
- •• Tl'fllk .......... bblml Girit, 
lupbl ...... Nmal laldla. llNllftab.. 
mıa DlJll'Htır, Mal t.put:a, llkl Er
llneu. ~ Bltllt. lllltlfı ---.U. 
Palk ......... IAMI ........ r..n lan. ,.. . ......,. ....... . 

DlrdlMI ..... tllfl .... aietlMI llnıf 
... , ...... , ..... ...... Retat 
..... Mtdta ..... -~. 
lamall Edirne, Bn.e,la Nte. lbrahlm 
KerkOk, Kahmat Bandırma. Sabri Yın,., 
HQ.ual Ja...-ı. B ... tl ~. 'Etbem 
kırtJareU, Huaıı JWb, Rüb Çadırı, 
a.... Yoqat. TfttlJr lfala119. lfarl ı.,.r.. 
ta. PWftl .... .... ICdD. Naib kl
taı.ra. Sadik Arapkir, ............. 
Sım Dtclnlaç, AbdaDalı a..a..e. Neca
ti Bdlnıe, Bllaal Erdek. Balt Balıklllr, 
Hallı Parta. Nml fDtllJ. :Anlan Dtbre, 
Ahmet htaııhal, n.a Kermntl, Slblr 
Çerket. Babı lttlp, hftl C--. Ham
di X.rahlAI', Nuri Bnlncaa, Recep Dl
mttoU. Ab4allab Ba11dnma. liluıl Dl
,....,, Bllla Mftllbll\ l8rl Coftmı, 
Hu16sl Çanancü. Nimet SITU, Muatafa 
Çankırı, Hamdi Ha)'l'lbolu, RQJP Suaıar
lu, lbsa !aparta, Slkrtl Aüan, Jfayret. 
tin Kermutl, Narl Çerklf, Febml :Nllde, 
Tahsin Slft1, Ftlunl Gellbola, l:N7&d Ber
ıama. Vabbl JCarulaç, Kahurem Klrem
dl, Tahir lılaııutır, Sıtb Sandıkh, Zeki ,.,.,... .._ ......... Al..... . 
rl Kertak, Zher Kıataıaona. Saffet Br
w. Üllll .... ldııı•• lblldar
ell, TalAt Isparta, Fehmi KaraeabtJ, la
kir Edirne, Nurf Berpmı, Galip C:.talcı, 
Fehmi Dealıll, lllleJin Kayaerf, Arif lto
ı.. 

BttlDOl 1UUfı terfi tclen altıncı maaf lae
up 'memurları: Kustafı Cakllp, Remi ı... 
taabul, Tahaia Siftl, Ziya ht•W. ._... 
OrUo. Sllarl ı--. Pmıl ......_ ıt .. 
ıtt Edirne. lbrahlm kınmtneı. lalaml 
latt.W, L6tft Yoqat, ildi Tanaa. Latif 
ICutJlnU, a.n ................. 
alr, Hllanll Buna, Abdtllnhlt Sina, llarrl 
DiJUbüır, 11\ıat SITU. SOltnıMa Blrtur, ...................... , .... ,, 
L6tft ltTas, Nurettin ltllls, tbrahlm Gtm. 
llt. 



D ® m ••••• !!I!!! ...... • .............................. 
Aylık EV DOKTORU bUtiln ha:ı:ırlıklarmı tamamladı. Bu nefis aile 
mecmuası §imdiye kadar görülmemiş bir nefasette çıkacak ve mU. 
kemmel fotoğraflan ile slislü faydalı yazılan bütün okuyucularını 
teshir edecektir. 

w 

• • : Pek yakanda : • • • • • • 

EV DOKTORU'nun i 1938 ; 
• • • • 

llk sayısını cllnize aldığınız zaman sıhhi mevzulann bu derece ca
zip §ekilde takdim edilmiş olmasına siz de hayret edecek ve bu 
mecmuaya tamamen bağlanacaksınız. EV DOKTORU biltün güzel
liğine, bol ve cazip fotoğraflarına. rağmen yalnız (10) kunışa sa

: Resimli Hafta : 
• • • • • • 5 Mecmuasına kavuşacaksınız . ! 

tılacaktJr. • • • • 
EV DOKTORU (Yedi
gün) oeşrlyatındaodır 
BayJlnlze şimdiden 

sipariş ediniz 

: 32 • 48 6ahlfe itlnde bilhassa kadınla.n alakadar edecek olan bu mecmuada lstcdlği- : 
• • • nl:ı: her .eyi bolabilecek, en güzel yan, .blkiiyc, romantan itinde tophyııcak olan bu • • • • mecmua, • • • • • • • i 't#alnız S Kuruşa satllacaktır i 
• • 

. • ıt . • . . . . 

Güzelliğinin 
Sırrı Yok 

Sebebi var 

- RADVOLIN 
Dişleri mikroplardan, çürük -
terden, iltihaplardan koruyarak 
sağlamlaştıran, hem de mine • 
!erinin bozulmasını ve sararma
sını menederek daimi bir güzel -
likle muhafaza eden asnn en 
kuwetli diş macunudur. 

Her sabah, öğle ve 
. akşam yemeklerinden 

sonra 

Havadar, konforlu, ucuz, hususi 1 
hMtahane • 

Şişli cerrahi kliniği sahibi ve 
operatörü 

• • : .llk nushasma iıan vermek isteyenler şimdiden : 
• • 
: Ankara cadde!!ilnde Vakıt yurdunda Kemalettin tren ll1ıı bürosuna mümca8t etmeli- : 

: ı dlrler. Telefon: 20835. : 
: .....................................................•........•...•••. 

/ 

~~~~~~~~~~~~----=~ 
IHorlhor caddesinde - Saraç!f\)aınebaşında 

Kız - Erkek Yatılı-Yatısız 
• ayriye L. e 

ııs.ı.~.,, 
Ana, ilk, orta, lise smıflarile fer ve edebiyat kollarını havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren ~ 
A.r.Zl! eden talebe okulun hususi otobüslerile naklolunur. Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar rn~:yııll· 
,kabul olunur. Sekizinci ve on birinci sınıfların bütünleme ve engel smavlan 1 eylülde, diğer sınıflar da. 
de başhyacaktır. lstiyenlere tarifname gönderilir. 

Birinci C A FER Par isten 1 
sınıf Mezun Telefon: 20530 

operatör TA YV AR 1 -----------··-------------··--Umumi, cerrah!, dimağ, sinfir ve es 
tetik (gençleştirme) cerrahisi ve ka. P 
dın, doğum mütehassısı. Şişli Terakki Lisesi Direktörlüğünden ·ut· Ameliyathane masrafı alınmaz. Dok 
tor hastalarına yüzde 30 tenzilat. 
Şişli meydanı No. 201, Te1ef:35.261 

1 - Lise ve orta son smıflann bütünle me ve engel sınavlarına 1 eylQlde; diğer sı nıflann 7 eylQlde ba~tanac:!n., 
jj 2 - Yeni müracaatlar çoğaldığından 10 eyhile kadar kayıtlarını ~·enilemiyen talebenin yerleri mahfuz kal 

•••ı••••••••••llıi ( caktır. 
3 - Kayıt i~leri için lttse saat H>-16 ara sında açıktır. 

Dosya Xo .. 93i-200 

Kadıköy İcra Dairesinden: 
• ..,ııııı1111ıııt11ıı111~1~ııı .... 11ııııı111uııııııı1e1tııttttııııı .. ıt1\·;u;;t ..... V;'i~·a·ı;ti'~"d';~·"·"'iii" oıu ~~ 

!
Ruşen Eşref u naydı "I 29-8-938 tarihinden muteber olmak üzere benzinin perakende v~ eJ1 ıe51>11 

Bir horçtnıı dol:ıyı mnlıcıız olııp paraya ı toptan azami satış fiyatları beş şehir için aşağıda gösterildiği gibi tc.rızU 
çevrilmesine karni' ,.erilen bir reis llo- Bo gv azı· ç·ı dilmi .. tir 
manya cinsi Snğilir alncalı ineğin :ıçık art J :ıı ' 

tırma ~ıırclile lılr müzayiıle, esküdıırda k d GAZ 
ntpazarında satılacağınd:ın telliıliye ve 1 ya ın an 1 -Ç-if_t ___ T_ek·-----D-b-.k-fun- Çift 

resınt ru um alıcıya ait olııı:ık iizcrc ve sa- Büyük teneke K"' ilk t ek K Büyük teneke 
tış hcdeli peşin olmak suretilc satış için Eseri ncCis bir suretle tabetıirilmiştir. uç . · en e g. 
tesııdiH eden 2 c~ lı'ıl cuma giıııü sııat 9 dıın Kütüphıınelerdc ve miivezzilerde satıl- Kuruş Kurus Kuru~ Kuru~ 
12 k:ıılar tnlclılcrin ıııezkiır tarih Ye sa:ıtıc 1 maktadır. Toptıın Ye perakende satış Ankara 610 94 650 
mnlııılllntle hazır lıııluntlunılac:ık memunı merkezi: Ahmet Halit Kil:ıbcvi.. 1stanbul 500 79 14,75 570 
na mııracaatları ilan olunur. (\'.P. 2537), Samsun 525 82 580 """ıı0 

1 ' ,.,, ...... : ... _,,, ....... , ~. ... -ı . 

-::ıstanl>ul~_el.e_divesi- Ilanıa·rı -. : .-
~,.' : •• '-,, • .,,._............. ... l ~ .•: .. ; (: ~ .... ~~ • •• ;, • ~· - • • / 

Elarabalan için evvelce ilan edilen beledi tenbihlerin üçüncü maddesindeki (a

rabaya konulan eşyanın boyu araba sathının çenberini geçemez) kaydından mün· 
hasıran 50 kiloya kadar olan perakende kereste ve demir çubukların btisna edil· 
diği ilan olunur. (5967) 

Düşkünler evine lüzumu olan ve hepsine 1307 lira bedel tahmin edilen 300 kilo 
kalın kösele, 420 kilo ince kösele, 825 ayak vidala, 100 ayak glase ve 80 tane yerli 

Mersin 520 82 570 1Y 
lzmir 510 15 570 ~i>'' ~ 
Diğer yerlerde · azami fiyatları lstanbu~ ve lzmir depo fiyatlarına .15,., ';r 

mahalli resimler ve listesi vekalete mevdu yerlerde satıcı komisyonları 1 

rek tayin ve tesbit olunur. 
lstanbul ve lzmir depo fiyatları: 

Benzin: Büyük teneke çifti 
Ufak teneke beheri 

Petrol: Büyük teneke çifti 

511,75 kuruş 
74 kuruş 

468.42 kurus dur. 

Osmaniye Beledlyeslnden : . ı&s-'~ 

adyoli n meşin açık eksiltmeye konulmuş ise de ihale gününde giren bulunmadığından eksilt
me 9-9·938 cuma gününe uzatılmıştır. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebi-

Osmaniye Kasabasının Nafia Vekfiletinden musadd:ık idro elekt.rik ~~ vıi' 
tutan olan <35037) lira (95) kuruştan yalnız (7242) liralık rn:rkeZ ~<tOt:. ö' 
nasının inşa ettirileceğinden isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2-3 u~CÜ giri~.J 
de yazılı vesa5kle birlikte belediyemize müracaatı ve tstanbuldan bu .. ıŞC disİ JlY 
tiyenlerin "Galata Karaköy Palas 6. ına kat No. 13 de elektrik :ülıeD A 
An Elde,, keşifnameyi görebilecekleri ilan olunur. (5954); ~ 

1 

lir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 98 lira 3 kuruşluk ilk teminat mak 
buz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 11 de Daimi Encümende bu· 

•••••••••••••• lunrnalıdırlar. '(5971) 

• u 1 
Terkibi altın kremli 24 saat havalandırllmış fevkalade ince ve 
hafif VENCS Pudrasile tuvalet gören bir cild dünyanın en 
taravetli güzelliğini ifade eder. Deposu: NU~~~~~~~~LIVAZADIE, 

---=;;;;ij ........... 


