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Almanya, müddeti dolan 
. 

askerini terhis etnıiyor ! 
llitler Klotz istihkiimlarıoı gezdi; Almanya 
Çekoslovakyaya karşı hareketini tacil edecek 

lngmere şimal denizinde manevraya çıkan filolarım ta'.wiyeye karar verdi; 
Çet'oslovakya ile Almanya arasında çıkacak silahh bir ihti afta Fransa 

derhal imdada koşacak ve Sovyet Rusya kendisini takip edecek _.,. Yazım 11 lndde r ...... N.OT-Ar···-
i AOmaırn"aı, Çea 
kosD@vaıkyayo 
ıP>rotes~©> etttD 
Prag, 81 (A. A.) - Ahna.nyanm 

Prng cflrl, sah sabahı hariciye neza
retine yeni bir prote to nota ı ,·er· 
ml~tlr. 

Bu haberi \·eren çiftçi Venkov gaze
te 1, Ahruuı hnpa.rnt-Orlnk ordu o hak. 
kmda iki Çcko ·Jo\'ak gazete inde çı-

1 

lam bir malmlenln bu notanın \'erilmc
slno sebcb olduj;'llno yazmaktadır. Al
man mnkamfarmın , ·erdikleri notada 
Benes'dc.n de bahsettikleri söylenmek· 

ı tedlr . . 
Henlayn'a yeni teklifler 
Prag. 81 (A. A.) - Emin bir mea

badım öğrcnlldl~rfno göre llenlayn'm 
muıııhhasla.rma yeni teklifler yapıl. • 
mı~tır. Bu uretlc kafi bir safhaya. gt. 

I rilmlş otuyor. Tcldlflcrin mahiyeti giz
• il tutu1mnkla beraber Pra~ hU1<fımetl-

Aıa11 i nln geniş mil<yasta födaklirhkl:ırda 
etJraya iştirak ede~ '.Alman askerleri S bulunduğu söyJenmelrtccllr. 

' siperler içinde . : .......... - ............................. ._ ..... _ 
Alman askeri manevralarımu hakiki bir harpteu Tıiç farlıı ·yoktur. Bir taarruzda mcv1mm dı~manın tel ör~ıileri11i kcsnzeğe 

uğraşan Alman ne/eri, bakımı ne ca1ıla başla çalışıyor! . _ 
/ 
, 

ir©trlfÜ @<dJ@lill <dJ@rni Ü~ Japon harbiye nazır!nın beqa~atı 
\, ~ ~ ~ n Çan Kay Şek'ın teshm 
~~ u u©lV©l ~lUllQJc§lVu©llFD olması isteniyor 

Tam listeyi JJajp><O>lf'il MaDD"e Nazoıru, Sovyetıer 

f) l' alo va kasabasından bir göriimiş. 

l· ~iz '-un k faydah ışler arhasında 

ıcaret gemilerimizde çalışanların 
ft • Yıl başında 

1~!-~.~aşları artllrılacak 
1 l ······· : ····························•······························ ................................ : ' ........_, . k . 
1 İfo1 : •r. ·eli Hayriye Deniz Banka geçecek, 2 - YuloYa ~ 
! ıt.)enı gemiler yaptırılacak, 3 - Çitili suyu işletilecek, ~ 
·~..... - 4. ene içinde bir tek eski gemi knlrmyacak. S 

'- lca ............... : 
'Q l ret ge ·~········································ ................................................ • 
t11~ l'ıııı:ı0 rnUcrunizdc çalışan kaptan, knrarlaştırdığı bu zamdnn başka denizci-

lrı btr ha~rkçı ve gemicileri sevindire. lik meslekinin müntesiblerine istikbal 
~ı. ~:! ~lın er vereceğiz: temin edecek birçok yeni tedbirler alma-
lltı l:ı1ıı nı nı ilk gününden itibaren ğa. hazırlandığını da söyliycbiliriz. Deniz. 

lltalt•ır. ~§larıntı yUksck zamlar ya. bank gemilerde denizde vazife görenler 
('nfzbankın prensip itibarile (Devamı 1 ı incide) 

d . ~nıronğnıne kaıırşo 
nesre ıgoruz mnouü mlYı<dlafFaıa 

........ ····-································-....... .. •• 

ATATURK Deniz sınıflarında terfi eden 
subaylar 

"Kurmay Albaylıktan Tuğamirallığa 
terfi edenler: 

Harp Bürosu komutan vekili Meh
met Ali Özgcr. 

Kurmay yar'baylıktan albaylığa terfi 
edenler : 

Mithat İstanbul, Necati Beylerbeyi, 
Nuri Küçükmustafapaşa. 

Kurmay binbaıılıktan yarbaylığa ter. 
fi edenler: 

Rıdvan Kadıköy, Münir Sarıyer, Nu
rettin. 

Kurmay yÜzbaşılıktan binbaıılrğa ter 
fi edenler: 

_.- Devamı 11 incide 

Zafer 
baqramı 

v lYI ır©l lYJ ını ifil <e ır k@aı 
şe~nuıQle (Q)lYı"ltl!B< 

liii'lH~ırasn mn~ 
~ lYI lÇ 0 lYI 0 al li'iHdl a 

Şehit asker abidesi öniindeki 
Wrcn na ıl oldu ? 

_.. Yazısı 11 incide 

Gıla~o ır 8 o~ O a rro ıril©l a 011 

tb>a~ setm ekte~ ö ır Orduyu ve 
mnnıetn tebrik 

ett'tD 
30 Ağustos zaferiniq yıldönümü mü

nasebetile, Büyük Şef Atatürkle Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çak. 
mak arasında aşağıdaki telgraflar teati 
edilmiştir: 

M.arc~al Fevzi Çalanak 
ELAZIG 

Türk or.dusunun büyük zafer bayra
mı, başta siz olmak üzere, bütün silah 
;ı;kadaşlarrma kutlu olsun. 

K.ATATttRK 
Mareşal Fevzi Çakmaktan Atatürke 

yazılan telgraf: 
Büyük Cümhurt"eiıi Atatürk 
Mesudane idrak ettiğimiz büyük za. 

ferin yıldönümü münascbetile Cümhu. 
riyet ordusu mensuplarının yüce Baş· 

· .buğlarma sarsılmaz candan bağlılıkla

Çankayşek ve karısı 
Londra, 31 (Hususi) - Tokyodan bil

diriliyor: Japon harbiye nazın general 
ltagaki bulunduğu blr beyanatta şunla
rı söylemiştir: 

11Hankent muhasara etmekle Ja
(Dc.amr 11 incide) 

rını ve s~nsuz tazimlerini saygı ile ar. 
zederım. 

Genel Kumıay Bafkanı 
Mareşal 

FEVZt ÇAKMAK 
• • • 

RiyaseticümhL't' Umumi Katipliğinden: 
Büyük :zafer bayramı münasebetile 

(Devamr 1l incide) 
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ıtadisetec, eikictec 
Yeni açılan 

esnaf hastaha
nesi ve sosyal 

gardım 
Yaza.ı ~ Nizumeltin Nazil 

DUn !stanbulda yeni bir hastane açıl
dı. Esnaf cemiyetlerinde ka>,tlı olan 
hem§erilerimizle bunlo.rm ailelerine bu 
hastanede tedııvi edilmek hakkı veril
ml§ bulunuyor. Bu hldiseyi sevinçle kar. 
tıhyoru.ı. 

Esna! cemiyetlerinde kayıtlı olanlo.rm 
sayısı bir hayli kabarıktır. Acaba bu ae
vinclmlz, acılan hastnncnin bu kalabalık 
yığını tamamJyle tatmin edebileceğine 
inandığımızdan mı ileri geliyor? 

Hayır, maalesef henllz böyle blr müj
de verebilecek vaziyette detlltz. Fakat 
böyle mllhim bir hedefe, latanbul eanat
larınm hepsinin ve ailelerinin bUtUn te. 
davı ihtiyaçlarını hiç aksatmadan tareı
Jıyabilecek geniş bir teşkf!Ata dofru Uk 
adımı atmıv bulunduğum.us da lnkAr edi
lemez. 

Sosyal yardım oianm tahakkuk ettir
mek az:minden bir an fariğ olmadı~ 
bildiğimiz ve g6rdUğümUz rejim, bu mU
hlın meseleyi blr an evvel başarmak tçin 
her idare kolunu tahrik etmektedir. Va. 
tandqm sosyal lhtfyaçlannı dofnıdan 
doğruya kargılamak vaziyetinde bulu • 
nan blltlln reısmt ve yarı resmf mUeue
ıeler, bundan böyle lmkAn elde ettikçe 
bize hemen bir insanı mUessese hediye 
edecektir. İ.stnnbul vall ve belediye rel
elnln güzelce kurup kapılannı esnaflara 
açtığı hastane bu yolda devvlrilmlt Uk 
mey .. -alardan eayılmalıdir. 

lstıınbulda esna! cemiyetine kayıtlı 
vatandaşların sayısı 4.0 blnmi§. Gende 
daha kaydolunacnk 

0

veya kayıt için ınra 
bekliyen 60 bin· kişi varmı§. Biltlin bun
larm ve allolerinln sıhhi Uıtiyaçlarmı bu 
ktiçilcük hastane nasıl ka~rlıyabilir? 
Kargıhyamaz tabU. Fakat bu hastane. 

nln 30 yatağı, mevcut hastanelerde yer 
bulnmıyan hasta esnaftan 30 tanesini 
daha tedaviye lınkfln verir ya? Bu, alm
dilik az kAr değildir. 

Prensip bakımından İstanbul esnafma 
hasredilen bu hastane, sosyal yardunm 
bizde de meslek! tesıınUt fikirlerine da
yanacağına nıı dcla.Je t eder? 

Hayır. Fakat ayni meslekten olanlar 
arasmdakf milspct tesanüt duygularını 
kuvvctlendlrmekle sosyal yardıma gidl
Vlınlzi daha sllnıtlendlrmie olacağmıw 
knbul edebiliriz. 

Ayni iş bölilmUnde çalışanların eko
nomik, kU!tUrel ve idari ihtiyaçtan blrl
birlnin ayni olduğu gibi sıhhat şartlan 
da aynidir. Ayni meslekten olan insan
lar çok defa ayni hastalıklara tutulur
lar. Bu bir tesadU!ten c;;ok bUnyelerin 
ayni te.rzda yorulup yıpranmasmm ese
ridir. Binaenaleyh bu satırlardan "dilnkil 
eseriyle İstanbul vallsfnln esnafı dU
§Undüren blltiln bakılma ihtiyaçlarım 
ka~ılamrg olmak iddiasında bulunmadı. 
ğı,. anlaşılır. lstanbulda diln açılan h:ı.s
tane, bundan başka esnaf için hastane 
yapılmıyacaktır manasına gelmez. Bil~
kls bu hııstane "l" numaralı esnaf hasta
nesidir. En yakın zamanda, ele gececek 
ilk imk6.nlarla 2, S, •. beş, on numaralı 
esnaf hastanelerinin açılacağını söyliye. 
biliriz. 

Bu vesileden istifade ederek tstanbu. 
lun hastane balmnındnn kuvvetlendiril
mesi lüzumunu sıhhat vekillne bir daha 
hatırlatmak l.stcriz. Sıhhat vekili tstan
bula yalnuı 700 bin nli~uslu bir şehir gö
züyle bakmamalıdır. tstnnbul, hemşerilik 
duygularmdan uzak tam Türkiyelilerin 
echrldir. Fakat hastanelerinin kapılarını 
memleketin her tarafından gelen vatan
daelara açması çok defa bu şehrin ha. 
kiki hemşerilerinln aleyhinde olmakta-

~ 

----~·.-'.. . l)iın.o--

• Calalnllunda lıazırlanan Birleşik Esnaf cemiyetltri 1tastantsi dün mnaslm1t 
aÇ1lmıştır. Merasimde Vali re Belediye reisi Muhiddin lJstündağ, Esnaf cemi
yetini müdürü, Esnaf cemiyetini reis ı•e ida11 heyetleri hazır bulunm~tur. 

Afılhiddin Vstündal söyledili bir nutukta bilhassa şöyle dem~tir: 

çen yıl bir hamle >•apmış t•e dainuı iter lemiştir. Eu Ttastane de bunım pek gazrl 
bir ifadesidir.,, h lttı 30 

Bildhare, merasimde bulunanlar Jzastamyi gtzmi§lerdir. Hastanede a ktadtf· 
yatak. rontgen, diyatrmi ôlcti, bir ameliyat masası, diş kliniği b~ılunn:obİT kD· 
Kadrosunda bir başhekim, bir dahiliyeci, bir opertör, bir operator şef!, ıhhı>t 
dır.: hastalıkları miitelıassm, bir seyyar doktor, bi1 ebe, bir hemşire, bıt 5 

''Esnaf cemiyetlerinin meşrutiyet dev rinde ki halini bilenler, bugün bu varlık 
kaTşı.sında cidden gurur duyarlar. ÇünkiJ, o zaman esnaf cemiyetleri bir takım 
haris mrnfaatlerin elinde oyuncak gibiydi. istenilen her şey hiçbir maksat aran
madan yapılıyordu vo esnaf bu mütegallibenin elinde eziliyordu. Cumhuriyet 
devri başladıktan sonra vaziyet tamami le değiştmiştir. Esnaf cemiyetltri her ge-

memum vardır. . ,·aP'I' 
• 30 ağustos zafer bayramı miinasebetile dün Taksimde de merosım 

m1ştır, Vali lJstündal. Cumhuriyet abidesi defterini imzalamışhr. -------
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Nihayet suya 
kavoşu~or 

Dünyanın bir cenneti olduğu halde blr 
Kerbell manzarası vermekten kurtula
mıyan adalann su lhUyacı meseleılnin 

halli lı;in Denlzbank tarafından yapılan 
teklif U.zerinde belediyeyle Denlzbank 
araamda mutabakat h!sıl olmuetur. Şlm. 
dJ Ud taraf yeni formül Uzerindc bir an
latma yapacaklardır. 

Bu işin tatbikatına geçilebilmesi için 
belediyenin ilk evvel adada hlç olmazsa 
beı ytiz tonluk blr depo vücuda getir
mesi lcab etmektedir. Denlzbank, tara
rmdan Almanyadan getirtilen 165 er ton· 
luk iki su tankı adaya su naklt için kul
lanılacak ve belediye bu f§e mukabil 
Denlzbanka yalnız tankın servis parıun. 
ııı ödiyecckUr. Belediye derhal tcsl.eata 
baelamak karanndadır. 

-<>--
Camllerden başka 

Medrese ve çeşmelerin de 
tamirine başlanryor 

lstanbulun hemen billlln camileri ev
kaf idaresi tarafından tamir edUirkcn 
veya tamirlerine karar verilmiş bulu • 
nurken herbiri ııyn birer mimari ve ta
rihi kıymetli eser olan çeeme ve med
reselerle yUksek mimari kıymeti olan 
türbeler tamlrsiz kalmaktadır. Eski e -
serleri koruma encümeninin bunu na.za
n dikkate alarıık maarif vekaletinden 
bu eserlerin tamirl ve llıyası içtn Uıte
diği tahsisat gelml:ıllr. EncUmcn bu ta. 
mlr işini müzeler idaresi vasrtaslyle yap
tıracaktır. 

MUzeler mimarlığı şimdi tamir oluna
cak bu eserler Uzerinde meşgul olmak
tadır. Bunlar mimari esaslarına sadık 

knlmarnk tamir olunacaktır. Diğer ta -
raftan encümen bazı camilerin tamirini 
de evkaftan istemlştlr. 

derece diğerglm hareket et.mtş olan bu 
ıehre daha iyi olmak tmk!nlarmı verebl
Uree sıhhat vekili ula kUçUk iş yapmıo 
sayılmıyacaktır. 

Nlıameddln N azli 

MeyVelerimizin ihracı Oğretnı~~ 
• . f db. I kadrola 40 IÇln 0 lr a ınıyor Ayınonbeşinde 1!11 

Önümüzdeki mahsul senesinde Ereğli çilekleri edllmlş hulun_oc 3 
memleket drşma sevkedilebilecek l\lekteplerde tedrıs~t cs1' 

birinciteşrinde baŞlıı}tl ıııe•· İktisat vekflletlnin bu mahsul ıene-

sinde memleketimiz sebze ve meyvacılı

ğı etrafında yaptığı tetkikler neticesin
de alınmasına lUzum görUlen tedblrlerin 

Okulu Harp 
mezunları 

OUo, merasimle Jlp· 
lomolorıoı aldılar 
Ankara, 30 - Harbokulunun 938 yı. 

lı mezunlarma buglin saat 15 de tören
le diplomaları verilmiş ve tören.de Bü
yilk Millet Meclisi Reisi AbdUlhalik 
Renda ile şehrimizde bulunan Vekil. 
ler, mebuslar ve Ankara vali ve bele
diye reisile mevki ve merkez komutan
ları birçok generaller ve vek!letler ileri 
gelenleri, kalabalık bir halk bulunmuş. 

tur. Yeni aubaylarımızm muzıka. ile 

birlikte söyledikleri İstiklal martından 
sonra mezunlara diplomalan tevzi e

dilmiş, and içilınit. birinci, ikinci ve U-

çüncil olarak çıkanlara mükafatları ve. 

rilmiş. yaş kütUğüne sınıf birincisi ta
rafından sınıf çivisi takılmış, okul ko-

mutanı Kurmay Albay Hamit Doğruer 
ve asteğmen Muhtar Ataç tarafın.dan 

söylevler verilmit ve Harbiye marşı 
muzıka ile birlikte mezunlar tarafından 

tekrar ıöylenmi§tir. Mezunlar okul ö. 
nündeki Atatürk amdı ve bUyüklerimiz 

lttiha.zına önUmilzdeki istihsal mevsl-
a oJall • 

minden evvel başlanacaktır. Bu tedbir- Bu ayın 22 slnde başlaını.. sıne e> 
ler memleket için milhim bir gelir kay. teplere ka~,t ve kabul oıuaıncle ~ e· 
nağı teııkll edecek olan sebze ve meyva lülUn 20 ncl salı gUnUne kadar de cıtteP' 
ihracat ialerinin temelini ve ilk adımmı dilecektir. Şlmdili.k. lise ve orta ~ ı.ıı;ıtl' 
te§kll edecektir. Bundan do!a.yı bu ted· !ere milracaat azdır. Çünl:U ikJıl ıdlt· 
blrlere büyük bir ehemmiyet verilmek- banlarmın neilcelerl aıuunıe deği ~r· 
tcdir. Maarif veklUeU, 3 birlncfte~rı.ıı IIJlde)i 

Memleketimizden geniş mikyasta seb- tesl gUntı bUtUn Tilrkiye da~ı ııı": 
ze ve meyva ihracatı yapılabilinesl için mekteplerde tedriııata baalanac:8 0 ~· 
esasen frigorifik tesisatlı yeni vapurla- ant mUdUrlilğüne btıdfnnffitlr. ıar il' • 
rnnızm gelmesi icab etmektedir. Tren na kadar mekteplerdeki hazırlık 
yoluyla yapılacak lhrncat için de frigo. mal edilecektir. ltrdt~ 
riflk tesisatlı vagonlara llıtiyaç vardır. Maarif vekA.lctl, bUttln vıııre;it cet· 
Frigorifik tesisatlı anbarlan olan 15200 mektep ve muallim kadrolarıtıB {tııt' ~· 
tonluk yeni altı vapurumuz ancak 1940 \'elleri almretır. VekAlet bir t~~ııU be:: 
istihsal mevsiminde elde bulunabilecek- yıt muamelelerinin tekeıntn dil Jll 
Ut. Nafia vekAlctinin Almanyaya ısmar- lemek, diğer taraftan da. ay bnşlll rdC ıııı· 

allimlerin tayin olundukları yerle ııi Jı'4· 
ladığı frigorifik tesisatlı vagonlarsa ö- lunmalarıru temin etmek fı;l.n >·c 
nümUzdeki mevsime yetişmi:ı olacaktır. royu 1~ eylCılde UAn edecektir· ,.ıı• 

BUtUn hunlardan daha evvel meyva diğer · e-
ünivenıite fakülteleriyle ..., 11 ıııı1 ve sebzelerimizin mchmncmken standardı bUI ,... .A 

sek mekteplerde k:ıyıt ve kıı. ıı.ib'rv 
temiz ambalfıjlar içinde ilır:ıcı 5nrt bu

lunmaktadır. İhraç olunan elmalarımıza 
ve tarle kurumunun yna UzUmlerlne 

ger ek tasnif ve ger ekse ambalfıj bakı. 

mından göster1lcn itina Avrupa plyaııa
larmda çok bo~nutluk uyandırmıetır. 

Memleketimizde çilek ticaretine yeni bir 
hız ve hayat vermi:ı olan EreğlUUer, ö
nUnıUzdeki mevsimde Ereğli çileklerini 
Ereğlinin dıema standardlze ederek çı
ka.rmağa karar verml§lerdir. Ereğli c;;i
Jeğl çok ucuza mal olduğu, ayni zaman. 
da mukavim bulunduğu icin Bulgar çUek
leriyle rekabet imklnı da görUlmekte
dlr. 

latma ikl eylill cuma günUndcn 11011 ııe· 
bqlanacaktır. Bu sene liselerill ıııitl çeı 
nelerinde muvaffakıyet derecesrsıte W 
yUkeek olmaııma mukabil uıı1ve ~tef" 
kUltelerlyle bir kısım yUk!tlC ~o• öil' 
!erde muvaffakıyet derecestnlıl ,,µıııö• 

dCı11 • ••• 
eUk bulunuvunun 938 - 939 di1e 
Untversıte te.lebe kadrosunu &iıll lteCe~ 

yükSC y dar g8rUimemı, derecede u1' oı tıB 
ni göstermektedir. Başta buk U t&le 
llzere bazı fakUltelerde bu gnııl< r z,lll~~ 
mevcudunu lstlab edecek sını~ıııdll ~ 
mamaktadır. Hukuk birinci sın~ ete • 
LUn talebe derse gelıse oturac bııJııP 
duracak yer dahi bulmağa ı.ınk~e ıııW 

11e.. .ıa· huzurunda nııerasim geçidi yaptıktan me.maktadır. Bu vaziyette bU ),.pJY 
sonra davetliler büfelerde izaz ve ik- eden mezunları arasından Vecihi Akın benin daha da çoğalmasiyle ne uııeıtt· 
ram edilmiş ve bu parlak törene son birinci, Sami ikinci, Mahmut İnce U- cağı mUhim bir mesele teeJdl e 

1 verilmi§tir. J çilncü çıkmışlardır. Kendilerine birer dlr. 
Bu sene Harbokulunun bini tecavüz altın saat hediye edilmiştir. ~ 

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

Dolu maneı·ralamıa ait birkaç intiha: 1 - Başvekil Celdl Bayar, refakatinde Mill1 Müdafaa vekili 
IİI o1' 

general Kazım Oz alp ı•e dördiitıcı'l ımwmı miıfel 
~--- dtr.Jluırlln ;..ı.....ı..wiLA.....ı.......J. __ _....,...ı....ı..ı-...~~~~"-~""-_..._--...D. __ _,_.:,ı_..&..... ____ ...__......L... ____ .__.._ ____________ ~~~-------------------------~--~----------~---------



~ 31 AOUSTOS - 938 

~ata daü: 
Düşünceler 

1( bısEyE itimad etmiyen, her in
" landan IUphelenen ve en güzel, 
'-t lyı hareketlerin altında bile bir men
.. endf§esı, bir hodgamlık bulunduğu
'Yliyen kimselerden pek hoşlan
lll 

111 
Onlar, doğrll8u, kendi fenalıkları. 

"-t 6Ydana vurmuş olmuşlar. "Herkesi 
~ btıiraın? - kendim gibi., demigler. 
~ \'e derin bir söz. Gözlerini kendi 
~rdiği zaman güzellikler, kah
la.._-:""' ar bulan adam, bunlan başka
... , da görUr. 

lyt • 
"'4ı diye bildiğimiz bir adamın öyle ol
~ı anlamak, bir dostun hıyanetine 
&ırıı ak kadar acı bir §ey var mıdır? 
""1~ ic;fn kimseye itimadı olmıyan in. 
~ Lr daha rahattır; zaten herkesten 

llÖtflı~ ~. 
~ h ugu, her hıyaneti bekledikleri 
·~ lc;bır zaman "sukutu hayal" de
"tıra'::thış ıstırabı duymaz;ar. Fakat o 
" k an kaçacağız diye hayalin tadın
~? tndlnıizi mahrum etmeğe değer 

~~ . 
8ııt :•le kargayı, gözünü oysun" derler. 
~ t:ı erıdiJerinl ıfüşUnen insanların sö
~ern~k ki ettikleri iyilik, onun l:aqıı-
1~. ıörnıek içinmi§! "Sen edecPğln 
~~11 .. 

1 
et de kul bilmezse Allah bilir,, 

"r· 'af,' ıerçı bunda da bir menfaat en-
~ kabir gUn Allah'dan mUkAfat gör
~l'lııeta Yıuau olduğu söylenebilir ama 

~ltılt ~den ne kadar Ustiln bir söz! 
\.. ~ CirIUk 11Uphesiz i)i bir şey değil
"4e ~ör tabiatının bozuk oldugunu, 
~~t ~ndini dUşUndUğUnil lSP,at eder. 
~e YUik eden adamın minnettarlık 
~~eaı de nankörlük kadar çirklııdlr. 
le M~ 1l'ilfkıe bir adamı kendlBe kul kö-

-"<lle~ • 
6 1 uıtemiş? 

t~ • 
~ IÖyliyen adam, esir olduğunu 
~ · Başka bir adamın esiri, menfa-
'4ı·ea1rı, Yahut şöhretinin esiri .•. 

' nftı "Bir hayrı dokunacak yalan, 
~~ te~cak doğrudan iyidir,, sözü 
' 0 krar ediliyor; hem de yerli yerS bıasa·nın luua'aı da pek hatırla
' ~· Büyük hakimin bahsettiji ya. 
~~11 •danım kellesini kurtarmak için 
~ ı;::e Yalandır; halbuki bugUn bir 
l'\ "' "d larzn kellesini uçuran yalanla. 
l'f)ot. it llrug-1 maslahat-amiz,, denilive
~e~ ababatsizin kabahatsiz olduğunu 
>oı.. e1t de "rast-ı.fitne-engiz,, sayılı-

~dl:ınek Uzere olan bir adam, bil
~ agız dolusu küfürler savurur· 
\ .:ı~ilınediği bir dilde olduğu için~ 
'~ neler aöyJUyor?,, diye soran 
'· d 'ta Veziri: "Sağlığınıza, milleti
~:eUnıze dualar ediyor., der, 
~tçt affolunur. 
~ l''ezır bir iyilik etmiştir ama yi

o ltıab la aczini göstermiştir. Madem
~ 0 kfınıu ktırtarmak istiyordu, ma. 
~ ~:un ınasumiyetine veya cezanın, 
~n tenıuııp olmadığına kanidi, kuv
~ll'ete:ının olsaydı o adamı, doğruyu 
~11, Yata kurtarmağa çalışırdı. Bittabi 
~ elin na ba§vurdu diye kötUIUkle 
~ 'il ha ek istemiyorum; çUnkU o ya
' 'lını .}ırJı bir neticesi olmuştur; hem 
~ 'l~n için değil, başka bir kimse 
~ )'lan t ~endi menfaatlerini dllşUne-

~lh- löylfyenlf!rin, Sadi'nln sözUn
~>"Vet 1 8 ınağa hakları yoktur. 

Nurullah ATAÇ 

're
11
• Amerika 
'den 18 harp gemisi I 

~ \1~1 Yapacak 
ı:ı'tet~lton, 30 (A.A.) - Bahriye l 
-: l&a9 halen ihzar edilmekte o- I 
~la cu · 4 0 deniz programının en 
~ 'tıı bılUtanıın inşasını natık ola
•-""•n ldirınektedlr· 2 zırhlı 2 -ti """'r · ' ~ı~'lltıı ~ 8 torpido muhribi: 6 talı· 
~t, btb e belki de bir tayyare ge-

ılb,, rfye efradı miktarının art· 

~'1 

b derpfş olunmaktadır. 
~ \'lld u lnalCtmat ile harbiye na· 
't t..ı11d rtrı.g•ın ordu ve donanma ga-

tt~ltıı: lnahaıu muhafız kıtaatı 
'-llıa.111 195 b1nden 210 bine çıka
t• 11 \tt 

1
' 

2320 tayyareden mllrek· 
·tı Rak 1 'ıt l'llttı. er bava kuvveti vUcuda 

e.1 eısını 
ı> 'l'r1ı • Sahnıerin müdafaa va-
' •n rn >oıuııcı Odernıze edilmesini tav 
•tıcı, a Yazmış olduğu makele 

llı.Unasebet görUlmektedlr. 

HARER - Aksam oosta9' 3 

? 

Bir prens 
şoförlük 

aşkı uğruna 
yapacak ' • 

• 

.• 

.. .. 

Timarhanmin deliler koğ11§ımdaki olul, baba~ını görür görmez akrllamyor: Bu, 
tıb aleminde göriilnıemiş bir lıcidisedir • 

Meçhuller defterine 
qazılan bir hô.dise 

Biır cıınıayete kuırbaırıı gDttı~D 
saınnuan <dleın&<alfilDBınıın All<Dbetn 

Mahmut, saltanat 
hakkından vazgeçti 

Kaır©JceşllfllDlfi1 (ğ)Dır nn~~onz koznoe 
e'6'll<eınıecce~nınn cç1}y'faıını MaDaı'17a 
SIUIDtaıno 'ffeınıa lnaO@Je lkozmuş 

Aşkları için tahtlarını feda eden 
prensler arasına biri daha katıldı. Ma. 
laya sultanlarından birinin kardeşi olan 
Prens Mahmut sevdiği bir lngiliz kızı 
ile evlenmek için saltanat hakkından 

vazgeçmiştir. 

Mahmut, Malaya yarıma.daıının şar
kında, İngiliz himayesi altındaki Tren
gganu hükumetinin Kralı Sultan Sü.. 
lcyman Bedrülalem Şahın kardeşidir. 

Henüz yirmi yaşındadir. Prens Mah
mut, bu yaz ingiltereye gelmiş ve ora
da çok eğlenceli günler geçirmiştir. 

Coys ismindeki İngiliz kızını bir balo. 
da tanımış ve onunla sevişmiştir. 

Prens Malımul 

b a ır y g o s o ırıı ıra a ırD u aş D u <dl o - Haşmetme~p izdivacınıza mlisa. 
Biribirini kaybeden ve sonra bulu~an r düruldüğüniı bir türlü kabul etmek iste- ade değil, bilakis mümaneat ediyor, di

hiçbir baba oğlun kucaklaşması bu kadar miyen baba onun, şeytana uyup, parala- yorlar, eğer bir İngiliz kızı ile evlenir
hazin olmamı!;tır. \ rı alarak kaçtığı kanaatindedir. seniz sizi saltanat hakkından iskat e. 

Mahmut, evvela, bu kızla evlenmesi
ne ağabeysinin hiç itiraz etmiyeceğini 
zannediyor ve Sultanın Londradaki a
damları vasıtasiyle Malayaya haber 
gönderiyor. Fakat, gelen cevap fena bir 
haberdir. Sultanın adamları Prense: 

Prens Mahmut, bu hususta ağabey. 
si ile görüşmek üzere memlekete gitmi
ye karar veriyor. 

Resimlerin de pek güzel teseit eHiği Oğlu hakkında böyle bir şüphe besli- decektir. Sultanın emri derhal memle-
bu sahnenin hikayesi hakikaten merak- yen baba, Amerikanın muhtelif şehirlerin kete dönmeniz merkezindedir. 

Fakat, İngiltereden vapura binip Ak
dcnize doğru açılınca birdenbire kara_ 
rınr de~iştiriyor: 

lıdır: de eğlence yerlerini, otelleri, gazinolan Prens Mahmut bu cevaba hayret edi-
Geçen sene bir yaz günü Amerikada dolaşıyor. her köşede oğluna benziyen 

Marsilyaya çıkıyor. Oradan Parise 
gidiyor. Pari:;ten de tekrar Londraya 
geçiyor. Nişanlısını buluyor ve derhal 
evlenmeye karar veriyor. 

Mişiganda, Flinte giden yolda boş bir o- birisini bulmaya çalı~ıyor. Fakat o da, 
tomobil buluyorlar .. İçinde kimse yoktur. pelis gibi, tahkikatında hiçbir neticeye 
Polise haber \'eriliyor. Acaba içindeki a· \·aramıyor, ve kederi bir sene devam e-
dam o ci\·arda bir yere gitti de gelecek diyor .. 
mi? diye düşünüyorlar \"e bir müddet Frederikin babası nihayet geçen gün 
bekliyorlar. Fakat ne gelen var, ne gi- Mişigan Cİ\'arındaki bir timarhaneye 
den. gidiyor. Maksadı oradaki doktorlardan 

Otomobilin vaziyeti de biraz şüpheyi birini görüp bir arkadaşının mektubu-
da,·et ediyor. Otomobilin kapısının anah nu vermektir. ~e bu adam onu tanı-

tar1 üzerindedir. Fakat sahibi, kapıyı ki maktadır, ne de Frederikin babası bu 
litlemeden gitmiştir. llafüuki bir yere doktoru. 
gitmiş olsa kapıyı kilitlemesi ve anahta· Fakat, ilk defa olarak tanışan iki 
rı alıp gitmesi lazımdır. adam der)l:il ahbab oluyorlar ve doktor 
Diğer ta:aftan, otomobilin içinde bir misafirine timarhanenin zararsız deli-

takım ticari münaseb:ıta ait evrak bulu- ler koğuşunu göstermek istiyor. 
nuyor. Kağıtlar karmakarışık bir şekilde 15tc. zavallı baba bir senedir kaybet-
otomobilin içine atılmıştır.. ti~ oğlunu burada buluyor .. 

Bu kağıtlardan, otomobil sahibtntn Adam, kendisine gözlerini açarak kor 
kim olduğu anlaşılıyor. Bu Frederik kunç bir şekilde bakan deliler arasında 
Loyd Robinson isminde ve 30 yaşlarında birdenbire durup irkfüy~r: 
bir gençtir ve bir şirketin mümessilliğini Bu, oğludur! Adam, karşısındaki 
yapmaktadır. gözleri dönmüş yüzü sararmış. avurdu 

Frederikin haydutlar taıafından bir avurduna çökmüş delinin, kendıi oğlu 

taarruza uğradığı muhakkak görül~·or. olduğunu derhal tanıyor .. 
Çünkü, yapılan tahkikata göre, genç, o Fr<'dcrik de bahasını tanımakta ge-
sabah şirketin bir şubesinden kölliyetli cikmiyor ve derhal bir çığlık atarak 
miktarda bir para almaya gitmiş \'e bir babasının boynuna atılıyor .. Doktor \'e 
daha dönmemiştir. II3di~e de oto,"nobilin gardiyanlcır delinin adama saldırdı6'lnı 

merkeze dönmek üzere olduğu bir sırada ve onu bo~acağını zannediyorlar ve he-
\'ulma gelmiştir. O halde Frederik para- men ko~uyorlar. Fakat, Freckrikin ba-
yı alıp şirk~in merkezine getirmekte i· ba~ı oğluna o kadar büyük bir şefkatle 
ken haydutların taarruzuna Ub'l1lmış ve 5arılmı~tır ki bu manzara karşısında 

ya öldürülmüş, ya kaçırılmıştır. hep i şaşırp kalıyorlar ve biran, acaba 
Amerika, cinayet hadiselerine o kadar bu adam deli mi oldu diye düşünüyor- • 

alışmış bir mc..'lllekettir ki, en ufak bir lar ..... 
vakanın arkasında polis daima haydut Sonra mesele anlaşılıyor, fakat dok-
\'e cani aramakta:lır. Fakat. Frcclerik torun ~ardivanlarm ha)'reti gene geç· 
Robinc:on Mcl~sesi hakikaten poJic:te bu memi~tir: Çünkü Frederik biranın için 
şüpheyi uyandıracak r..ıir mahiyet ar- de delilikten kurtulmuş ve tamamile ak 
zctmekteydi \'e gencin bir cinayete kur- lını iktisap etmiştir. 
ban gitti~ri kanaatinde herkes haklı bu· Doktor, se,·inç içindeki baba ,.e oğlu 
1 d koğuştan çıkarırken böyle bir hadise-unuyor u ... 

Fakat, hadisenin bugün. tam bir sene nin tıb alemind~ şimdiye kadar vukua 
sonra meydana çıkan hakiki mahiyeti bu gelmediğini söylemiş, sonra bir dakika 
zanda ne kadar aldanıldığını gösteriyor.

1 

evvel deliler araı:mdaki gence, afiyet 
Polisin tahkikatından. cinayet mi, ka- raporunu vererek timarhaneyıj terkine 

çırılma mı hiç bir netice çıkmıyor ve 1 mü aade etmi~tir .. 
hadise m~huller defterine yazılıp kapa- IIakbkten. doktorlar bir delinin b<>yle 
nıyor ... 

Frederik Robinsonun babası oğlunun 

bulunacağından bir gün olsun ümidini 
kesmiş değildir. Aylarca mütemadiyen 
gece gündüz Amerikayı adım adım dolaşı 
yor \'e her tarafta oğluna henziyen bir 
kimse arıyor. Oğlunun öldüğünü veya öl· 

birdenbire akıllanmasım görmemişler

dir. Timarhane doktorlarının söylediği
ne göre Frederik daha o sabah muayene 
de ~iddeUi de!fük arazı göstermiş ve hat 
tfı daha fazla zararlı deliler koğuşuna ı 
gönderilmesi düşünülmüstür. Fakat, ba-

basını karşısında görüp tanıması, hafı-

yor: 
- Ağabeyimin buna itirazda hakkı 

yoK:, diyor. Evvela, o öldükten sonra 
tahta ben geçecek değilim. Dört oğlu 
var. Saltanat hakkı doğrudan doğruya 
onlara düşer. 

zasını işletmesine yaramış ve bir noktası 
harekete gelen hafızası derhal tamamile 
işlemeye başlamıştır. 

Timarhanenin verdiği malı'.lmata göre, 
Fredcrik Robin on bir gün o civarda ser
seriyane dolaşırken bulunmuş ve polis 
tarafından tc\'kif edilerek 111üesseseye 
gönderilmiştir. Gencin üzerinde kim ol
duğunu gösterecek h~çbir evrak bulun
mamL5, kendisine sorulduğu zaman da 
isminin bile ne oldu&runu öğrenmek ka
bil olmamıştır. 

Bugün ise, Frederik artık tamamile i· 
yi olmuş bulunuyor. Babası. hu saadeti 
bir te..~düfe borçlu bulunmaktadır. 

Nişanlısı, Mahmudun bu tekrar dö
nüp gelişinden son derece memnun o

luyor. Prens Mahmut kendisini Lond. 
raya dönmeye sevkeden sebebi şöyle 

anlatıyor: 

- Denize açıldıktan scnra seni gö
receğim geldi. Düşündüm: Memleke
time gidip gelmem en aşağı bir ay sü
recekti. Halbuki, seni bir ay görmcmi
ye tahammül edemezdim. Yol yakınken 
derhal dönmiye karar verdim ... 

Prens şimdi ağabeyisinden müsaade 
almak için uğraşmaktan vazgeçmiştir. 

Bütün saltanat hakkını ve prenslik un
vanını bırakarak, sevdiği kızla evlen. 
mek üzere bulunuyor. 

Prens, hayatını şoförlük yaparak ve
ya herhangi başka bir iş bularak kazan
mak niyetindedir. 

r--:-~----.------------------·-~-----.---------.---------~----------------
1 1tasgete 

Saka O ve boy ak 
• .BRA111M Alaeddin sakala ve bıyığa dair bir fıkra yazını~. Bu yazısında 
1 "Eskiden bir adamı haysiyetten düşürmek için traş ederlerdi. Bugün 

traşs1z gezerseniz itibar ve haysiyetinizi kaybediyorsunuz. Demek ki traşrn 

itibarı arttıkra sakalın ehemmiyeti eksilmiştir .• , demiş. Fakat, sebebini kay
detmemiş. Hasan Kumçayı, bugünkü Kurun gazetesinde, İbrahim Alacddi
nin kaydetmediği bu sebebi izaha çalışıyor. 

Muharrire göre sakalın ve bıyığm itibarını kaybetmesi şu sebebtendir: 
"Vaktile harp esirlerinin, para ile alınan kölelerin sakallarını de: 

gene traş ederlerdi. O devirlerde sakal, insanlarda erkelclik ni~anesi oldu
ğu kadar hürriyet ve istiklalin de alametiydi. 

Fakat medeni filemde, esaret usulü ilga edildikten sonra tabii ola
rak insanlan tahkir için sakal tras etmek usulü, bundan sonra erkekli
ğin ve şahsi istiklalin aHirnctirii sakal ve bıyıkta aramak zihniyeti de 
kendi kendine kalkmı!;tır. Bilakis sakalı traş etm:!k temizlik icabından 
sayılmaya ba5]anmışt;r. lşte bu suretle iptida sakal, daha sonra bıyık 
yavaş yavas insanlar arasında eski itibarını kaybetmiş, onun yerine 
traş usulü sakalın ve bıyığm kaybettiği itibarı almıştır!,, 

Rence Hasan Kuqıçayınm izahı gene ek iktir. Traş usulü, niçin, sakalın 
ve bıyığın kaybettiği itibarı almıştır. Sırf temizlikten dolayı mı? hayır. Bu
günün sakal ve bıyıksızları, eski devrin sakal ve bıyıkhlan mevkifodedir. Ya
ni insanlarda erkeklik nişanesi sakal ve bıyıksızlıktır. Sebebini de: 

Yukarıya tükürsem bıyığım. aşağıya tükürsem sakalım! sözünde aramak 
lazımdır. Bu söz karşısında erkekler mü<::takil olduklarını, hiç kimsenin sö
ziyle hareket etmediklerini anlatmak için sakallarını ve bıyıklarım kesmek-

ı 
ten başka çare görememişlerdir. Şimdi istedikleri yere diledikleri ~eh.1ilde tü· 
kürebilmektedirler. lstanbul sokaklarının hali buna misaldir. 

R 
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iÇEHDE: 1 

• Siyasal hıl ıler okulu talebesinden 1 
20 kişilik bir knfile lzmire gitmiştir. Ta t 
lehe y:ırın lzmirde sergi) 1 sezecek ve şe- ı 
birde b:ızı tetkiklerde bulunacaktır. 

• El lül içinde An karaya gelecek lt:ıl· ı 
yan ticaret her<'ti ile m ıznkerelere esns ol 
mnk fü:ere lktio;nt ,·ektllcti tücc:ırlanmızın 
dileklerini sormuş \'Cim hususta göruşınck 
için diin Türkofis de bir loplnntı yapılmış 
tır. 

M n lK D 

İtalyan korporasyonlar umum müdürü 
rle dün fıalynn konsolosu ile beraber Tür
kofiste tcmasl:ırda hulunmuştur. 

• Köy korucularının ayrı ayrı ve asker 
elbisesine bcnzil en bir kıyafette gi)·indik
lcri görülmüş ve yeknesak lıir iiniformn 
lc~bili k:ırnrl:ıştırılmıştır. 

F. 
tJl:ımilmllK• 3 

ransız nazırlar ı 
Eylü ı üyü kdere Beyaz P-arkta 

CUMARTESi GONO AKŞAMI 

MUNtR NURETTiN n ARKADAŞLARI KONSER! 

• Dolk:ınl:ır:ır:ısı ııb kongresi eylülün :rc
disinde Yıldız s:ırayındn Sıhhiye vcl,lli 
Dr. llulüsi Al:ıtnş ve)o Sıhhiye müsteşarı 
Dr. Asım t:ır:ıfındnn açıl:ıcol,tır. Bu sefer 
ki kongreye Buls:ıriı.t:ın doktorları d:ı iş

tirak etmektedir. 
• Bursa ovasının sulama i'jlcri ruüteah. 

hide ihale olunmu~tur. Kcmnlpaşn ov:ısın· 
d:ıki lesis:ıtt:ın sonr M:ıny:ıs O\'nsında cin 
bir set yapılacak YC sulama işleri önümüz
deki bahara kadar bitirilecektir. 

• Yük orabalannın tekerleklerinin las
tikli oın.:ısı h:ıkkındaki l:ılimııtnamc cyli'ıl 
icfnde tatbik mc\kline konul caktır. Diğer 
taraftan. arnbılnnn bir tipte olm::ısı da kn 
rarla~ırılmıştır. 

• PJAjl!ırd:ıkı sıhhi tcrlib:ıt belediye ta
rafından kontrol edilmektedir. Bu arad3, 
hu pltıfda bir snndol bulunması liizungd
mekledir. 

• Şehir pliının:ı söre CırnEıan sarayı nr. 
sası bir yü:r.me h:ıvuzu yapılııeaktır. Bele
diyen in hin.anın yıkılrn:ısı l :ıkkındaki ka
rarı maarif vekôleline bildirilmiş, ,·eJ,a
lellen henüz hır cevap gelmemiştfr • 

• Pendik ehli h:ıyvıın sergisi yarın voli 
tarafından açıl:ıcııktır. • 

• Postanelerin geceleri de mektup knhul 
etmesi için lelkfklcrde bulunulmnktadır. 
lcop eden )erlerde leni post:ınelcr de ııçı 
lacaktır. 

DIŞARDA: 

• Sirasl mültecilerin kabulü hakkındnkl 
Amerikan !:İyosctine lcvfikıın Alm:ın ve A 
\usluryah yalıudilcr ııüııde 100 kişi olmak 
üzere Amcriknya rörmcktedirlcr. Hcrlın
dcn gelen hııbcrlcn guı c Amerika sefareti 
Alman ve A vusturyolı ~ :ıhudilerin pasn
portlnrını arlık \"h:e f'lrnemek1cılir. Muhn. 
ccrct k(lntenj:ınları bJlHği için Amerika· 
gelecek iki sene zarfında muhacir kabul 
elmiycccktir. 

• hkcnderlyedcn CenO\'DYO selen frak 
hariciye n:ızırı dün nkşıım trenle Cene,·
rel c hareke! etmiştir. 

• Yugo laV)'a ictımal Jıasirct nıız.ırı Cvet 
1'ovic e,-..·clki s:ıbah mı:ırur fngillz siy~t 
ndamı Jorj l.nn<;hüriyi kabul ctıoiş ,.e kcn 
dısilc uzun müddet görüşmliştür. J.ansbü
ri. m:ıarif nazırı Dohrh oje Stosovici ziya. 
ret elmiş 'c kendisilc uzun müddet görüş 
:müşlür. 

• Jfa!tık denizindeki gezintidc.n m·det 
eden Dur Coopcr, Loudrayn gelmiştir • 

• Portekiz cumhıırrcisi general Karmo· 
na Portr.klz müslcmlrkclcrine yaptığı seya 
b:ıtten dün snh:ıh Lizbona dönmüştür. 

Arnavutluk 
Krallığının 10 uncu yılını 

kutlulayor 
Tirana, 30 (A.A.) - Arnavutluk 

Ajansı bildiriyor: 

Dün saat 17 de, hükumet azasının 
sivil ve askeri yüksek memurların, vi. 
layet delegelerinin ve kalabalık bir halk 
kütlesinin huzurilc, Başvekil B. Kotta, 
radyoua neşredilen bir nutuk söylemiş 
ve .b~ .nutukla, Arnavutlukta krallığın 
te&ısının onuncu yıldönümü senlilderini 
açmıştır. -

Başvekil. nutkunda, her sahada ba
§arılan eserleri tebarüz ettirmi ve 
ArnavutlHğun büyük devletlerle, kom
şuları ile ve bilhassa büyük müttefiki 
ltalya ile d-;>stluk ve işbirliği münase
betleri idame eylediğini 'kaydetmi§tir. 
Başvekil, sözlerini, Kral Zog'u hürmet
le anarak bitirmiştir. 

Gece, Durrcs sarayında büyük bir 
suvare verilmiştir. 

---0---

Mek'ilk ada fE"yezan 
900 nilc nçıkta kaldı, 

ölenler var 
Meksiko, 30 ( A.A. ) - :Monterrey 

ve civarına şiddetli yağmurlar yağma
kta devam ctmel:tcdir. Tuğyan, her da
kika büyümekte ve amele evlerini grup 
halinde sürüklemektedir. 800 evi sular 
gatürmü~tür. 900 aile nçılrta kalmıştır. 
Şimdide:ı b;r'ka~ kişinin öldüğü tesbit 
:dilml§tir. 

meciisi toplandı 
Bone, harici siyaseti 

izah etti 
Paris, 30 (A.A.) - Nazırlar meclisin

de Bone, harici \':tziyet hakkında uzun 
uzadıya izahat ,·ermiştir. Meclis muma
ileyhin bey:ınaunı ve Frank'istlerin siya· 
s tine müteallik sarih tariflerini, Fransız 
ajanı!l.3 gönderilmiş bulunan talimatı it· 
tifakla tasdik etmil}tir. 

Daladiye tarafından oıilli istihsalat.ın 
vaziyeti ve bu i~tih.,alatm milli müdafaa 
He olan münasebetlerinin ortaya atmak
ta olduğu sosyal meseleler hakkında u
mwni surette verilmiş olan iazhattan \'e 
istihsalat randmı..1nırun islahma matuf 
ciddi tedbirlerin mü tacelen ittihazı Hl
zumundan bahis beyanatından sonra 
mesaj nazırı Pomarel, Löbrönün imza
sına bir kararname arzetmiştir. Buka
,rarnarne. bütün kabine erkanı tarafın
dan ıınıa edilmiş olup 40 saatlik hafta 
kanununun çerçevesi dahilinde munzam 
saatler imkanlarına mütealliktir. 

Bu kararr.amenin birinci maddesi, 
milli müdafaa veyahut anune hizmetleri 
nin emıByeti menfa:ıtine çalışan bütün 
müesseselere hükfunetin munzam saatler 
bahşetmek hukukuna malik olduğunu tas 
ril1 etm ktcdir. Alakadar nanr, zikri ge
çen hu~usatta 40 c:aatlik haf ta kanunu 
ahkamına muhalefetin zarur iolduğunu 
tehyin etmiş, mesaj nazırı da bu muhale 
fetin hududunu tesbit eylem~tir. 

Milli müdafaa veyahut amme hizmet· 
lerinin emniyeti menfaatine yapılan iş

lerden gayri f}erc aıt, munzam saatlere 
müteallik olan ikinci madde. mesaL na
zıma, bazı şerait dahilinde munzam sa
atler balv~etmek salahiyetini vcnnekte
dir. 

Mesai nazın. munzam saatlere ait bu 
krediye ancak bu saatlere lüzum hi!set
tiren ihtiyacatın iş iz a'!lelenin kul!an1}
mac:ı veyahut çalışan amele arac:ında ye
niden bir tasnif yapılması suretile tatbik 
edilememesi halinde rnllracaat edilebi
lecekti ... 

Mut~dll Flllstln 
Araplarının şefi 

Oün sebebi meçhul bir 
seyahata çıktı 

Kudüs, 30 (A.A.) - Mutedil Filistin 
Araplarının §efi Ragıp Naşaşibi, dün 
hava yolu ile Filistinden aynlmı§tır. 

Ne maksatla yapıldığı malüm olmıyan 
bu seyahat, memlekette derin bir ala. 
ka uyandırmıştır. 

Okuyucu şikayetleri 

~)n gündenberi 
çöpçünün uğranın· 

dığı mahaUe 
KUçilkpazar, Tavanlı ÇC§ıne mahallesi 

halkından aldığımız bir mektupta on 
gtindcnberi çöpçülerin semtlerine uğra
:madıldanndan §ikAyct ediliyor ve denili 
yor ki: 

"- Mahnllcmlzdc Uç yUze yakın ev 
vardtr. Buı;Un blitUn bu evlerde oturan. 
lann ıııhhati büyUk tehlikeler altında bu
ilunmaktadır. Çöpçülerin sokaklanmıza 
uğromıunnsı yüzünden evlerde toplanan 
çöpler tahammill edilmez pis kokulnr 
çıkarıyor. Mecburiyet dolayısiylc sokak
hıra dökUlen çöpler de buralnrdan geç
nıeğe bile imk!n vermiyor. Temizliğimiz 
ve dolııyıs!yJo sıhhatlmizle aUikadar o
lan bu meselenin bir an evvel önlenmesi. 
n1 ıılfıkadarlnTdan bc'k1iyoruz. 

htanbul 3 üncü icra memurluğundan: 
938-3397 
Bir borçtan dolayı mahcuz bulunup~

tilmasına karar \'eriten ev ~yası S-9 938 
pazartesi günü saat 16 dan 17 ye kadar 
Beyoğlunda Tnnel başında Şahdeğirmen 

GONDOZ SAAT ON BEŞTEN 1TIBAREN 
HABER GAZETESi YUZME YARIŞLARI 

SABAHA KADAR G R E G O R U N lbAREStNDB 
KIR BALOSU 

Deniz harl>i eğlcn(:eleri. Duhuliye serbesttir. Tel: 32 - 43 

~~~~~~~~~-;-~~~~~~~~~~~~----------:::----' 
S U A D 1 Y E PIAjıodo ~ 

Fes 'ival ba osu 
8Uy0k bir ZllVk içinde 

geçti 
B~vekil sant 1 O da baloyu 

·şcr~flendirdiler 
Festivnl münasebetiyle her yıl veril

mesi mutad olan bUyük balo yıllardan
bcri kapalı duran Tarabynnm Sümerpn
lasına can vermişti. Boğazın bu çok cü
zcl ve bUyük binasının meşhur tarasesı 
vo park tenvir edilmL'ti. İst.anbuldaki 

konsoloslar, ve Aiıkaradak.l sefaretlerin 
mezunen !st:..nbulda bulunan ataşeleri 

birçok tanınmııı tabibler, bangerlcr, a
vukatlar v~ haıikulAde zarif tuvaloili 
bayanı r SUmerlu büyük salonlıırmı dol
duruyordu. Gilzcl kadm tuvaletleri bah
smda genç bayanlar arasında yapılan in
celemede İngiliz ticaret ataııcsinin refl 
kası ile sabık Yıldız kumandanı ELem 
paşanın gelini Nec!!nm beyaz ipek ve 
mühendi.!1 bay Nihadm bayanmın açık 

kırmızı tafta tuvnletl giyinmcdeki zara
fetin ~rer numunesi sayılmışlardır. 

Başvekil Bayar Baloya. tam saat onda 
ret mrn~<' etlerinin dört, beş aya kadar 

rnby11 k::>yunda demirli duran f par kot
rasına dönmüştür. 

Dün geceki balo tstanbulun artık sccak 
meml ket sayılmaya baıılnndığmı gôzo 
vuruyordu. Birçok erkekler beyaz renk. 
te kısa mesdresler giymişlerdi. Saat i
kide Romanya opcrctinln baş1ıca artlılt

leri Subcrt Uzet Verca ,.e solist Sevcrea 
Morolli. bcstekl'ir VasiliUd, baıımlerin An 
nie, beıtekar Stroc ve zevcesi direktör 
Tanasa ile birlikte gelmi;ler ,..e Uzet 
Veren çok alkışlanan birkaç parça söy
lemi§tir. Balo sabahın sruıt beşine ltadnr 
devam etmiş ve davetlller çok iyi geçen 
bir geceden sonra boğazın seyrine dovu
lam:;.z tulüunıı. hayran kala kala Ta~b
yadnn uuklaım~lardrr. 

s·r ecnebi 
ta yare 

gnixofs'u bombardıman 
etti 

Cumhuriyetçiler ilerli yoı-lnr 
Barselo ı, 30 (A.A.) - N.cşredılen 

bir tebliğ.de bilhaasa bildirildigire göre 
Estramadure cephesinde eümhuri} et~i
ler Gargantilla ve Sevilla de Jara'yr 
istir.dat ve Cabezo sırtlarında bazı mcv. 
kilerle 629, 633, 587 rakımlı tepelt-n 
İfgal etmişlerdir. 

Zujar·ın cenubunda cümhuriyet5iler 
ilerlcmeğe devam etmektedirler. 

Bir ecnebi deniz tayyaresinin 
hobardımnnı 
Barselon, 30 (.A.A.) - Saat 20.40 

da bir ecnebi deniz tayyaresi Gubı:ols'i 
bombardıman etmiş ve mitralyöz ateşi
ne tutarak maddi zararlar ika etmiştir. 

E ir wiibadelcsi 
Londra, 30 (A.A.) - tki İspanyol 

taraf arasında esir mubadelcsi mesele j 

ile uğraşacak olan İngiliz komisyonu, 
bugün Tuluz'a hareket etmiştir. Ko. 
miı;;y~un faaliyet merkezi, Tuluz; ola. 
caktır. 

sokağında 2 numaralı e\in önünde mü
zayede ile satılacattJndan talip olanların 
mahallinde hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. (V.P. 2574). 

Hu okşa 

EDDil'I MC NU • 
1 

ve arkadaşiarı konseri •··--~~ 
\'~şllköy l'otıum ı. ıAh istasyonu • 

satı nal ma komisyonundan; 
Yeşilköyde müessese arazisi içinde döküm halindeki tahminen 40 ton tc 

saman 2·9-938 cuma günü saat 14 de Defterdarlık muhasebe müdürl~ünde lft 
mı.::ak ko:::i"'yon tarafından pazarlıkla satılacaktJr. Tahmin bedeli 250 Jıradıt· iS} 
!ilerin yüzde 7,5 nisbetinde tı:minat akçe leııile muayyen gün ve saatte kOfP 
müracaatları. (5947) 

Filistinin harici lr •= -
icareti Dudaklarınızın 

Türk·ye mümessili 
memleketimize geldi 
Triirk vapurlarının Hayfa ve 
Telnvive uğramalan i teniyor 

Fill:3tin hıı.ricl ticaret daireslnn Tür
kiye mümessili Dr. Rozcobaum lmıir 
ıscrgiıindeki Filistin pavyonunu gezmek 
ve Türkiye Ue Fillst u nrnsıudaki ticnrl 
mlinas~b::ıt hakkında tetkiklerde bulun

mak üzere memleketimize gelmiD'tir· 
Dr. Rozcnbaum nisanda dn An.kanıya 

r;clcrek Türkiye ile Filistin cırosmdaki 
t 1caret l§lcrlni lnki§af ettirmek fu:ere 
temııslnrdo. bulunmu§tu. 

Filistin ticaret UJoeı:sili "ı?rdiği bir 
b .. yanattn, f;Ullları SÖ) lem.15tir: 

"Türkıye ile l• ilistin arasındaki tica
ret mUnascbatlannm dört, b~ aya kndar 
inkbrıf edeceğini wxıuyorum. Çilnkil o 
zaman, Almnnyaya ısmarlı.un.ı= olduğu 

gemiler geldikten sonra, Tıirkiye lsken· 
derun, H3.yfa, Telaviv ve lııkend~rlyeye 
kadar ghlecc.k ve dönü§te Pireye uğn. 
yacaktır. Seferlerin bu Qekilde l8ken -
deriyeye ve Pireye kadar uzatdınası lA
mndır. Vapurların dönlilJ masrafı ancak 

Gilzelliğini ve cazibesini arttı:::. 
için JOLt F ~Yf rujlarnu kUlla 

b usuretle kapatılabilir. 
Türk •vapurlarının Hayia ve 'l'elaviv D u d 8 k la rı 

gibi Filistin lire.anlarına uğraınnru iki ii•llattm• 
memleket arasındaki ticaret mUnr.seba- -------------
tmm nrtmasmı mucıb olataktır. 

Filistin geçen ~ene zarfında Türkiye
.elen 1 mil}on 730 bin liralık mal alın!§ ve 
700 bin liralık mal 6atmıştır. Hariçten 
her sene 4 mll~·on ingiliz lirasına yakın 
mal ithal etmekte olan Filistin bunun da 
ha bilyUk bfr kısmım TUrkiyeden almak 
niyetindedir ve ben de bu huşu.ta te • 
maslardn bulunmak üzere Tilrkiyeye 
geldim. 
İzmir scq;isindeki lillistin pavyonu 

108 mctr~murnbbalık bir yer i~gal et. 
mcktecUr ve bin inglliz lirası kadar para 
sarfedilerek ~'npılmıştır. Fakat Filli>tin
de halen çalı~makta olan 600 fabrikaya 
mukabil sergide ruıcak 30 fabrikanın 

malları teşhir edilmelttedir. Vakit olma
dığı jçin pavyonu daha büyük mikyasta 
tcrtib edemedik. 

G:rid asi eri 
lk "ncl grubun 
ı,~mt•h:ıı.ri de 

mah
hlttl 

Atina, 30 (A.A.) - Hanya isyanı 

maznunlarından ikinci sc:rinin de mah
kemesi bitmiştir. Kocian&elakis ve Ye. 
royanis, gıyaben yirmiş~r sene kUreğc, 
başka bir Yeroyanis ve Simutopulos 
on be~er s~neye, Vasil 'M.:mtakas yedi 
seneye, Krist~ Mantakas dört seneye, 
diğer 38 1.'şi .de iki seneye mahltum e
dilmiştir. 

30 kişi beraet etmi§tir. 

~Faza 

yemek 
Uaıan irısaıı kendisini 

1 
ıuı:ımıyarak, n .)'Gbut 
bir b:ıynıın, · ziyaf~t -re• 
ya dıı•.-ello mutadJorı 
fazla yer ,.e j~cr. fıı• 
kot ı;ol. 6ecmcdcn ,.o· 
cudda ağırlık l\ltDEI>E 
EKSlLJK Teyn 1;usın• ·r 

1 lüzumu, elhasıl l>• 
keyif bozukluğu bis6e• 
clflir. O zamnn derhD1 

yarım bar.dıık taıe sU· 
ya bir kah' e };ıı.ŞıJl 
i\IAZON katarak içlpi:t: 
Ke)1f!:iıllk aUımetJerı 
ı:an olur. f çilmesi s~· 
yet ıtıurur. Teııiri ser ' 
kolay, tahlt kal'idir. 



~1 ACUSTOS - 938 • 

Ya udiler lngiletereye 
a ınmah mıdırlar ? 

~nır lngDDlz mtYJhaırırnırn, mulhlaıa 
cnıroeıran oırn~nonz oırll:tuno lb>ozaı
cel}(Oaıırnıno ft(ğldDa edenDere 
~\1a~ veırDyoır 

t ~a.rlc • 
.~t b 0ıtı, (soldaki) anne tarahndan trlan.dalr, baıba tarahndan ltalyandır. 
~ ~~· onun gerek lngiltere, gerel< ltalya için faytlılı bir ıahsiyet olmasın" 
IQiİ!it .1 tc~il etmemittir. Avusturya dan İngiltereye gelen doktor Fa-oydun 

ılrninc büyük bir faydası olmıyacağını kim iddia edebilir?. 

kz~rta Avrupadan garba doğm baş- lim, tetkikatlan icabı kendisini tngilizle-
tj ean :1' ahıuJi hicreti bazt memleketle- rin vatanına bağlamı~ ve orada İngiliz il-
ler ~ışeye diı§ürmüş, bu arada lngil- minin bir rüknü olarak çalı§mıştır. 
11ı:h e ?irrok kışi, memlekete gelen bu Meşhur tngfüz heykeltraş Yakob Epş-
tılld acırlerin lngiliz ırkım bozacakla- tayn da aslen Rusyalı Lehdir ve Ameri-

an b h . . 
l'ahu ~ s~tmıştır. kada doğarak lngilterede büyümüş ve İn 

~akk dılcrın memlekete alınmnmast giliz sanat dün~·a$ınrn dcgverli bir siması 
111dak· b 1 ·ı· ,; ~Cltir[ • ı u cereyana 11gı ız mtr olmuştur. 

ıı erındcn Gordon Bekles bir yazı- . . 
>ır.Ia cev p . }' / 1 .h Amerıkalı olduktan halde Ingıltereye 

" L a verıyor. azıyı e mr an . 1 .. 11•tledi.>·o gelıp yerleşen ve ngılız olarak tanınan· ruz: 
~U"j 
~ b~· ~ üı; sene evvel değe,rli bir lngi-

:-ı t'4111Ct adamı da, vatanperverlik 
~r tı ~e kapılarak ''lngilizlcr emirlcrini 
~il"a Yandan alamazlar,, demişti. 

a karşı; "Benjamin Disraeli'}i u-
1• 'Uz lllu!,. demek lazmıdı. 

lar arasında bugün resim dünyasında 

Ceyms Vistlcr, ticaret sahasında Gordon 
Salfir \'ardır. 

Markoninin anne tarafından Irlandah 

baba taraf mdan İtalyan olması onu ge
rek lngıiltere, gerek İtalya için faydalı 

bir ,ahslyet yapmıştır. Markoni, keşfinin 

ilk tecrübeleri için ancak lngilterede im
kfin bulmuş, telsizin ilk temeli Londrada 

lt.ı, 1
112 

«ıt olan bir şey varsa o da şudur 
la.ı:a; '•terenin kuvveti, başka kandan o

~lldı 1 
kendi kanında yo&rurmak ve onu 

·:ı\'flCUduna maletmektir. Disraeli de atılarak ilk telsiz dalgalan oradan neş· 
ltir en güzel bir misaldir: redilmiştıir. Bugün bu sayede İngiltere 

t ~~<lınanlar Ingilterenin başvekilliği- radyo sahasında ba~ta gelen bir memle-
rı?a:ı V§ olan Disraeli aslen Portekizli ket olmu~tur. 
~~.. enedikli bir Yahudinin o~ludur,, Bugün A\'usturyadan tngiltereye gelen 
t 1 

de ltalrandır. Dr. Froydun da bundan sonra İngiliz il· 
lız · ~.,1 d sıyaset ve ilim sahasında aslen mine büyük bir faydası olmıyacağını kim 

t:- , ~a ~h~ bir ı;ok simalara tesadüf et- iddia edebilir? Y•yanalı filimin psikana· 
~ !'!) ~ldır. Bunlar arasında bilhassa liz ismi ile tanınmış olan usulü tıb saha-
~-ltıan .aıie i geliyor. On sekizinci a$ırda smda büyük bir inkılftptır. Bugün filimin 
~ ıı a}acta .Luterin nazırlarından biri bu çahsmalarına Londra rnboratuvarları 
ar~ arın~ın evlatlarından biri: Con büyük bir iftiharla kapılarını açabilirler. 
~ a•ttı' lngılterede şimal denizin:i ticare

d 
1~ v ebu suretle büyük Britanya

r ~tıjz ticaretini meydana getirmiş-
~ıı a . 

~ır a arıngin on bir banka kurmuş. 
~ ır. ~ki Hindistan şirketini tesis et· 
• h:uu. eş oğlundan biri maliye diğeri 

HABER - ~J(şam poatuı 

Orta 
buhran 

r 
ar 

l .. ., ........ "1 .. a 
yor! 

(Q)DpUomatoaır, eç;ekcsU<0>vak meseıesnn=nnını yaırattoğo 
bulflııraınu cırtacdlan ıKaıDdhrraıcaık vaso~aoaııra ve 

DmlkaHn1uaııra maDDk ©JeğDD<§!Oır 
Çekoslovakyada vaziyet günden gü. ne olduğu tamamiylc malCım değildir. istiyenler tarafından tehdit edilmiş gibi 

ne daha gergin bir hal alıyor ve Alman Memleketin, dahili işlerin.de tamamen göstermek istediklerini anlattı. Beya_ 
yardımından kuvvet almış gibi görü- muhtariyete malik bir takım kantonla. natı umumi asayişi ve vatandaşların 

nen Südetler hükfunetle anlatmağa hiç ra ayrılacağından bahsediliyor, fakat hürriyetini ihlal eder mahiyette gördü-
yanaşmıyorlar. Meselenin, merkezi Av- bu hususta resmi hiçbir haber yoktur. ğünü söyledi ve bu hususta hükumet 
rupa işleriyle alakadar bütün devletle. Alman gazetelerinin bu husustaki neş- tarafından alınacak tertibatın mcs'uli-
rin hariciyesinde görünen manzarası riyatından kuvvet almış olan Henlayn 
bundan ibarettir. Bazı gazetelerin gö- partisi, bu müsaadenin de gayri kafi 
ründüğü kadar bedbin olmasak bile va- olduğunu ve Südetler tarafından bildi-
ziyetin çok nazik olduğunu itirafa mec.. rilmiş bütün isteklerin tam bir şeldlde 
buruz:. Meselenin buhranlı bir hale kabulünden başka bir hal çaresi olma.. 
doğru yürüdüğü ve diplomatların bu dığını ihsas ediyor. 
buhranı tamaıniyle ortadan kaldıracak 
vasıtalara ve imkıinlara malik olmdı
ğı meydandadır. Maamafih Avrupa 
diplomasisi yine bot durmuyor. İngil
tere hükumeti bu endişe ile Sir Con Si. 
mon'a merkezi Avrupa meselesi hak
kında bir nutuk söylemek vazifesini 
verdi. Bu nutkun esaslan İngiliz Baş
vekili ve hariciye nazırı ile beraber ka. 
rarlaıtırıldı. Nutuk, Avrupa ıulhünün 
muhafazası hususunda bütün Avrupayı 
aklı selime ve bütün iradelerini kullan-
mağa bir davettir. 

Diplomat, bu nutkunda, Alman izzeti 
nefsini ve Almanyanın Avrupadaki nü. 
fuzunu rencide ctmiyecek bir lisanla, 
A vrupanın herhangi bir köşesinde sul
hU ihlal edecek herhangi bir hareketin 
bütün Avrupanın sulbünü bozmağa 

Henlayn partisinin mümessili olan 
Frank'ın, Südetleri, hücuma uğradıkları 
vakit "meşru müdafaa haklarını kullan
mağa,. davet eden beyanatı başka bir 
şeye atfedilemez. Bu kararın son za
manlarda Çekoslovakyanın bazı taraf_ 
larında vaki olan mevzii vak'alardan 
sonra haklı bir zaruret olduğunu söy
lüyorlar. 

Bu hareketin iki gayesi olabilir: 
1- Prağ hükumetini Südetlerin bil

tUn arzularını toptan kabule mecbur 
etmek; 

2 - Lord Runciman'ı tavassut tek. 
liflerinde devamdan vazgeçirmeğe ic
bar etmek. 

Maksat ne olursa olsun bu beyanat 
Südet Almanları ile hilkQmet arasında 
dahili bir harp b~vası yaratmağı iste
mek gibi de görünebilir. 

Prağ hükumeti bu beyanata radyo 
ile tamim e<iilen resmt bir tebliğ ile 
mukabele etti. Bu tebliğde hükQmet, 
Henlayn taraftarlarının kendilerini, 
memlekette bir tethiş siyaseti yapmak 

yetini bu hareketi yaratmak istiyenlere 
yükletti. 

Alman matbuatının, bu hareketin 
Südetlerc yapılan ve menşeini Çekos. 
lovakya haricinden alan bir takım hak
sızlıklara karşı meşru müdafaa sayılma
sı laznngeldiğini yazması meseleyi bir_ 
kaç kat daha ağırlaştırdı. Çek gazete
leri, Avusturyanın ilhakından evvel de 
böyle bir vaziyet ihdas edilmi~ olduğu
nu yazdılar. Hatta SUdetlerin Çekoslo. 
vakyada ikinci bir İspanya yaratmak 
istediğini söyliyecek kadar ileriye gidil
di. Fakat Çekoslovakya hükumeti bu 
vaziyet karşısında dahi metanetini bÖz
madr. Azimkar fakat heyecansız bir yol 
tuttu. 

Bu manzaraya bakarak İngiltere ve 
Fransanın bu hususta sulh lehinde bir 
ıey yapamıyacaklarını zannetmek doğ. 
ru olmaz .. Sir Con Simon'un nutku 
beklenilen neticeyi vermese, Lord Rum
ciman'ın tavassutundan hala müsbet bir 
netice çıkmamış olsa bile Almanyanın 
Avrupa sulbünü bozacak ani bir hare
ketten sakınmak istediği • Alman gaze
telerinin bütün neşriyatına rağmen -
anlaşılıyor. Şu halde İngiltere ve Al
manyanın Avrupa sulbünü muhafaza 
için anlaıabilecekleri tahakkuk etmez 
bir hayal değildir. - Lö Tan -

kafi bir sebep olacağını bir defa daha 
tekrarlamıştır. Fakat bu nutkun mü
him bir tesir yapacağını sanmıyoruz: 

çünkü aylardanberi Çekoslovak mese. 
lesini çok tehlikeli bir bale sokan bü
tün ihtiraslar artık kolay kolay tatmin 
edilmeyecek bir tekilde meydana çık
mııtır. f. • ._ ... ~ ·~ .• _ .. ; ..... ~ .. J .· . 1. •ı.; 0• ,.""' 

Bu çok çetin işi böyle tehlikeli bir 
vaziyete sokacak hiç yeni bir sebep 
yoktur. Bilıikis elimize kadar gelen ma_ 

lQmat Prağ hükQmetinin Südet Alman· 
ları ile yeni bir müzakere zemini bul
mak için birçok fedakıirlrklara razı ol.. 
muı olduğu merkezindedir. Alman Sü
detlerinin bu arzuları karşısında man. 
tıklan ile hareket ettikleri takdirde me
selenin sulhan halli için müsait bir ha
va yaratmağa çalışmalan ve muayyen 

bir anlatmaya doğru gitmeleri icap eder. 
Prağ hükQmetinin yeni tekliflerinin 

lle sabah, öğ e ve a şam 
Her yemekten sonra mutazaman dislerinizi fırçalayımz. 

tın~e n~ın olmuştur. Bunların o
ti an bıri de, vaktile büyük baba-

Ilı l~e~ ı::ahasında inkişafına yardım 
ır. Dndı.)tana umumi vali olarak git

~bi 8 U~han piskoposu kralın baş mu-

2500 ~caaıra saıtoDok 
gıöz 

SekDz 
nçnınc11e 

~ lYJ Bıl taı lbHUl'\t 
yaşayaı~ak 

Aşçı&ak'ltan 
gıeneraDDD®e 

~ da arıng~crden ba~ka edebiyat saha

t:ı ~~bi . Morıs Baring vardır. 
l'ııh~~Yat dünyaı;ında İngiliz dilinin 
l.~'l C-0 muharrirlerinden bini olarak ta
~. Son ref Ronrad da aslen Lehistan
> ~a~a a nn ortalarında Ukraynada 
1r~lticıj &elen Cozefin aile ismi Korzen
lc).h.... r \·e an b b r -'-d" K .. ··k • ""llt• ası a ası LCJı ır. uı;u 

• t .10\'ıık· 
" "rel"<ı ı .evvern. gemici olarak tn-
e ltaPta~ 11111~. İngiliz ticaret gemilerin 

ı ıJe hi~~ etmiş, sonra Cozef Konrad 
, lır. 1 .n.}·e ve roman yazmaya baş

ı \err:;.gıJız nesrinin en güzel misalle-
• t:ı ecn'~?lan bu lngi:dz muharririnin, 
~1rh; 1 olmasına rağmen. İngiliz 

lll\f .. t 1 k1111 iddia edebilir? Onun ka· t " n11·r rı ·ı 1 ız ruhu canlanmış ve kendi-"r ız e-ı . 
\ 

cı !l1 rn a~ının tam manasile bir 
' Ucıtur 

tıı,. . 
• ~ ~~n:ncbi. fakat sonra lngiliz olan 
~ t'it;> 

1 
a daha birçokları sayılabilir. 

r \ •· Uzeum· b b . . ·ı ~ rıton· un a a ı,. ı!:mı ven en 
,; J;'C\kat 'y P~nizı.ıi bir ltalyan mülteci
~ lltitj~ ngıltereyi kendi \'atam bilmis 
~~ ın~uzeurn·da meşhur salonu tesis 

~~~·ı;-ar ~~eseyi zenginleştirmiştir. 
~ı~'ıılt$ 01 a ey tetkikat taboratuvannı 
.\) llı;ı_llcJır ;; Dr. Lud\1İg l\fond da aslen 

llıan}'ClJi:ı" ~~a _:ski idare zamanında 

1R İngiliz opratörUnUn yaptığı ameliyattan pek 
çok bahsdildi. Bu opratörUn, görmlyn bir ada

tnm gözüne sağlam bir göziln renkli tabakasını aşıhyarak 
zavallıyı körlUkten kurtardığını tabii hatırlıyorsunuz. 

Bu muvaffakıyetli ameliyat etrafında yapılan neş
riyat birçok insanların hayallerini tahrik etti. Bugtin 

de gündelik bir Amerikan gazetesinin kUçük iHinlar 
sütununda ı,u ilanı okuyoruz: 

"Sağlam ve iyi gören bir göz satrhlltır. Asgari fi.at 

2500 dolardır. isteklilerin ( .... ) müracaattan.,, 

Gazetecller bu ;;öz sahibini tabii buldular. Bu, bütün 
ailece derin bir yokluk içenıinde bulunan 43 yaşında 

bir adamdır. Kendisiyle görU3en gazetecilere bir gö . 
run kendisine yeti§eccğini ve bu fiatla zengin birisi ta
lih çıkarsa bir gözünü feda etmekten çekinmtycceğini 
söylemiştir. 

Hoırso~ şanır 

V EN! Orlcan zabılast bu civarda Güllü Jak ismiyle 
maruf bir hırsızı sekiz aylık takipten sonra ya. 

kalaya bilmiştir. 

GUllU Jak ancak 18 ya3ındadır. Çok güzel bir delikan· 
ltdır. Mücevherlerden başka bir gcy çalmaz. Zengin genç 

kızlar ve gUzel kadınlarla tanıştr, girdiği evlerde aşır
dığt mücevherlerin yerine kırmızı bir gUl bırakır. U. 
kabını bu adetinden almıştır. 

GUllU Jnk tevkif edildiği vakit Yeni Orlean'da birçok 
kibar klUplerin azası idJ ve herkes kendisini tanınmış 

1 NG1L1ZLER1N bahis tarafı malumdur: 
Erik Selvin ismindo 38 yaşında bir İngiliz, iş

sizlikten canı sıkıldığı bir gün, klübdeki nrkndnşlarınn 

ııöyle der: 
- Bir tabut tçersinde sekiz gUn kalabilirim. Bu hu

susta benimle bahse girecek var mı? 
Arkadaşları derhal 300 ingiliz lirasına bahsa glrl11lr· 

ler. Hatta kendi nralarmda da, Selvin'in tuttuğu bahsi 
kazanıp kazanamıyacağına dair karşılıklı birçok bahis
ler tutnrlnr. 

Selvin her tUrlU ihtimallere karşı, hazırlanmış 

bir tabuta konur. O, bu tabuttaki telefonla üze_ 
rindeki tonlarca toprağa rağmen hnrlçle görtlşeblle

coktir. Yiyecek ve içecek meselesine dair olan bUtiln 
ihtiyat tcıdbirlcri do ahnmı!J, hatta tabuta yedi sekiz şl
ae viski koymak bile unutulmamıııttr. 

Tabut gömUlUr. Sekin hemen daima arkada§lııriyle 
telefonla irtibat halindedir: 

- Nasıl Selvln, işler yolunda mı? 
- Çok mUkemmel... Derin bir sUküt içcrsinde uh-

revi alemin bUtUn zevklerinden istifade ediyorum. 
İlk yirmi dört saat içersinde mezardan tath haber

ler geliyor. Bahsa girişenler bahııı kaybedeceklerini acı 
ncı düşilnmeğe başlarlar. 

Fakat ikinci gUn, ahretten gelen ses ilk gUnkU ka
dar neşeli değildir. 

- Çok sıcak var, yanıyorum, boyuna viski içiyo
rum ... Neredeyse biltiln viskl)i bitlreceğim ... 

ÜçUncU gtin, ihtiyari ahret yolcusunun sesi bir inil-

A VUSTRAI,YA adasının cenub tarafında yn3ıyan 

Çinli bir bahçıvanın oğlu var: Artur Hok. bu a
dam kUçUklUt';'lindenberi askerliğe meraklıdır. Umumi 
harb sırasında tnm askerlik ya§mda olduğundan bu he
vesini yenememiş, lngtliz ordusuna gönUUU olarak gir. 
mlş, Çanakkale muharebelerine i§tlrnkle Fransız cephe· 
elnde harbetmiştir. 

Harb bittikten sonra Çine gitmiş, orada bir müd· 
det ahçıhk etmiş, sonra da gUmrUk idaresinde memur 
olmuştur. 

1925 de Hong-Kong gUmrtiklerinde ı;alişıyormuş. 

Çin ordusunu tcnsike ba§lamış olan Çnng - Kay - Şek bu 
eski askere yeni Çin ordusunda bir generallik. vazifesi 
teklif etmiş ve eslti ahçı Ho-Lung ismiyle bir Çin fırka. 
sına kumandan tayin cdilmi~tlr. 

1930 da Çin dahiU harbine iştirak etmiş ve birçok 
zaferler kazanmıştrr. Şimdi Mogollstnnda bir Mogol or
dusunun kumandnnıdır. 

o~n !k©>lnl~ıre 

G ARlB bir tcsndilf olnrıık San Frnnsiskoda maksat. 
ları biribirinc tamamiylo aykırı iki kongre ayni 

gUndo toplanmıııtır. Kongrelerden birisi alkol aleyhin
de ç:ılqıan Amerikan kadın birlikleri kongresidir. Tabil 
kongrede, alkol aleyhinde atc§li nutuklar söylenmiştir. 
İkinci kongre, Amerikan bar ve birahane sahiblerl kon
gresidir. Bu kongrede bar ve birahanelere daha fazla 
müşteri toplamak çareleri araıııtmlmıştır. 

ti halindo geliyor.. Beni burad n ık rmız! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



HABER - :Akşam postası 

Çocuk ·ç çamaşırları 

/ 
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Bütü,, bu güzel modeller çocuğun yaşına vıc mevsımıne göre, ~.:rek yünlü kumaşlardan, gerek pamuk veya 
ipeklı jerseden, gerekse ince fnniladan yapılabilir. 

Bir kadın mecmuasının kapağında çok güzel bir cüm. 
le var: En şık elbise, en rahat elbisedir. Bu söz kadın elbi
seleri ;;in doğrudur. Çocuk elbiseleri için ise büsbütün 
doğn•cil-r. 

M :vsim ne olursa olsun, çocuğun elbiseleri içerisinde 
lişümen:esi, harekelterini serbest ve kolay yapması lazım. 
dır. Elbise çocuğun büyümesini zorlaştıracak şekilde olma
malıdır. 

Dı bakımdan çocuk iç çamaşırları ev kadınının bil. 
hassa nazarı dikkatini celbeder. Çocuk elbiselerinden 
bahsederken miniminilerden işe başlayalım: 

ilk çocuk elbisesi kundak ve çocuk bezidir. Bugün 
çocuk bezi yapmak için hususi surette hazırlanmış pamuk 
ipliginclcn, çol: mcsamntlı, çok havalandırılmış hazır bez. 
ler vnrdır. Bu bezler dikişsizdir ve kenarları bastırılma. 

mıştı:-. Ye::ıi doğmuş yavruların yumuŞak cildlerini tahriş 
etmez ve zedelemezler. Sonda bunların yıkanması kolay
dır ve çok çabuk kurur. Bu itibarla çok işi olan asri anne
leı için kullanışlıdır. 

Çocuk biraz daha büyüyünce, yani üç, dört aylık o
lunca ayni kumaştan yapılmı!? kü!otlar çocuk bezi yerine 
kaim olur. 

Çocuk yaşını bulunca pamuklu adi bezden yapılmış. 
külotlar kullanılır.. Soğuk mevsimlerde d:ilii çocuğa 
yünHi kuma~lardan, yahut faniladan dikilmiş külotlar giy. 
dirilmcmelidir. Pamuklular daha kolay yıkanır, daha çok 
dayanır. Daha iyi temizlenir. Fanila kumaşları kaynatma. 
ğa imkan yoktur. 

B'!yaz pamuklu külotların üzerine kışın elde örülmiiş 
bir klilot giydirmek mümkündür. F akat çocuğun cildi üze. 
rine yünlü kumaşların temasından daima sak nmalıJır. 

Kı:ıcçuktan yapılmış külotlar daima temizdir. Fakat 
sıhhi değildir. Yalnız zaruret zam:mlannda kullanılabilir. 

Ev kadınına 

Çocuk üç, dört yaşında hasta olmağa çok müstaiddir. 
Nezleye. bronşite çok çabuk yakalanır. Onun soğuk alma
s na anr.elerin dikkati mani olabilir. 

Bu hususta faniUidan yapılma yele'lder çok işe yarar. 
V:ıkia çocukların fanila yelek giymesinin aleyhinde bu. 
lunanlar çoktur. Bu yanlış bir fikirdir. Çünkü fanila ye. 
]ekler terin deri üzerinde soğuyup tebahhur etmesine 
mani olurlar ve çocukları akciğer hastalıklarına karşı ko. 
nırla•. Bugünün çocuğu altı, yedi yaşında spor yapmağa 
caşhyor. Çok terliyor, bu terin hasıl edeceği hastalıkların 
Cinüne fa:-ıila yele'lder geçecektir. 

Yedi, sekiz yaşında kızlar şıklığa özenmeğe başlar

l:\r. Bu ·,•aştan itibaren kız elbiselerinde sıhhat kadar za
rafeti do: düşünmek zarureti vardır. Bu iki işi birleştirmek 

te çok gi\ç bir iş değildir. 

Bu yaşta yapılacak iç çamaşırlarında pamuklu jerse, 
Y'hut pamuklu Alben kullanılır. Bu kumaşlar vücud ü. 
z~rine tamamiyle yapışırlar ve bütün vücud hareketlerine 
iyi intibak ederler. Sade oldukları kadar zariftirler. Hafif 
ve ince rlfüselerin altında çok güzel bir fon yaparlar. Bir 
mendil r,:bi ılık t:U ve sabun ile kolay yıkanırlar, ütü iste. 
mezler. Ve yıpranmazlar. 

Bu ik: kumaştan genç kızlara kombinezon yapmak 

d-ahi Müm!tündür. 

Yaşları ilcrliyen kızların yelekleri, gene pamuklu 
veya ipekli kumaşlardan yapılmalı. Yün yelekler fazla 
Epora meraklı ktzlar için tercih edilmelidir. 

Fanilfitlan yapılmış ince kuşakların sık sık mide ve 
barsak hastalığtna tutulan ÇQcukl:tr için çok faydalı oldu
ğunu anneleıin nazarı dikkatine koymak icap eder. Karın 

ctrafıııa :ki üç defa sarılan bu ku~aklar, çocukları mide 
ve barsak hastalıklarından hayatları müddetince korur 
tlersel: b•ta olmaz. 

tavsiy·eıer 
• Çok tütün içilen odalara sinen tü- · 

tün kokusunu izale etmek için küçük bir 
nikel, yahut bakır kah içcrsinde biraz 
günlilk yakmak kafidir. Bu kab bir ispir
to lambasının Uzerine konur ve on beş 
dakıkıı bırakıl•rsa odada tlilUn kokusun
dan eser !talmaz. 

• Sebze soyarken ellerinizi temiz \ "C 

beyaz olamk muhafaza etmek ister mi. 
siniz? öyleyse bu işi ynparken soyacn
ğınız St'bzeyi açık bir musluk önüne tu. 
tunuz. Hem pnrmaklarınız lekelenmez, 
hem de sebze yıkanır. 

dığı zamandaki kadar temiz olarak kul. 
lanırsınız. 

• Çornblarınızı giymeden evvel nemli 
bir bPzc sarar ve bu bez içersinde ütU
lerseniz hem duha çok dayanır, hem do 
rengi bozulmadan uzun zaman muhafa
za eder. 

• Bazı apartımanlarda, bilhassa aşağı 
katlarda garib bir koku vardır. Bu koku
yu gidermek için müsavi miktarda çam 
esansı ile lavanta esasnsını biribirine 
karıştınmz. Tahtaları, döşemeyi ev eş
yasını sildiğiniz suya bu karışık esans. 
tan Uç damla damlatınız. Döşemeleri sil
dikten sonra kurulamayınız. Kendi ken
dine kurusun. Kokudan eser kalmaz. 

• Pas, mutfak ve ev eşyasına musallat 
olan bir bcllldır. Paslanmış bıçaklar ikiye 
bölilnmüş bir soğanla oğulur, sonra da 
bu bıçakla adi bir şişe mantarı kesilir
se temizlenir. 

Çelik eşya üzerinden pas çıkarmak f. 
çin birçok usuller vardır. Çelik iç yağıy
la silinirse pas çıkar. Bir kaşık Arnb sa
bunuyla 125 gram parafin yağı biribiriyle 
karıştırılarak yapılan mahlüt dahi pası 
kolayca çıkanr, 

• Deri elbiseleri temizlemek için eğer 
elbise ıslaksa kurumasını beklemelidir. 
Sonra gliserin yahut vazelinle i;ice oğ

malıdır. Elbiseler kullanıldıktan sonra, ı 

epeyce zaman kullanılmayrn do'crtn sak- j 
lanacnğı zamanlarda bu oğrnoyı tC'krar , 
etmek icab eder. 

• Bir destideki suyu, ynlıut bir şişe
deki içkiyi çarçabuk soğutmak ister mi
siniz? bir bez parçasını sirkeyle ıslntı

nız, destinin, yahut şişC'nin lizerine sa
rınız, sonrn su dolu bir kovanın içersinc 
bırakınız. Bir çeyrek saat içersindc buz 
lçerslne bırakılmış, yahut bu?. dolabında 
saklanmış kadar soğur. 

• Balık yenen çatal ve bıçaklara balık 
kokusu siner ve bir türlü çıkmaz. Halbu
ki bu kokuyu çıkarmak çok kolay blr iş. 
lir. Çatal ve bıçakları yıkamadan evvel 
bir gazete kfığıtlına sarınız. Bu kağıdı o
cak içersine koyarak bir kibritle yakınız. 
Gazetenin kolny yanması için çok fazla 
sıkışık olmaması şarttır. Bu suretle ga
zete alevinden geçmiş çatallar ve bıçak
lar bulaşıklarile beraber yıkanabilir ve 
koku derhal geçer. 

• Açılmış bir kutudaki domates salça
sını bozulmadan muhafaza edbilmek için 
kutunun üzerine birkaç damla zeytinya. 
ğı dökmek kafidir. Zeytinyağı salçayı 1 
hava temasından muhafaza t't'dr. Kutu- j 
hava temasından muhafaza eder. Kutu- , 
yu biraz eğersiniz. üstte kalan zeytinya

ğı tabakası akar 8alçayı kutu ilk açıl-

"' Renkli kumaşlardaki yağ lekesi der
hal taze ekmek içiyle silinirse çıkar. Ben 
zinin renkli kumaştan soldurduğunu ha
tırda tutarak lekeleri, akabinde, taze ek. 
mck içiyle çıkarmağı tercih etmelidir. 

Mutfak --'rerblyell 
iiallian hahğı 

Ufak bir kalkan balığını güzelce a
yıkladıktan sonra yıkayınız. Büyücek 
bir tepsinin içine koyunuz. B:rkaç 
parça tereyağ ı, tuz, biber, ince doğran. 

m ş sovan ve maydanoz ve biraz su ila
ve cdıniz. 

Balığın beyaz tarafı üste gelmelidir. 
Hafif ateşte pişiriniz. Suyu azalırsa su 
koyunuz. 

Balık, yarı piştiği zaman üzerine ga
yet ince dövülmüş ekmek içi veya ga. 
le:a koyunuz. Ve b:.ınlar, ıslanıncaya 

kad:ır kaşıkla tepsideki sudan alarak Ü· 

zerine dökünüz. Sonra fırına veriniz. 
Bal k kızarıncaya kadar bırakmı:r. .. 

İzmir' de 

Pazarhksız 
satış kanunu 

ı Hylôl den itibaren 
tatbik edilecek 

İzmir (Hususi) - Perakende satışta 
pazarlığı kaldıran kanunun hükümleri 
perşembe gününden Hibaren şehrimizde 

de tatbik edilecektir. Vilayet makamının 
ve belediyenin bu husustaki hazırlıkları 
da ilerlemiştir. 

·K anunun. ilk günlerde şamil manasilc 
tatbik edile..'neme i, işe eweıa gıda mad
delerinden başlanması pek muhtemeldir. 
Her gıda maddcc;ine ayrı ayrı sabit etiket 
!er konulacaktır. Etiketler Üzerlerindeki 
fiyatların tebdili, belediye müfettişliğinin 
mürakabe ve müsaadesile mümkün ola· 
caktır. 

Gıda maddeleri kaplannm değiştiril· 
me:::ine lüzum olup olmadığı da tetkik 
mevzuu yapılmıştır. Çuval yerine made
ni kaplar kullanılması, etıiketlerin gıda 
maddelerinden mesela pirinç çuvalı üze
rine değil. pirinç kabının üzerine konul· 
ması muhtemeldir. 

Tirede orta 
okul yapıldı 

Yeni köy mektepleri de 
açılmak üzere ... 

Titre, U lususi) - Kazamızda inşası· 
na başlanan ortaokul binası hayli yüksel 
mi§. çatı kapanmıştır. Şimdi marangoz-

' tuk işlerine başlanmıştır. Mektep bu yıl 
tamamlanmış olacaktır. Kaymakam Ce· 
mil Dinç mektep, inaşatıile yakından 
alakadar olmaktadır. 

Tire ordu okulu, şimdilik çevrenin ih
tiyacma kıc;men de olsa cevap verebile
cektir. 1\lmtaka çocuklarının her sabah 
1zmire kadar gidip akşam dönmelerinin 
önüne ~eçilecektir. 

KOY 1\IEKTEPLERt 

B üyük ve küçük Kemer ve Canbazlı 
köylerindeki me!\teplerde inşaat bitmek 
üzeredir. Bu sene trclrisat köy mekteple· 
rinde yapılacakt ır. 

K azaya bağlı 25 köyde birer okuma 
odası açılmıştır. Köy gençleri okuma 
odalarından istifade etmekte, gazete ve 
kitap okumaktadırlar. 

KOY KALKI. 1~lı\SI 

Köy muhtarlarının gayretleri ile köv 
sandıklarına esaslı \'aridat temin edil
mektedir. Bir iki sene zarfında Salmala
rına artık n'iha~·et \'crilecektir. Esasen bu 
sene de salgın azdır. 

BELED1YE lŞLERl 

Tirede belediye işleri de yoluna girmiş· 
tir. Tazyikli, temiz suyun getirilmesi hal 
kı çok memnun etmiştir. Şimdiki beledi
ye binası çok dar olduğundan iki bin lira 
sarfedilerek buraya bir içtima salonu 
ilave ettirilmi~tir. 

Gelecek şene şimdiki belediye bina ı 
halke\ ine tahsis edilecek. belediye içün 
yeni bir bina yaptırılacaktır. 

--0-

1\fani ;;n' dn 

Garsonlar için 
t)ıectluri kurs 
Halke\' İ tuktli r edildi, kültiir 
nıiifcW~lcri ııa~ıl !:alı~ac~ık ln r 

Mani:.a, (Hususi) - Ş~hrimiz lo. 
kanta ve gazinolarındaki garsonların 

iyi bir ~ekilde yetişmesi yönünden hal
kevi haftada üç gün ameli ve nazari ol
mak üzere bir kurs açmışt•r. Kursta 
bir mütehaı:sıs tarafından garsonlara 
ders verilmektedir. Kursu ikmal e.den 
garsonlı:ır imtihana tabi tutularak, mu
vaffak olanlar mesleklerinde çalışacak
lar, olmıyanlar belediyece işlerinden 

m enedileceklerdir. 
RESİM SERG!St 

Halk:vinin ar şubesi azalarından re
sim öğretmeni Bay Ali Rıza, kendi e. 
serleriyle bir sergi açmıştır. Sergi, 
san'at sever halkımız tarafından ziya-

. 
~: 

·------~ t 
VatandaS i 

Diyor ki: 1 

Ferdin bOtçesl j 
ihmal edlleıneı! ı.1f 

• bütçe iJe 
Devletler naı;ıl denk bır edebili>~ 

disini ve itibarını m~af?~ etinle a~ 
fertler de öyledir. Gıderını g nı 8rtut' 
edebilen, kazancının bir kıs1111 ~r p111· 

~ ekkeı> ~ bilen vatandaşlardan mur rıda(ııı 
let, asrın idealidir. Fak.a~ ~·at~er ~)-dlll 
muvazeneyi bulabilmesı ıçın 51 ~ 
evvel gelirinin muntazam 

01~3 f!lİ>c ' 
tır. Gelirini vaktinde eline g~1:11dt ~ 
rin bütçeleri, hesaplan kağıt ~etini JJJ 
mağa, hiç değilse tatbik kabı !) 
betrncğe mahkQmdur. ~ık bil' 

. c;ık ~ 
işte Torbalı muallimlerı. - dı~ 

relerinin bövle bir fıkibete utrrn ~ .. ~· 
~ ~ ç··flkU Jllo'"'" <f 
menin azabı içindedirler. u tft a>111 
nnı - diğer vilayetlerin ,·eh.at ola~ ""' 
!ayetin diğer kazalarının aksıne J\1&° 
daima bir hayli teahhürle alır:· 23 ııır 
ıa haziran maa~lannı ayın ~11

3,111 ıs~ 
de. temmuz aylıklarını an~ ·isiııdt 
de, ağustos aylıklarını da ) ırnı 
mışlardır. tıer ııe r 

Bu maaşları geciktiren sebebda!l b.,ı 
!'e biran evvel ve mutlaka orW kazıısl ıl'ı 
rılmalı ve bu işte Torbalı ref,_tı.' 
denk bütçe ile hergün bir~z d~~: )'~ 
yaklaşan cumhuriyet TürkıY~1 

bir hassasiyet göstermelidir. /)JJ 
10RBA 

Ayclın'da V 

1 gecede 15 ~ 
soyan hırsıt·,1 

cıırl Polislerle heye dtıtJ 
bir kovalanıacıt d• 

sonra yakaıaıı 
ı . ııterde ( 

Aydın (Hususi) - Son gü a}l:ıli ,..ıı 
· ·et ı11 v· 

dınm kurtuluş ve cumhum a}{t1l)'dl· tP 
rinde sık sık hırsızlıklar olın tıırsı1 .c. 

mahallelere dadanan meçhUl c'J sarııt f 
gece yarısından sonra on beŞ cıı ,e ~ 
bunlann çotrundan elbise, tabaP ıv 
ra çalnuştır.. Polisimiz hırsızırrrıd;ıtl 
başlamış \'C bahçıvanlıkla: ta~a ret< pıl 
mahallelere girdiğini tesbıt c c. e'e (. 

bır ~~ 
kurmu~tur. Dün akşam gen~ ·ıer tll'· 
mek üzere iken polis ve be~çı J\ll~ 
dan sıkıştınlan hırsız. e,,...eJa 

0 
.. cfİııe{ 

muvaffak olmuş ve bir ağacın ;rar ~ . 
mrştır. Ağaçtan indirilince d ~ )~~ 11 
mrşsa da, hir bekçi tarafın ~1111 ıc61ır 
nuştrr. Hırsız Çinenin Kah:a.sidİf· ~ 
den Durmuş Ali adında b.ırıuıt<ı111 
rinde çaldığı elbiselerden b~r h111cı ~ 

tk1 tn..,. pı·, 
tru halde yakalanmıştır. bir ~ 
şryan hırsız. çaldığı cşyala~ıP kıs1111~ 
m mezarlığa gömmüş ,.e bır file~ ·\ 
bir e\·e saklamıştır. Hepsi de dn sd11

• 

çıkarılarak sahıiplerine, hırsız 
ye tec;lim edilmiştir. 

• .. .. • edileli 
Bır kopru ta ıııır . s~ 

~ ·ndclc• ·.! 
Aydın Muğla yolu uze~·ıan c1&1

_,. 

Menderes köprüsünün aya~ ,·c c;) ( 
mektc idi. Bu yiizden yolcu 13ir ~', 

· ·r ·ordı.I· tice 
aktarma surctile geçı:! 1

).. ·ai~ ge ' 
süren tamir bitmiş, kopru gıı 
çılmıstır. 

.::=============::::::~:: ,erl' ıJ1 e 
ret edilmekte, genç ressaııı 
takdir olunınaktaclır. 1µot 

H ALKEVi TAKDİR ıı;V i l'''11 

. esais . ''&' 
Şehrimiz halkevinın ~·re ıaf~f t• 

Genel Sekreterliğince ta'k 
1 
'le ı:ıtt1 

rülmüş ve bir takdirnaıııe 1 

dilmiştir. ., c~t 
'fİŞyP rt· 

KUL TUR M UFE'f bİ! ~· 
geJef1 · 111 ~ 

Kültür Bakanlığından ·c:ıerıfl .ııf· 
·· fettls ı<W' 

<lirikte, ilk tedrisat ~u ıuotıl' C'' 
lışma rr.ahalleri tesbıt ;ı.ırgı.ıö11'j, t' 
Buna göre Hasan AltaY . ö1'e f'. ,.v· 
mil Kurtel Salihli, fJ~ııııt p.ytıııfl ıı~•· 
hir, Celal Gürsoy Akhısa;~eıde ç' 
nisa, Bilal Kutlıı da ıne 
caklardır. 



DibıkQ mlısaba1ia{la Şişli - Pera mu1ıteliti ileEnntidiiile1ıli oyuncuları 

Mısırh futbolcular 
Dün Şişli - Peıra 

Q"'1uhtelitile karşılaştı 
~~ enerjik bir oyun oynayan muhtelit karşısında 
~'safir ta.kım bu maçı 3-1 kaybetti 

dt ~sınn Ennadiülchli takımı §chıimiz· ı vinile muhtelıitten müdafi Hristoyu o
l'al( ç_uncu ve sonuncu müsabakasını dün yundan çıkararak işin ilerlemesine mani 
kıı.ıpııın stadında en kuvvetli gayri(edere oldu. 
tı. erden Şişli ve Pcra karşığı ile yap- Müsabaka gittikçe süratini kaybederek 

l\nı ve muhtelitin kaçırdığı iki mühim fırsat· 
la~a Verilen bir kararla birdenbire or- tan sonra 3-1 l\hsırlılar aleyhine bitti. 
ıııı çıkan bu maç için reklam yapılama· Nasıl oynadılar? 
~ 01ına_ına rağmen oyun başladığı za- Galıp takım çok iyi çalıştı. Geri hatla 
labaı ~ahayı üç bini bulan bir seyirci ka- muvaff akiyetli bir oyun çıkardı. IIristo-

Sa 
1~1 Çe\~rmiş bulunuyordu. nun lüzumsuz sertliği de olmasaydı daha 

bll ~1 l'ezcanın hakemliği ile yapılan iyi olacaktı. ~tuhacimlerden Bambino, 
~i~~bakaya takımlar şu kadrolarile birinQi devrede Fliba ve bilhassa Diran 

•
1 

ettıler.· 
ıı fevkalade idiler. Diranın ikinci devrede 

llıeı &sırlılar: Aaziz Fclımi - I\amil, Alı· oynatılmaması çok büyük hatadır. 
ıe.Yııı- Murat Fehmi, lsmaiı Refet, lfü- Mağlup takım; dört gün içinde üç maç 
lfcı~ -. Elcşrı, Riişdii, Muhtar Elseuaf • yapan Mıc;ırlılar hu hüyük cesaretlerinin 

ı. 

Atllh cezasını dünkü mağlubiyetlerile gördüler. 
lftiııo lelıt takım: Rozco - Mesingezi, o. M. K. 
tıa C - Çimcoviç, Etyen, Toto - Fli 
~ 0lani, Bodori, Bambino, Diran. 

~la~n Mı~ırlılann yaptıkları hücumla 
~!'!~ 1

1
• Bu arada üstüste üç korner ka

&f ll1lıar fakat istifade edemediler. 

Futbol 
Macaristanda 

ilk maçları 
\1) telitin ilk golü 
~ ~~ dakikadan sonra Şişli _ Pera Mncarlstanda lik maçlarına bu hafta 
lıq~ !eiıtı çok seri ve muntazam akınlara başlanmıştır. İlk haftanın neticeleri şun-
l 2i el~ Ve bu düzgün oyunun semeresi de tardır: 
bj..., l'lci dakikada görüldü. Bambino - Hungaria - Boçkay 
1 ·cın ec Nemzeti - Salgotarjan 

4-1 
8-1 

it en .. _ nahile bir hücum yapan muhte-
.ı -11ın 1 Kispeşt • Föbüs 
" er CU an topu 18 içinde ortaya geçir 

3-3 

tııba bu ~ırada sağiç yerine geçmiş olan 
~ b· Yetı~ti ve Mısırlı kalecinin lüzum· 
attı. it Çıkışından istifade ederek ilk golü 

!!unda 
)''rcle n ~nra müsabaka I\ lısırhlann 
~n n kı•a paslı, muhtelitJin de havadan 
tlıJc g ~~şlu oyunile cereyan ediyor. Bir 
ltr Ur;o luk pozisyonlara giren misafir
~ ç~rta muhacimlerinin kale ağzında 
bir ha ~emeleri ve muavin hatlannın 
bir til. \Üzerinde oynamalan yüzünden 
~tth (j s:1YI kaydedemiyorlardı. 
43 ~ lelıtiu ikinci golü 
'u~~ dakikada ani bir muhtelit hü
~nrrı Ut~ B.ambino sıkı bir plase ile takı 
~il g ıncı golünü de attı. 

Ujpeşt - Suerketaksi 
Ferenı:ıvaroş - Zuglo 
Solonol - Elcktromoş 
Seged - Bidafok 

Atıetızmde 

yeni hlr rekor 

4-2 
8-1 
4.1 
1-1 

Stokholm, 29 (A. A.) - Burada !s. 
veç atletleriyle Almanya. atletleri arasm
da yapılan müsabakalarda Alman Blask, 
59 metreye çekiç atmak suretiyle yeni 
bir dUnya rekoru tesis et.miııtir. 

Fuar kupasını 
Ankara kazandı 

Dünkü maçta İstanbul 
Trakyayı yendi, Ankara -
İzmir berabere kaldılar 
İzmir, 30 (Telefonla) - Cumartesi 

günü başlayıp pazar günü .devam eden 
Fuar kupası maçlarnun son karşılaşma
ları bugün (dün) nihayetlendi. 

Günün ilk maçında İstanbul ile Trak 
ya muhtelitleri karşılaştılar, Zayıf İs
tanbul takımı karşısında oldukça mu
vaffakıyetli bir müsabaka yapmağa mu
vaffak olan Trakyalılar maçı ancak bir 
tek gol farkla 4 • 3 kaybettiler. 

Jkinci ve en mühim maç Ankara ve 
İzmir karışık takımları arasında oynan
dı. 

Mütevazin teçen bu oyunda taraflar 
üç golle berabere kaldılar. Bu netice
lerden sonra izmirle Ankara ayni pu. 
vanda olmalarına rağmen evvelce ve
rilmiş olan :tarar mucibince gol ave. 
raz usulü takip edilerek Ankara fuar 
kupası birinciliğini aldı. İzmir ikinci, 
İstanbul üçüncü, Trakya da dördüncü 
oldular. 

.y. • • 

İstanbul muhteliti dün akşam lzmir
den hareket etmiştir, fuar üçüncüsü bu 
akşah saat 22 de Tophane rıhtımına 

yanaşacak olan Sus vapurile şehrimize 
geleceklerdir. 

Bi~ iklet 
Avrupa 

şampiyonluğu 
Aınsterdam, 29 (A. A.) - Avrupa bi

siklet amatör şampiyonasında pistte mo
tör arkasında yapılan 100 kilometrelik 
koşunun neticcelri eunlardır: 

1 - Alman Metze 1 sa. 25 da. 24. sanL 
2 - Hollandalı GrUvevagen 510 met. 

re farkla. 
3 - İs\içreli Suter 800 metre farkla. 
4 - Fransız Löuman 1790 metre fark

la. 
5 - Macar Şekereş 3750 metre fark

la. 

Hususi maçlar 
Geçen pazar günU Şişli sahasında Har

biye Yılmazın ikinci takanıyla Nişantaşı 
spor klilbünün birinci tnkımlan kar§t -
laşmışlardır. Neticede Harbiye Yılmaz 
takımı hakiın bir oyundan sonra 3-1 ka
zanmıştır. 

Ayµl gUn bu oyundan evvel Harbiye 
Yılmazın üçUncU taklDlI, Ni§antaşı klü. 
bUnUn ikinci takrmiyle yaptığı karşılaş
mada berabere kalmıştır. 

Harbiye Yılmazın birinci takımı ile 
Pendik birinci takımları arasında yapı-

' ...... Finlandiyalı güreşçiler kendilerini karşrlı}•anlar arasında 

Finlandiya güreş takımı 
Dün lstanbula geldi 

Milli temas Ankarada yapılacak 
Türkiye ve lt'inlandiya milli gilreş ta

kımları arasında geçen sene başlanan 

heykc! mUsabakalarmm ikincisi bu sene 
mmelcketimlzde yapılacaktır. Bu çok 
mUhim karşılaşmayı yapmak Uzere UçU 

Avrupa diğer dördü de Finlandiya şam
piyonu olan yedi mUhim eelmandan mU
teşekkil Finlandiya milli güreş takımı 

diln Köstenceden şehrimize gelmişler ve 
nhtımda bUyük bir sporcu kalabalığı ta
rafından karşılanmışlardır. 

Bu akşam 1stanbulda yapılması evvel. 

Atleti!Zm : 

ce kararlaştırılmııt olan milll maç, dfin 
yeniden verilen bir kararla Ankaraya 
nakledilmiştir. Misaiır güreı:ıçller yarın 

Ankaraya giderek cumartesi ve pazar 
gilnleri orada iki mUsabaka yapacaklar· 
dır. Bu maçlardan biri milli milsabaka o
lacaktır. 

Finlandiyalılar Ankaradan sonra lzmi. 
re geçecekler, bir gilreg de orada yap
tlktan sonra §ehrlmize gelecekler ve 
memleketimizde dördüncU ve sonuncu 
gUrcşlcrini do burada yapacaklardır. 

Amerikalılar 
Yunanlıları da yendiler 

A vrupada bir turne yapmakta olan 
Amerikalılar, h~en her gittikleri mem
lekette birçok muvaffakıyetler göster
dikten sonra, nihayet Yunnnistana gele:. 
rek Balkan oyunlarına hazırlanmakta o. 
lan Yunan m.ilıt atletizm takrmiyle pa. 
zar günU olimpiyad stadında ka.rşılaşilll§
lardır. 

Balkanlarda en kuvvetli atletlere ma
lik olan komşumuz Yunanlılar, Amerika
lı rakibleıi karşısında muvaffak olama
mışlardır. Bu karşılaşmada alınan teknik 
neticeler §unlardır: 

400 metre manialı: 
1 - Amerikalı Paterson 53,4. 2 -

Yunan .Karagiorgos 58.5. 

Gülle atma: 
1 -Amerikalı Notson 16,30. 2 - Ste. 

fanoki 14.52. 
200 metre: 

lan maçta her iki takmı da birer gol a
tarak maçı berabere bitirmişlerdir. 

1 - Amerikalı Elebri 21,7. 2 - A· 
merikalı Vels 22.5. 

Clrld: 
1 - Yunanlı Papa.gergis 61.73. 2 -

Yunanlı LUkopulos 55.3. 

5000 metro: 
1 - Amerikalı Ris 15,31. 2 - Yunan-

lı A rvani tis. 
Yllksek atlama: 
1 - VaU!on 1.85. 2 - Pantazia 1.80. 
4 X 100 nıetro bayrak: 
ı - Amerika 42.7 saniye. 2- Yuna

nistan 43.7 saniye. 
Sınlda yüksek atlama: 
1 - Amerikalı Noremntat 4.11 metre. 

Tanos 3.70. 
110 metre manialı: 
1 - Volkot Am. 15.3. 2 - Patenıon 

Am. 15.6. 
400 metre koşa: 
ı - Vela Am. 49,2. 2 - Bitham Am. 

49,9_ 
100 metre s\irat: 
1 - Elebri Am. 10.8. 2 - Sakalaryu 

Yun.11,5. 
Uzun atlama: 
1 - Vatson Am. 6.89. 2 - Lambralds 

Yun. 6.77. 

200 metro s\irat: 
ı - Volkot Aın. 26. 2 - Paterson Am. 

26jl. 
1500 metre: 

ctı!arı 0lden sonra Ennadiülehli oyun· 
~tfıe rı~rk bir hakimiyet kurdular. Ve 
"il'.. 

1 
ayetsiz fırsat kaçırmağa başladı-

't ttlıteu c .. .. .. 
h~ ıncı d ~!1 uçuncu sayısı 

Üç katagori • 
şampıgonu /,ir boksör ' • 

1 - Ris Aın. 4 da. 3 saniye. 2 - Vel

kopulos Yun. 4 dakika 5 saniye. 

~:?. ge •
1 

a ıkada muhtelit sol açığı Di· 
~de rı .~rden aldığı uzun bir pası (ev· 
~ı>tıkı!uzeı kullanarak düzgün bir sürü~ 
~ s·~ sonra ortaladı. Yolda da geri
~ ~ratıe gelen Bambino demir gibi 
'<ll"lna ~a topu üçüncü defa Mısır ağ- , 
. 'l<tt . tı. 
ti g5rtinbır ~ğlQbi~·ete sürüklenecekle-
~lara ~ rnısafirler gene gayretli hü
~~ cl~k a5ladılar ve de\Tenin bitmesine 
~ da a kala bir de penaltı kazandı
~ca~n ~Pu hafif bir vuruşla kalecinin 
~l!ttıed~ trakarak bundan da istifade 
l1t- er. 

•11c· 1 l~in . t f evre 
c:ı,,,. cı hart y"llcusu . aYmda muhtelitin yegane 

1 :.tine il Dıran takıma alınmamıştı. 
~•ne r-<l;.anıe edilen Todorinin becerliksiz 
,. ~ct~eıı. bu kısımda da Pera ağır 
'-'li ıı"· C\am ediyordu. 
!t Gı;ı_ı-lcı·in golü 

tı~ Serı·~b.dakıkada misafir takım sağ a· %1._ ır · · 'Gtei ınış yaptı ve topu merkez 
~ iJ •. llllerine geç· d" d •. el "'~ 1 
~ '" •lk ır ı o a guz UI r p a-

h tı g0ı ~ son gollerini attı. 
~ a~ıadıJa Uhteliti bozdu, sert oynamağa 
~~~İne~ r, fa\'ii} merakı karsı tarafa da 
('ıt .. ı., OYtın b" .. 

~tl\ hak ır hayli çetin oluyordu. 
em Mısırlıların merkez mua 

.. ... ~- . .., ... 
1 ' 

Zenci boksör lJemi 'Arnıstrong'ım Neı•yorkfa ltı 'Ambersi mağlap eaerek, yeni bir şampiyonluk kazatıdılını bu suret
le kendisinde üç diinya rekorımıt topladığım yazmıştık. 

Maçın ilk geltn bu resimleri iki hey_e canlı anı tesbit ediyor. 

Uç adnn: 
1 - Palamiotlıl Yun. 14.16. 2 - Ma.rl

nakis Yun. 13.48. 
Dl!ık atma: 
Sillas Yun. 47,81 metre. 2 - VaW>n 

Am. 46.83 • 

HABER'in 
\'üzme müsabakaları 

Cumartesi günü 
Büyükderede yapılıyor 
Yüzme-, atlama ve su topu müsabaka· 

lannı ihtiva eden gazetemizin büyük de. 
niz bayramı 3 eylfil cumartesi günü 
Büyükderede Beyaz park yüzme havu
zunda saat 15 den itibaren yapılacaktır. 

Yüzmeler 50, 100 serbest, 100 sırtüstü, 
200 kurbalama, 400 serbest ile 4x200 
bayrak ve 100 sırtüstü, 200 kurbalama 
ve yOO serbestten mürekkep Türk bay
rak yanşlandır. 

Galatasaray ve Beykoz gfüi denid spor 
larile uğraşan bellibaşh klüplerimizden 

maada birçok federe olmıyan sporcular 

da müsabakalarımıza kaydedilmiş oldu
ğundan karşılaşmaların bir hayli heye
canlı geçeceJine ıüphe edilemez. 
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Haber'Dn tarDht Roma mı: 1J 4 va~aını: DD<Dmlm 

Alemdar şaşırdı : delikanlı süvari 
birdenbire kadın oluvermişti / 

Helvacı bu narin ya.pılı gencin mey • 
dan okuma.ama için Ieln gillmlifttı. 

- Nah, dedi, şu beyaz konak! 
Ve ark.aımldan yumruğunu mırıp b&ka 

kalml§tı. 

- Serdar olmak da bir hoıt gey vease
l!m l 
Akşam karanhğı çökerken süvari, A. 

lem.dar paşanın bilyü.ls; kapısmdald demir 

halkayı oLddetle V'U.l'du. 
Baışı killii.hlı, eli sll8.hlı 1%bandud gibi 

bir sergerdenin karııımda kendini bulan 
Cevri, etrafını gözllyerek ııordu: 

- Serdar burada mı? 
- Ne dileğin var delikanlı? 
- Haber ilet. Reisülkilttab efendiden 

bir tezkere getirdim. Kendi elimle sun
mak dilerim. Aldığını emir b<lyledir. 

Alemdar pa§a, allvar:tyt çok bekletme· 
dL Süvari odaya girince, önce Alemdaım 
vahşi görtinli§ünli hayranlıkla ıseyrcttl ! 
Şimdiye kadar gördüğü serdarlar içinde 
bu kadar, tüyleri diken diken eden bir 1 

harikuladesini ne görmüş, hatta ne de 
işitmişti. Alemdar dat bu öınrilnde gBr· 
mediği gUzel delikanlıya afzı bir kan§ 
açık bakakalmıştı. 

Neden sonra Alemdar kendine gele • 
bilml§tl: 

- Ver bakalım delikanlı şu tezkereyi! 
Deli.kanlı bir kenara oturdu. Bu emre 

hiç ehemmiyet vermiyormuş gibi, men
dilini çıkarıp terini silmekle me3gul oldu. 
Alemdar bu saygısıza haddini bildirirdi 
ama, ne yapsın ki bir misafirdi. Yeğitle
re, misafire el ve dil uzatmak yakıımaz. 
dı. Y alnu homurdandı ve dl§lerinl çıka,,.. 

rarak biraz sertçe söyledi: 
- Delikanlı, buraamı kahve peykesi 

mi ıandın? H~unı serdardııııın. Ver 
tezkereyi ve başka matlabm yokla var 
Deraliyeye dôn 1 , 

Alemdar paşa, duvara asılı hll'attnlıı 

iç cebindeki akçeyi, delikanlıya vermek 
için kalktı. Öğrenmişti ki vezirler, ser
darlar, kendilerine böyle tezkere getl 
renlere akçe Ihsan eder. Alemdar da 
koskoca bir Tuna serdan ldl ve belki de 
yarın devleti aliyenin serdarı ekreml o
lacaktı. Ona da böyle hareket gerektt. 
Fakat geri döndllğU zaman olduğu yerde 
dona kaldı. Süvari başına bir yemeni 
örtmilş ve kadm oluvermişti. Üzerindeki 
asker cebkeni ile öyle gUzelle~mlıti kl, 
Alemdarın dizlerinin bağı çl5zillmUştU. 
Hem bu ne demekti? Bu, ntunl olmaz iş
ti 1 Neden bu kadm bir dellkardı allvari 
kıyafetine girip hnzuruna gelmi§U? Bu 
işte bir bit yeniği vardı, ama, bakalon 
neydif 

Kadm, gözlerini Alemdara dikerek: 
- Serdarım, dedi, T~n müıaflriDe bu 

dürüşt hareket gerek mi 1 1 
Koc• Alemdar kıpkırmızı oldu. Haki

katen utanm.l§b. Bir kadma, hem misa
firi olan blr kadına ve hatta bir dostun. 
dan kendisine mektup getiren bir misa· 
tirine bir herze edip dilinden ağır laflar 
ııao~tı 

Alemdar el çırptı ve haykırdı: 
- Bir ayran getirin. 
içeriye gelen nöbetçi de aa§km bir 

halde bu vaziyete bakaka.lırufJ, hiç ayrıl
mağa n.lyetl olnı.adan mıhlanmıştı. Onu 
dışan defetmek için Alemdarın haykırıp 
koğması IA.zmıgelmigtL Kadın anlattı: 

- Serdarım, dedi, her ıeyden evvel 
cari.yen tanın.mamalıdır, 

Alemdar §Uphelenmi§tt. Mutlaka bu 
kadının sarayla bir girdisi çıktısı olacak
tı. Sordu: 

- Sen de sare.yb mısın kadın? 
- Sultan Solinı ef endimi.zin cariyele-

ri Cevri kalfa benim devletlfim. 
Alemdar pa~a, kendl hayatml da. aıa. 

kalandıran entrikaların ba&mda. ismi ge. 
çen Cevriyi hatırlam.ı§tı. Şahsan tall.l • 
ınazdı, ama, U,men çok iyi biliyordu. Be
hiç efendi padişah sultan Mustafanm i
radesi U.ıere kendisiyle müzakereye gi

ri§ti~i zam&tt iıirı. iç ylizünU anlaUxı.tş ve 
Mustafa taraftarlarma karşı Deraliyede 
tek ba§ma cengeden bu cesur kadın. 

dan bahsotmi§tL 
Alemdar çok mUtelwlsiıı oJmugtu. Kalk 

b ve Cevrinhı eli?lden tutup yanmdakl 
koltuğa oturttu. 

- ŞByle buyrı.ın, dedi, sh;e riayete 
herkea mecburdur. Böyle eurl§li tarafa 
sizi gönderen hangi rilzgardrr, merak et. 
tik, 

Cevri, Alemdarı birdenbire ilrklltsey
dt. bu vahşi serdar memleketi bir har
ınana çevirridi. lşe l.ıir mukaddeme ile 
girmek lazmıdı. · 

- Serdarım, dedi, saraydan mahfice 
ve tebdili kıyafetle geliyorum. Sultan 
Selimin slze itimadı vardrr. Dere.llyeye 
avdetinize padi§ahmıız sultan Mustafa • 
dan irade sadır olmasa dahi sizin Dera
liyeye vusuliinilz gerektir, 

- Neden kalta? 
- Sultan Selimin ha.yatı tehlikededir 

paşa 1 Serda.rı ekrem seni istemez, sen 
eerdarı istemezsin. Onun taraflıları Sul. 
tan Mu11tafayı dilerler, senin ts.raflıle.rm 
Selimi isterler. Bu keşmekeg arasında 

maazallah ig şevkeUülal;'Ul, yorganı başı

na kopacak! 
Mülldi milleti yoluna koyacak, devlet 

ve sultanı rnUtegallibe elinden tahJts e. 
decek t1enden başka serdar kalmamıştır. 
Devletin ltJi de d1111 gibi periea.n ve muz. 
mahlldlr. Fransalu, suitan Selime bir 

tezkere yazıp hayatmm tehlikede oldu .. 
ğunu bildirdi. 

Alemdar paşa, kafasmıı birikmi§ bazı 
suallerin cevabı i~in Cevrlyi cana minnet 
bilmişti. 

- Kalfa, dedi, aehzade Mahmut si.. 
ralı bir malfilmüş, bundan devlete ne ha
yır gelir. Selim liyakati mefkud bir mec .. 
zubmuş. Bundan da devleti aliye ne 
fayda umar? ~ Mustafa efendimize ka
lıyor demektir. 

Ancak padi'.']ah mahltl Selim ve §ehza. 
de Ma.hmudun hayatlarlyle muk.ayyed o. 
labiliriz. Başka elimizden ne gelir ki? 

Cevri, Alemdarın yalan yanhııı sözler
le doldurulduğunu görmü§ ve paşayı yo
la ~etlrmek için bUsbUttln ayrı blr entri· 
kaya. başvurmuştu: 

- Hayır, dedi, sen safderun bir ser
dar değilsin pa§a. Sarayın iç yUzUne ben 
den iyi kim vA.ktf olabUir? 

- Doğru! 
- Bu devletin selA.met ·ve refahı Se-

limin iadei cülusu ile kaimdir. Mahmut 
ne h~sta, ne malill, Selim ne mecıub ne 
de matuhdur. 1ş beraklstir pa!Ja. 

Hem bundan ehem olan, 11erdan ek • 
rem Çelebi pa§anm senin hakkındaki ha
zırhğldır. Serdar seni idam edip maka.
mm.da. ısrar etmek diler. Haklıdır da.. 
Rical içinde Tayy&.r ile senden gayri 
kimse dilşlinlllemez kl Çelebiyi mUhrU 
hümayundan etsin. Tayyarı yere vurdu. 
Azledildi. Şimdi sen kaldın. 

Alemdar me.saya dehıııetıt. bir yuınnıt 
sa.Jlayıp göğredl: 

- Ben Tuna serdarı Alemdar paaa. 
yun kadın. Benim zıılmUmde.a yakasım ne 
serdar, ne hünklr kurta.rabllir. Biı tdab 
ve usul bilmez dağ adamlal'?YlZ· 

(Dcvauu vat) 

~;\,_ 
. /' 1 

Kadın - Bir saattir JX3#mi bırakmıyor 
sunuz. Utannıazsınız siz? 

Erkek - Utanırım ama ayni zamanda 
sıcaktan da çok mütees$ir olu1um. 
Gölgenizden i!tifade ediyDTdum. 
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Rene, felA.ket geldi; hayır, zavallı Lulz'inln üzerine blr yıldI
rmı hzıyla çöktU; fe!Aket deylnee ne demek t8tediğhnl anlıyorsun: 
§Uphe. Yoksa şüphemin aslı olduğuna kanaat getirdlğlm ıaınan ar. 
tık felAketten de bahsedemem, çünkü ölUrllln. 

Geçen gün, sabahleyin ilk tuvaletimden eonm Gastoıı'u her ta,. 
rafta aradım, yemekten önce bir gezmeğe çıkalım diyordum; bula· 
ınadnn. Nihayet ahıra gittim; baktım, kısrağı ıırsıldam ter içinde; 

·. 

Çeviren: Nıuıırunoaın 
-100-

.. t<• 
Yazan: R. Rober Düma - 44 - Çeviren: ~·, e 
Rokur, yüzbaşının merakını ıgıc 

tahrikten sonra söze başla~! gaırr 
Hayır Rokur. Bu ~ettiğinlı kadar velkl hlcUııelerl tahmin etıne 

muhakkak değil. Muhakemeniz mantıki tmı: od,.eııı· 

olmakla beraber bu hA.d.lseye uygun dUş- Foıı Strammer, casus pdmr:s ıııııı1'' 
me.21. ÇünkU mevzubahs olan adam Adi bir daydı. Saıı.t 15,12 de Nord 43~ ~t • 
mUcrlın değil, bir casus, daha doğrwıu radak.l arkada§ml telefona ça IJlde.Il si· 
bir askerdir. Bu adam emirle hnreket na.nm otomobilini otelin ga.ıaJ ile ııııJ· 
etm.eğe alı~ıktır. Emir gelmedikçe hiçbir masmı em.retti. Bu hustı!lta Erna. busılst& 
§ey yapmaz, bekler. tabxk kalmı§tı; Ernanm otele bU 

YUzbS§ı sustu. Koml.ııer de dUoUnliyor. emir vermesi bunu ispat eder. te>1d 

du. Evvel.A o sö.:ze ba§ladı: 
- Ben bir tek çare görüyorum. Benua 

onun sözünU keserek devam etti: 
- Otele gitmeği ve orada şüphe U· 

yandırmadan tahkikat yapmayı.. 
- Ayni geyi düşünüyormuşuz yüzba. 

şım. Otel müstahdemlerinin ağızlarını a· 
rar, bir şeyler öğrenmeğe çahşll'Im.. 

- Mükemmel! saat on dokuzda bura. 
da bul~almı. 

m 
O a.k3am Benua yazthanesine henUz 

dön.m.liştil ki, Rc:.kur da geldi. 
- Bonsuar yUzbar;ıım. 
Neşeliydi. Benua, yeni dostunu güle. 

d ııunu ,,ı 
Otel kapıcmınm ifadesi e llldll>' 

edivo.r • bana o akg8.Dl otelin yıı.nttl ıd' 
" ' "Buga '' sokakta. Vanda Liposkanm poşıııııe· 

ni gördllğtlnll söyledi. Araba s.r&bS' 
kad~1 Afi 

Demek ton St.rammerln ar ~· tJrdiltt,,.. 
yı, mahut ölüm aletiyle değ).Ş 
sonra oradan çekilmiş. iZ dOğı'I' 

- Buraya kadar muhak:eJJlen 

netice veriyor. Sonra?.. . une d!W 
- Koltukta böyle dllşilne dliŞ ıceıı ~· 

düncü veya beşinci cigara.uıı içe~ ııdll •· 
lıma Nord 432.58 nunıaraY1 tele 

0 

ramak geldi. 
- Mükemmel fikir! sJbniJ!l1 

- Bu fikl.r Uzerinde epe)' glifltle-
yordum. Btlyilk bir mah.Zllrunu b•~ııııl' 
yince t.a.tbika. geçtim. Telefon o;et' 

rek karştladr. l duzeıı 
- Yeni haberleriniz olduğu anlaşılı. akeınp tıkıunp se!ime çek ~oııll' 

yor. dikten sonra numarayı gevirdp ır.lll 
nacağını adamın i.llmini bilIJled . ııJlleıı' 
hileyle bu isnı.l kendisinden öğre 
taıımdI. 

- Hem de iyi haberler! 
- Aman çabuk söyleyin. Sizi dlnliyo· 

~. ~ 
Rokur bir koltuğa oturdu. Bir el.gara Komiser bir kahkaha attı. d tııt1 ' 

- Oyunum şaşılacak derece e ili tııl 
yakıp birkaç nefes çekti. Kendinden .. zııı be e 
memnun, vereceği ha.berin ehemmiyetini fak netice verdi. Adarn~er 1etlO 
arttırmak için biraz nazlanır gibi davra. kadar kolaylıkla fon Str ~tJ!tl· 
narak yilzbaşmm merakını iyice tahrik koyacağını doğrusu pek UJXlJX1 aret1>'1e 
ettigwine kani olduktan sonra ııöze başla- Rokur bir komedi ak:tBrU. ıneb 0re,ıtı1 

uba" .... ıı11e dı: bir saat evvelki telefon ın ııA.~. 
- Aradığmnz adamın ismi Ha.n.s Hag~ tekrar etti. Almanca sert ve $tfşlll 

merdlr. Mon Sema sokag-mda 114 numa,.. bir ahenkle sBylediği .sl:i:zlerle toıı tJe of· 
- affakt>'e ~-

rada oturuyor. Mesleki ıtabit namzedi. mer roliinU o kadar muv . 8eıııe 
dlr. Zavaılıyı iyice kandırdmı, emirleri ,. nuyordu ki Benua takdirle gUIUJıl 
mize amade! teu kendini alamadı. !~ 

1\T "- Allo. Ben b:-'-cl ıniU~iı:JI. - ~~e diyorsunuz? bravo! ı.uu 

- Tebrike pek hak kazanmadım. Be- Strammer. Sen miısln? .k
9 

nim yerimde kim olsa ayni §eyi yapar- "- Evet bay mUlil.zbn. . dil bı;r 
dx. Mesele gayet basit ve kolay halle • 41

- KUnyenl söyle ... TelefoP. J11l" 01' 
dildi. Otele gidince evvelil garaj memuru birisi bulunup bulunmadığından e 
ile görüştüm.. Aradtğımrz adamı, dUn sa· malıyım. . 13ell f}' 
at dörtte garaja geldiği zaman görmilş. 11

- Baş UstUne bay roUJAzifıl• 
Şoför kılığmdaymış. Alman şivesiyle bltvekill Hans Haymer ... 

l• 
konuşuyormuş. Matmazel Vanda Lipos. "- !şe dair raporunu ver. eıııre 
ka tarafından geldiğini, onun otomobili- "- J3aş llstnne. Arabayı dliJl dil'~'1 
ni alacağını söylemiş. Erna telefonla bu tlğiniz gibi değiştirdiın. şa.yaJlI r' )'J-
şekilde emir verdiği için otomobili tea- bir Mdlse olmadı. Bu işten ~:. J33~~_, 
lim etmişler. Alıp gitmiş. me ÇlönUp emirlerinizi bekle 

Bu malfunatı alınca otelin telefon san- bir şey olmadt. s. ~·e~; 
tral memuru kızın yanına Rittim. Kızca.. ••- Pek aıa. Şiındiki halde s;~&bııll . 
ğız ricam Uzerine, müşterilerin telefon lecek başka bir vazife yok. a; bt.lııııı:ı· 
taleplerini kaydettlğl defteri linUme koy- le 10 arasında telefon başınd ıefoll ırt 

w r te !'" 
du. Matmazel Vanda Liposka bir gün rak emirlerim.1 bekle. Ege erbe~ 
evvel ancak blr defa. dıoanmı ara.mTŞtı. m.czsem ertesi sabaha. kada.r 

15 
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Aradığı yerin numarası da yazılrydı: demektir. Ba~ka bir §eY yolt·u ııo~0 
..... rd ft ""' ıugtuıer· nO 4.:a2.58... Benua ile komber 6"' 

Salona geçerek bir koltuğa oturup dil. devam etti: ffJr) 
11nnmeğe başladım.. EvvelA. bir gün ev • (Devamı -

Jt.Bll•E!E?JQJ!C!Jlmmll!ElınlJffil~l31~~ ~ 
511.!i>e e~ 

blrle§tL Hayır, ihanetin ruha yaptığı, gözbebeklerinill: . goıil~ ,.,. 
zan bulutu göremedim, Gerçi artık §ilphem geçmiş gıbı ıc~dJf 
gahotnn ama yine lçinı içlmi yiyordu. Erkekler de bi2j:ıı'.1 ;l 
lan aöylcmeslni, aldatma!!lmt bUirler ! 'bııl'" ı;Jf 

uşak, elinde bir bıçakla., hayvanın köpllkleriı:U kazıyordu, aonra da 
kurulıyacalrtı. 

- Fedelta'yı bu hale ldm ıoktu 'l dedm. 
Çocuk: 
- Efendi, diye cevab verdL 

Kısrağın bacaklarına baktmı, Parls ga.munı vardı; bu, k8ylerln 
çam.uruna hiç benzemez. İçimden: "Paris'e gitmlg olacak!" dedim, 
Bu dliştlnce aklıma bin bir şey daha getirdi, kalbim.de bir haleeandır 
başladı. Bana haber vermeden Parls'e gitsln, hem de bunun lQin 
bcnJm kendisini serbest brraktlğım saatten i.atl!ado etllııf ... O kadar 
da ısüra.tle gidip gelmişti ki Fedelta'nm adet! ayaklan keailmi§ti!, .. 
Şliphe beni o müthiş kemendi ile sıktı; o kadar ki neteılm tutulu
yordu. Birkaç adını ateye gidip tahta bir kana.peye oturdum, hale
canmıx gidermek, sükünumu bulmak 1.ııtiyordum. Ga.ston beni orada 
buldu; bembeyaz kesilmi§iın, adeta. korkunç bir ha.Um varrn13. Ba-

rlye, otu.mı& oduma. g8UlrdU; ada.tn1armuı da korkmuglardı, onlar 
da arkamızdan geldiler; fakat Guton onlan, elinin blr l§aretlyle 
ısavdt. Yalnız kaldığımız zaman ben, hiçbir §ey ııöyle~k istemektıi .. 
!in, odama çekilebildim; kapımı kllltledim, yalı:ııı kalıp ağlamak tıı. 
tiyordum. Gaston iki es.at kadar kapJD.Ul önünde beul.rı:ı hltkınkle.
rmu dinledi; bir melek sabrıyla bana ne olduğumu ısoruyordu; cıe
vab vermedlm. Nihayet: 

Artık blrbirlmiz<len aynlmadık. Ah! karde§çiğbn, oniı~· &t• 
anhoyrum ki ben ona çözülmez, kınlmaz bağlarla b

3 
a.JJ içttıl o 

müddet beni yalnız bıraktıktan 11onra tekrar gelcU!1 "a;:a.. :;e~ı, 
tA içimde ne titremeler duydum. Canım bende değil. 0 ıyo~~· 
:alimce mektubunu ben de işte böyle zalimce hiçe indir Jd tıtı p! 
ht lspo.nyola bu kadar bağlılık hi8setmtş miydim? balbll ğil ıııi)' ~~· 
~ıı çocuk benlın için neyse ben de o leıpanyol için o d~ıı~' ~ 
bilsen kısrağa ne kadar k1nim var! evimde at bulundu at<lS.~ef 
dalnlrk etmişim. Ama o kadarına varınca Gaston'un aY 8 dilşil ~l' 
kesmek, yahut onu köşke ba.psctmck de lazım. Bu budala_: J.i" 6ı· fl'll>"" _ ... 
lcrle uğraştnn durdum, anlıyonıım ya nekadar sapıtJJl " y pıw 
kafes olamazsa, ıııkıla.n bir erkeği tutmak için hiçbir şe 
me:ıı. Ona birdenbire sordum: 

- Benimle canııı mI sıkılıyordu? ~et 
B;ına tadlı bir mer}\a.met dolu gözlerle baktı \fe: fleıı1 

na: 
- Ne oldun? nen var? dedi. 
Bunu o kadar telaşla ve merakla söyledi ki yerimden kalkıp 

koluna gtrdlın; fakat kollarnn, dizlerim kesilml§tl, hJç takatim yok. 
tu; yine otunnağa mecbur oldum. Gaston beni kucağına alıp içe-

- rnszıerl.rı:ıin kırm.ızrlığt, aealmin Utrekliğt gegaln de tılzt eonra 
E8yle ıııtz deylgtm onu evden dı§arı fırlattı. YtlzUme g<SzUme au 

ııerptim., ka.pıyx aQtmı.; baktmı1 yine gclın1e; ben onun ayak ael!lle. 
rint duymam~tmı. 

- Nen var? diye sordu. 

- Hig, dedim. Fedelta'nrrı yorgun dizlerine baktmı, Paıill ~a-
nıuru vardı; benden habersiz Parla'e gitmene bir mana veremedim 
ama serbestsin. 

- Benin bu zalimce ollphelerln bir eUrUmdllr, ceza.mu verece· 
ğim.: niçin gittiğimi sana ancak yarın anlatacağım, diye cevab verdi. 

- Hele bana bir bak, dedim. 

Gazleriml gözlerine daldırdım; bir sonsuzluk, bir sonsuzlukla 

- 0
1 

kadar bo3 }"(;re Uzülliyor8un ki! dedi.. Bil!kfıs, #e~ 
zamankinden fazla seviyorum. r de 

- Öyleyse, benim sevgili meleğim, dedinl, izin ve 
ta'yı eattıraynn. ~e~' 

- Sat 1 dedi .. 13u e.,J~1/~ 
Bu söz bent sanki ezdi; Gaston'un halinde bana:, U ıııU 0 ~1tı1 

gin sensin, ben hiçbir şey değilim, b~nim 1.zııiınin s?z tıilEl 1111ııf 
der gibi bir şey vardı. Böyle bir aey düşünıned~Y8~ ıece " 
öyle geldi, yine onun yanından ayrılıp yata.ğmıa gitti1Xl • 
tu. · 
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!\ton s 
Nakleden; Haldun S. Kip 

adun Alevin anlattıklarını 
ııı..... tekrar ett" Sö. ·· ·· b"t· d·-· ~ kard . ı. zunu ı ır ıgı za· 
'au ~ı: 

tııijlıltta!tna .. dedi, fakat bunda ben ço-

' Süp başka bir ~Y görm~·orum. 
-ı. ~ .... ~siz .. Bununla beraber, kendi
de ~k olan için bu çocukluk pek 

' Yetsiz değil • 
' CidcU cevap ,·ermedi. Bu emsele hakl 
&11 Ydi. 

btr ,::;.ık, Yemeiğn hazır olduğunu ha· 
~U. er. Konuşmaları da ba§ka yola 

~~bu .. ~ suretle geçti. Akşam olunca, 
1 ~ ~aPura binmek üzere iken. karde-
' ~ Urdurdu. Dedi ki: 

'ana~ görmek ister misin? 
' l' bıran düc;ündü · . ab· . " · · 

q ~ 11: dedı, bana, sevimli fakat l:lr 
Iİlli &ôrın bır .sincap hissi \'eriyor. Kendi-
'))..'-. ~k ısterdim. 

h.. ·qaı·ı 
~ ~a. altı hafta sonra kayık yarış-
~rece · O~u da çağıracağım. Annesi 
~k. Butün güzelliğile kendisini 
~n. 
~Olan kardeşile vedalaşU. Kalkmak 'e ot vapura girdi. Boş bulduğu bir 
~ir Urdu. Düşünceli idi. 

ltaıe: atalııc, başını salhyarak, hafif bir 

'Ço 
Oıı ~ ~·az~k, diye söylendi. 
't-Ok dakıka kadar sonra tekrar etti: 
~den Y~zık .. 

)t "sıı Sılkindi. Zihninin bir düşünce· 
sanınasına şaşarak kendi kendine 
"'lllQ azıı~~u. Nazan Muhtarı düşündü 

-X-
'ıı 
\ı ~llneden birkaç iCln sonra Sa
'~ dastuna sordu· 
steni görmiyeli

0 

çok oluyor mu? 

' • ni~n sordun? 
~~ ~raz tefeddüt etti. 
~ llelc hakkında ona garip ve her 
~ koltuklarımı kabartmıyacak 
~ ~ş olmalısın, dedi. 

~ llfaıc- ~rsun dostum. Kardeşim bu 
"~hır §eY için insanın fenalığına 
~ cta 

1 
• Zannetmem ki senin hak· 

~- bunuena bir fikir e<inmiş olsun. "'llQ' ~!~aktan kolay ne var? 
'~asıı Yüıü sevinçle kızardı. Sordu: a'' o~~cak bu? 

~llbıti htnı~ü benimle beraber gelerek. f 
~Wltl. Sa~ır~e öğle yemeğine gide- 1 
~· tİd . eyın erkenden buradan ' ııı.;2• Artık sen, olup biteni ona 
~a anlatır, kendini kurtarma-

s ttt~~ bir sevinçle dostun~ te· 
\ ~ 0 

1
• .Bıir sürü sualler sordu. Acaba 

'~d::-dar erken gitmelerini hO§ gö-
rı.-.-· Acaba, davet ednmeden git
~ '"6Cllttts. • 

~':"C ar IZlık elmaz mıydı? vesaire .. 
-~ 8a(f kadaşını kolayca temin etti. 

t4 ~~ - 1un da zaten bunu istiyordu. 
ı..~ tfa r· 
~~ t ~ ımur, kız kardeşine ye-
~·~I. ~un. etmekte pek ihtiyatlı 
t&:.~ az t~dıye kadar arkadaşların
-..~ 'dil ırnse prenses Azade Fazıla 
ll~lllııe ltlek §erefine nail olmuştu. 
"2~u Pek tabii bir düşünceden ile
~ ~nç bir dulun e\inin yaban 
~~un Yakışık almazdı. Bu se
~Olu:,-U cağınnakla Platon idetini 
t'tııi. '°rıav:du. Eğer bunu ne için yap 
~ ~i lar buna kolay cevap ve
~ İlh~ ~atta bunun için, bu mese-
ıN~SU ıstiyentere canı sıkılacaktı. 
~l'i §Uydu: 

~~~~Sadun Alevi karde;le gö· 
~-~hn arar verirken, kardeşinin 
ili~ b' alzından Nazan Muhtar 

ırka . 
~ Uşt(l ç kelıme koparabileceği-

hut1ı- .Nazan, hissetmeden, tr-
"ll d(i .. 'u ttıı "ti şuncesini dolduruyordu. 

~i ~ töııarı: açık kınnm iskarpinleri 
S tallı}>Ornı erile ?~ deltşmen kızın ha· '°"dlt Se ~ş gıbı, gözlerinin önünde 
~bini vgıyle.!tina ile büyütülüp de 

bira~ Yüzunü ağartacağı sırada 
, "'-:'1 öyle ~asıl .. a~.ınırsa, onu da dü-
~ ·q sıizna r huzun duyuyordu. Bu 
1 Oldutu ~an küçük kızı hiç gör
~ &evi de ona. çocukluğundan 

• Yormuş gibi, acıyordu. Bu 

kadar genç yaşta başından geçen vaka i· 
çin ona acıyordu. OyJe bir hatıraki, aklı 
başına geldiği zaman, onu silebilmek için 
he~yi feda etmeğe razı olacaktı. 

Pazar gelince iki genç !\!odanın yolunu 
tuttular. Vapur Modaya yaklaşıyor .. Pla 
ton hfila s~~uyordu. Sadun da onun gibi 
yapmak için kendisini zorluyor, arkada
şının düşünceli haline saygısızlık göster
memek istiyor, fakat içinden prenses A
zadeye dair binlerce sual sormak için sa· 
bırsızlanıyordu. Nihayet kençiinıi tuta
madı, sordu: 

- llemşiren, senin, çok zeki değil mi? 
Ben ise o kadar aptal ve cahilim ki.. 

- Bilgilerini tamamlamak için karde· 
şime ıitimat edebilirsin. Sana bir çok ki
taplar verecek ,sana bir sual sormadan 
koltuklarına koca kitapları sıkıştıracak, 

sana mükemmel bir ders verdikten sonra 
mahcup bir vaziyette seni evine yollıya
cak. Evimizin adeti bu .. Ben de herkes 
gibi bu yollardan geçtim \'e geçmekteyim. 

Platon bu sözleri gayet sakıin ve ciddi 
bir tavırla söylemişti. Sözünü bitirince, 
elinde taşıdığı. üzerine itina ile bir beyaz 
kağıt kaplanmış fransızca "Zeka., ismin· 
deki kitabı gösterdi: 

Sadun merakla sordu: 
- Hem1iren mi verdi sana bunu, Ver 

bakayım. 

- Al bak .. Hatta, istediğin kadar oku. 
Bir şey anlamıracak olduktan sonra .. 

Sadun kitabı aldı. Birkaç sayfasını açıp 
göz gezdirdikten sonra Platonu güldüre-

cek kadar acınacak, bozuk bir yüzle ge
ri verdi. Biçarenin omuzları çökmüş, du· 
daklan sarkmıştı. 

- Demek prenses beni müthiş surette 
ahmak bulacak? 

- Birçok kitabı bir hamlede okuya
mamanın ahmaklığa delalet etmıiyeceğini 
Jcardeeim bilir. Sen merak etme. İyice an 
laşacağınızdan eminim. Kendisi hiç bil

giçlik taslayanlardan değildir. Gördüğün 
zaman sen de anlayacaksın ya!. 

Vapur iskeleye yana~mıştı. Beş dakika 
sonra, Sadun, açık yeşil koltukta otur 

muş, on senedenberi tanıyormuş gföi 
prensesle konuşuyordu. Koca ciltli kitap 

lar kağıt bıçağı ortadan kalkmış, maon 
masanın üzerinde birkaç asri roman du
ruyordu. 

Neşe ile yemek yenildi. Zarif gümüş ta 
kımlar, ince kristaller, nefis salatalar, 
Hafif kolalı beyaz örtü, her köşeye giz

lenmiş çıiçek demetleri, prensesin kadife 
gibi gözleri, koyu yeşil ell;ıisesi. hepsi, 

ahenkli ve zevkli bir renk tezadı teşkil e
diyordu. Prenses, elindeki eşya ile böyle 

güzel renk tabloları yapmakta çok ma
hirdi. Evine, başka hiçbir yerde görül
miyen eşsiz güzelliği veren de belki buy
du. 

8iribirine bağlı olm~"an birçok mevzu
lar üzerinde konuştular. Saat dörde doğru 

güneşin sıcaklığı geçtiği zaman, prenses 
d,.nizde bir gezinti yapmağı teklif ettd • 

Güneş, gökyüzünü gölgelendiren hafif 
bulutlar arasında hazan kayboluyor, son 
ra - bol ışığile - tekrar meydana çıka

rak, Moda koyunu, cıva ile doldurulmuş 
bir kase gibi parlatıyordu. Çeşit çeşit 

yelkenliler, rüzgAn peşine takıp, havadan 
geniş, daireler çizerek, süzülen narin mar 

tı kuşları gibi, kendilerini tatlı melteme 
brrakmışlar, zevkli bir süzülüşle, karşı

dan karşıya volta yapıyorlar; zarif yapı
lı ve ekserisi çok hoş isimli husui sandal

lar; içlerindeki mayolu veya elbiseli in
sanların şen .... kahkahaları, hazan da kor
ku çığlıkları arasında, bu yelkenlilerle 
yarışa yelteniyorlar, yahut önlerinden a
cele ile kaçışıyorlardı. 

Prensesle misafirleri, deniz üzerindeki 
bu kalabalık, arasında kısa bir müddet 
oyalandıktan sonra sandalın bumunu 

Fenerbahçeye doğrulttular. Orada kara· 
ya çıktılar. Ağaçlık yere doğru yavaş ya
vaş yürümeğe başladılar. Eski devirlerin 
bu zengtin \'e şirin mesire yerini gölge
lendiren asırlık ağaçların birisinin altın· 
daki bir bahçe sırasına oturdular. 

(Devamı \·ar) 
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Lüzumlu 1 elefonlar 
Yangın: 
fstanhul için: 24222, Beyoğlu için: 

44614, Kadıköy için: 60020, Üsküdar i
çin: 60G25. 

Ycşilköy, Bakırköy, Bebek, Tarnbya 
Tiüyükdere, Fencrhahçe, Kandini Eren: 
k.öy, Ka!·t~l, Biiyükada, Heybeli, 'nurgaz, 
Kınalı, ıçın: TC'lcfon mulınhcre memu
runa y:ı rıı:ııı demek kiıfidir. 

Rami ilfoiyc.si: 22711 
Deniz itfaiyesi 31i .. 20 
lleynzıt kulesi: 21996. Galata yangın 

kulesi: 400fı0 
Sılıht lınd:ıt: 44998. Miidcleiumumilik: 

22290. Emniyet müdürlüğü: 24382. 
I\efia \'ckl\lell fst:ınhul Elektrik İşleri 

Umum Miidiirlüğii Ileyo~lu: 44801 _ lstan • 
bul: 24378. 

Sul:ır İıl:ırcııi: Dcyoğltı: 44783. Bcşik
tas: 40938. Cih:ıli: 20222. Nııro~maniye: 
21708. C'sküd:ır - Kuılıköy: 60773. 

ll:mııt:ızi: lst:ınlıul: 21378. Kadıköy-
607911. Bc\'o~lu: 4Hi42. • 
Taksı Otomobili istemek 
için 

Be~·o~hı ciheti: 49084. Bebek ciheti: 
36 • 101. Kadıköy ciheti 6044 7. 
Dcnızyolları 

fstanlıul ncenteliği: 22740. Karaköy: 
423fı2. 

Pazartesi Tophaneden 16,SO Mudanya, 
20 ll:ınclırına. 

.Salı Toph::ıneden 9,M İzmit, 16 30 Mu· 
danya. 19 Karnbiga, 20 Bandırm~ Gala
tııd:ın 12 K:ır::ıclenlz. Sirkeciden 10 Mer
sin. 
Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya 

20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayvalık, lS 
Barlın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 İzmit, 16.~0 

Mud.:ınya, 20 Bandırma, Galatadan ·12 
Kıırndcniz. 

Cumartesi Tophaneden 14 Mudanya 20 
Bandırma, Sirkeciden 15 Ay,•nlık, · 18 
Bartın. 

.Pazartesi Tophaneden 9fmro:z, 9,30 fz. 
mıt, G:ıl:ıtnılıın S,30 l\luclıınya, 10 30 lzmir 
Siir. 12 l{oraılcn iz. 22.30 l\fuda~ya. 
Müzeler 

Ayıısorya. Roma • Bizans, Yunan eser
leri ve Çinili Köşk, Askeri Müze ve sarnıç 
lar. Ticaret ve Sanayi l\lü:zesl, Sıhhi milze. 

(Bu mü7.eler hergiin saat 10 dan 16 ya 
kıırl:ır :ıçıktır.l 

Tiirk ve lsl[ını eserleri müzesi: Pazar
tesiden başka hcrgün snat 10 dan 16 ya 
k:ıdar \'C Cuma günleri Hl dan 17 ye ka
dar açıktır. 

TopluıpJ Müzesi: Heraıiin saat 13 ten 16 
ya kadar açıktır. 

r11'?mleket Dışı Deniz 
Seferler! 

Jlomanyn ''apurları: Cumartesi günleri 
13 de F\östcnceye: Salı günleri 18 de Pi· 
re. Beyrut, fskenderiye. 

İtalyan vapurları: Cuma günleri saat 10 
da .. Pire, Brcndizi, \'enedik, Triyeste, 

Sırkeci istasyon l\Iüdürlü~ü Telefon 
23079. 
/' ;;rupa Hattı 
Scınplon ekspresi hergün Sirkeciden 

sııat 22 de kalkar ve Avrup:ıdan geleni 
s:ı:ıt 7,25 te Sirkeciye muva!\lllat eder. 

Kon"ansiyonel 20,30 da kalkar, 10,20 
de gelir. 

Edirne postacıı: Hergiln saat 8,50 de 
hareket eder, 19,33 de gelir. 
A nad olu hattı 

Hergiln hareket eden şimendiferler: 
,Saat S de Konya, 9 da Ankara. 15,15 de 

Dıyarbııkır ve Samsun, 15,30 da Eskiş~ 
hir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de A· 
dap:ızarı. 

Bu trenlerden saat 9 da hareket eden 
Ankara muhtelfti pazartesi, çarşamba 
ve cuma günleri Haleb ve l\lusula kadar 
sefer etmektedir. 

MONAKASALAR: 
İnhisarlar idnresf için satın alınacak 

6 adet tulum'h:ı ııtık eksiltmeye konm.uJ 
tur. Muhammen Jıedcli beheri lGO lira he
salıilc 9GO lira Ye muvakkat teminatı 70 
lirnclır. Eksiltme 2-9-938 tarihine rnstlıyan 
cuına gün il saııt 1 l de Kalın taşta le\·azım 
ve mühaynnt şuhesinde nlım komisyonun
da yapılacaktır. 
GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 

• Dlinya boks şampiyonu Coe I.uiz ln· 
giliz yuınrukçusu Tomi Farı sayı hesabile 
mağliıp etti. 

lstanbul Radyosu 
31 Ar.usTOS - 1938 ÇARŞANBA 

18,30 dans musikisi (pl{ık), 18,50 kon 
fer:ıns, Kndıl,öy lıalkcYi nnmına: 30 ağus 
tos ınillt :znf<.'r lı:ı~ rnmı hakkında, 19,15 
dnns musikisi (pllık), 19,30 konferans, ha 
vacılık haftası, Jia,·a kurumu namına, Eş 
rcf Şefik, 19,5:i horsa hnlıerlcri, 20 saat aya 
rı, 20 saat ::ıyıırı, Gran\'iç rasathane.sinden 
naklen, F:ıidc ve arkııdnşlnrı tarafından 

Tlirk musikisi ,.e hlk şarkıları, 20,40 hava 
raporu, 20,43 Ömer Rıza Doğrul tarafın 
ıl:ın arnpç:ı söylev, 21 saat ayarı, Bedriye 
Tiizün, şan sliidyo orkestrası rerakalile 
21,30 Nezihe l'yar ,.c arkadaşları tarafın 
ıl::ın '1 ürk musikisi ve halk şarkıları, 22, 
lO aj:ıns h:ılıcrclrl, 22,20 Darüıt:ılim musi 
ki heyeti: Fahri ve arkadaşları, 22,50 son 
h:ıfıcrler ve ertesi güniin programı, 23 sa 
:ıt :ıy:ırı, son. 
lJCKIWŞ· 

1!'1, 15 ııl:ık, 20,30 şarkılar, 2 ı ,30 k:ılı:ıre 

22,45 krırc konser. 
DHIU.I.\': 

18, piyano konseri, 1 9bando, 21,15 ope 

g 

t'azao: Rahmı YAUJZ 
Karanlak koridorda bDırlkaç adım 
atmaıdaıaııo bDır tıüıfek mekanizma:. 

sunıaı:ı şokıır'ltısana duydu 
-69-

Bu sualin cevabını veı:mek için biraz 
eeriye dönmemiz lazımgeliyor. Davist 
Oınıanlı imparatorluğu bu;yük harbe ka
nştığı sıralarda donanmadan uzaklaşıp 
armatür Rasime evlatlık okluğu, din de
ğiştirdi'ri sıralarda ilk mahı"em tebliga
tı lngilterenin Türkiye işlerine bakan }jir 
sefaretten almış, bu tebligatta hülasaten: 
"- Daimi irtibat ve muhabere vasıta

larını süratle temin ediniz. Sizinle yapı
lacak muhabereler, bilhassa bize yardım 
edeceğiniz haber verme işlerinde telsiz 
vasıtasına başvuracağınızı gözönünde bu 
lundurarak şimdiden mümkün olan vası
taları muhafaza edebilecek bir park <l) 
tesis ediniz. Bu parkın şehirden mümkü~ 
mertebe uzak ve hali arazide yapılması 
ve gizli olması meşrut bulunduğundan 

ona göre vaziyetin idaresi zekanıza mu
havveldir.,, deniliyordu. 

İşte o zaman lstanbul civarında uzun 
uzun kırları dolaşan Davist, Alibey kö
yü vadisinde ''Kınaracı pınarı,, denilen 
}'erde bu parkı kurmağı muvafık görmüş, 
hemen işe girişmiş, burada eline geçircti
ği telsiz malzemesini saklıyacak bir mah
fuz mahal meydana getirmişti. 

önceleri ufak bir malzeme deposu ha
linde bulunan bu park Davistin lstanbul
dal\i faaliyeti arttıkça genişlemiş, yavaş 
yavaş lngiliz delikanlısının gizli merkez· 
lerinin idare yeri halini almıştı. 

Davist Yeşilköyden ayrılır ayrılmaz 
araba ile doğru buraya inmeği tasarlamış 
tı .. 

Kınaracı pınarındaki (D.B. 1) isimli 
merkezde telsiz mühendisini bulacak, o
na yeni bir istasyon kurmak için laznn
gelen yerin ittihazını havale edecek, Şi· 
ledeki kiiçüdlk telme münhasır kalan ha 
ber verme tertibatını yemden tanzim e
decekti. Delikanlı 2,5 saat süren yolu, 
kızgın güneş altında can sıkıntısından 

· bunalarak geçirdi. Araba kırlarda koş
muş, bayırlar aşmış, dar vadilerden geç
miş nihayet Alibcy deresi kıyısına gel

miş. Kınaracı pınarına kadar gitmişti. 
Davist, daha pınardan 500 metre ka

dar uzakta arabayı durdurdu.. Orada 
beklemesini tenbih etti. Kendisi indi, ile
ri doğru yürüdü. Vadinin iki sathı maili 
arasında sıkışık ve en dar yerine gelince 
etrafını bir defa daha dikkatle gözden 
geçirdi. . 

B.urası tstabul civarının en tenha kı
sımlarından birisiydi. Asker namına Ka 
ğıthane köyünün methalinde bir dekovil 
taburu ile bir istihkam ve muhabere müf 
rezesinden başka hiçbir kuvvet yoktu. 

Efrat, işi gücü Belgrad ormanların
dan kömür taşnnağa hasretmiş, çadırlar 
da, barınıyorlar; etraf, kendi emniyet 
kıtalannın haricini hŞç düşünmüyordu. 

Dayist bu taburların burada bulunu
ıuna çok memnundu. Zira, tehlikenin 
yanında bulunmanın insanı tehlikeden 
masun bulunduracak, bir taraftan da ka 
nıksama dolayısile cüreti arttıracak bir 
hassa meydana getirdiğini müteaddit 
tecrübelerile anlamıştı. 

Delıikanlı civarda hiçbir göz bulunma
dığını anladıktan sonra ilerledi, pınarın 
sol tarafındaki sırtın kayalık ve çalılar
la örtülü bir noktasına yaklaştı. Taşlan 
araladı. Peyda olan delikten karanlık bir 
dehlize kaydı. 

Henüz karanlık ve dar toprak koridor
da birkaç adım atmadan, bir silah meka-
11izmasmın şıkırtısını ve arkasından: 

- Kimsin? 
Diye rumca haykıran tehditkar bir ses 

duydu. durdu. Seslendi. 
- Ben; metr .. D. 1... 
Karanlıkta derinden bir ı~ık parladı. 

Ses tekrar emretti: 
- Ellerini kaldır .. Yaklaş .. 
Davist, dudaklarında bir tebessümle 

söylenilenleri yaptı. Ellerini kaldırdı. A-

ret pUıkl:ırı 22 s:ılon orkestras1, 23.30 caz 
hat, ı pluk. 
l'AllŞO\'A: 

19.10 '"iyôlonsel konscrJ, 20 hafif müzik, 
20,40 milzik, 22,10 Şopen resitali, 23 plAk. 

ğır, sessiz adımlarla uzakta ışıldayan zi
yaya doğru ilerledi. 

Toprak koridorun dönemecinde, baş· 

ları ellerindeki ~ilahların üzerinden uzan 
mış, karmakarışık saçlı iki heyulll silü
eti görünüyor; bunların ortasında da 
orta boylu, geniş omuzlu bir adam du
ruyor, sağ elinde bir parabellwn tabanca· 
sı tutuyor, sol elindeki bir elektrik fene
rile de Davistin ilerlediği yolu aydınlatı
yordu. Genç adam birkaç adıma kadar 
geldi, yaklaştı. Yüzyünde gezinen ışık· 
tan kendisini tanıyan üç adam da yerle
rinden fırladılar, Daviste yaklaştılar. 

Karşısında durdular. Fener tutan adam 
diz çöktü .. Davistin elini öptü, af diledi 

- Affedenin metr .. Seni tanımadık. •• 
Korku ve kuşku içindeyiz. Kötü haberler 
aldık. 

Davist iri yapılı, geniş omuzlu adamı 
yerden kaldırdı: 

- Bu hareketinizden hoşnudum .. Vazi 
feniz, gizlilikte çok hassas davr$1IIlanIZ1 
amirdir .• 

Dedi; beklemeden sordu: 
- Mühendis Monok burada mı? 
- Hayır. 

- Nereye gitti? 
- Vazifesi başında bulunmak üzere 

J(ağıthaneye muhabere taburuna gitti .. 

Davistin fena halde canı sıkılmışU. 
Çünkü Monoku bugün mutlaka görmesi 
laznndı. Delikanlı kaşlarını çattı. Biraz 
dü~ündü sonra tekrar iri yapılı adama 
sordu : 

- Orada çok kalacak mı? 
- Bilmiyorum. 
- Bugün tekrar buraya geleceğine dair 

bir şey söyleme dimi? 
-Hayır. 

- Onun §U anda Ka~thanede olduğu-
nu katiyetle bilsem .. 

lngiliz yavrusu Kağıthaneye kadar in
mek mecburiyeti karşısında kalınca biraz 
üzüldü • 

İşler sarpa sardıktan sonra çok ihtiyat 
h hareket etmek, kurnaz davranmak li. • 
mndı. 

Manok. Kağıthanedeki istihkam tabu
runda ihtiyat zabit vekili bulunuyor, as
kerlik hizmetiıt yapıyordu. Davist Ma
noku taburdan arayamazdı. Umumi ka
rargahla bahriye nezaretinin en kuşkulu 
bulunduğu sıralarda böyle bir hareket, 
delilikten başka bir isimle adlandırıla
mazdı. 

Binaenaleyh Manoku KAğıthanede, ta 
hurdan uzak bir noktada mesela Silfilıtar 
ağada, yahut çağlayan korusunun önün
deki ağaçlıkta (2) beklemek, mühendise 
buradan bir çocuk vasıtasile haber gön
dermek, çağntmak en doğru hareket o
lurdu. Alnında bariz bir endi~nin izleri, 
derin çizgiler beliren Davist çabucak 
Manoku bulmak kaygusile oradan ayrıl
dı. Halli önünde hiç ses çıkarmadan bir 
put gibi duran 3 nöbetçiye: 

- Ben gidiyorum. Eğer Manok bura
ya uğrarsa bir yere gitm$n. Beni bekle
sin. Akşam üstüne kadar geleceğim. Saat 
18 e kadar gelmezsem o zaman Taksime 
bana, eve gelsin!.. Sakın unutmayın . .! 

Tenbihini verdi, yürüdil. Gizli dehliz
den çıktı, ilerde kendisini bekliyen fayto
na doğru yürüdü. Arabacı, güneş altında 
bekliye bekl•ye usanmış, oturduğu yerde 
uyuklamağa dalmıştı. 

Genç adam bir sıçrayışta arabaya bin
di. Gözlerini açıp dizginleri toplayan a
rabacıya emretti.: 

- Çek bakalım. 
- Nereye? 
- Kağıthaneye! .• 
Arabacı kırbacını şaklattı, atlar kuv

vetle koşumlara asıldılar. tozu dumana 
kata kata ileriye atıldılar. Fa)1on, bozuk 
)~oııarda şiddetle sarsılarak bütün hızıyla 
Kağıthane yolunu' tuttu. 

(Dev!lmı Var) 

(1) Park: Malzeme muhafaza rdnen 
açık drpolara denir. 

(2) Şimdiki fidanlığın bulunduğu yer. 
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Hayvanlarımı bir ahıra yerleştirdik 

ten &0nra yukarıda ismini yazm<ıdığım 
direktörü aramağa başladım. Köşedeki 
eczahanede bana, doğı-.ı yolu gösterme
lerini soracağım esnada, arkamdan bir 
takım mahmuz şıngırtıları işittim. Bu 
ses kulağıma o kadar boş geldi ki ... 
Kendi kendime sevindim ve söylen
dim: 

- Tomi, bak, senin cinsinden insan· 
lar geliyor. Ne kadar yabancı ve ne ka
dar uzaktan gelmiş olursa olsun her 
halde seni tanırlar ve yahut ismini işit 
mişlerdir. 

lnsan kendisini tanıdıklar arasında 

bulunca seviniyor. Bir dakika sonra bu 
arkadaşlar hep birlikte eczahancye gir
diler. 

Ömrümde böyle kovboy elbiseleri 
eörmcmiştim. Ben Kanadanın Alberta 
vilayetinden, eski Meksikanın Sonore 
vilayetine kadar olan mesafeyi at üs. 
tünde gezmiştim. Şu önümde duran a
damların gömlekleri, çizmeleri, altıpat
larlan, mendilleri ve kollukları gibi a· 
cayip şeylere hiç tesadüf etmemiştim. 
Bunlar Panco şehrinde dolaşsalar bü
tün ahali büyük bir merakla peşlerine 
taktırdı. üstlerinde kovboy elbiseleri
ne benziyen yegane şey başlanndaki 

Steston şapkaları idi. Mahmuz takan, 
altıpatlar ta§ıyan bu tuhaf kılıklı in -
sanların ortasında, sinema perdesinde 
görmüş olduğum için tanıdığım bir 
çehre vardı. O vakitler her tarafa şöh· 
ret salmış bir yıldızdı. 

Butlanna kadar yükselen damdara.. 
cık çizmeleri vardı. Belindeki l:ayı§ bir 
ayak genişliği:ıde ve Arjantinde Gan
cholann taktığı 'kemer tipindeydi. Sır
tındaki gömlek işlenmiş güderi idi. 
Hayatımın yansından fazlasını ova

larda geçirmi~ olduğum halde güderi 
gömlekle gördüğüm yegane adam bir 
tulQat kumpanyasında kovboy rolleri 
yapan bir aktördü. 

. Bu Holivudlunun sırtındaki gömlek 
yalmz işlenmi§ değil, ayni zamanda hiç 
bir larmızı derili kadının beceremiye -
ceği bir şekilde boncuklarla süslenmit
t i. 

-6-
Holivut, heyeti umumiyesi itibariyle 

göziime şirin gözükmeğe başladı. Bi· 
raz da soruşturunca burada bir çok pa. 
ralar bulunduğunu fikrime koydum. 
Paradan bahsederken herkes büyük 
yekftnlar söylüyordu. 100.000 dolar, 

• hiç bir mana ifade etmiyordu. Bütün 
işittiklerimden şunu hesapladım ki, bu
rada kumar fişlerinin beyaz renklisinin 
tanesi 25 dolardan aşağı olamazdı. Hal 
buki Oklahomanın Ponca şehrindeki 
Çarlı kumarhanesinde bu para mavi fiş 
lerin fiyatrdır. Kendi kendime söylen
'diaı: 

- Beyaz fişi 25 dolardan .cynayan 
bir şehir, hiç şüphesiz benim için biçil-
miı bir kılıftır. • • 

Sakın ha; ben milyonumu beyaz, kır
mm veyahut mavi fişler vasıtasiyle el
de etmek istediğimi sanmayın!. Ben 
kazanılacak her bir meteliğin alın teri 
ve el emeği neticesinde olmasını kendi
me prensip ittihaz etmişimdir. 

Holivudun ana caddesinde iı,ıittiğim 
anar bu şehirde milyonların mebzul 
olduğuna delalet ediyordu. Ben ise bun . 
lardan ancak birisini istiyordum. İnti
balarım iyi bir bahar hasadı elde edece
ğim merkezindeydi. 

En ziyade göz diktiğim işlerden bi
risi de, görünürde hiç bir şey yapmadı
ğı halde, en çok parayı alan direktör
dü. 
• Uzun zaman bunun neyi idare ettiği 
ni, hangi işe direktörlük yaptığını dü
tündüm durdum. Fakat hiç kimse bu
na dair bir şeycikler bilmiyordu. Direk.. 
tör dalına iskemleye oturur, ayağında 
kilot pantalon, sırtında yakası açık 

mintan ,elinde kocaman bir megafon, 
söylenir dururdu. Görünürde hiç bir 
İJ 9yapmazdr. Bununla beraber bu hiç 
1'fr tı lçfn kendisine yardımda bulun
mak Dzere dört tane muavini vardı. 

Den de kararımı verdim: Eğer bil
yük parayı elde etmek istiycrsam be-

nim için en iyi iş direktörlük yapmak
tı. Ben direktörlerin yaptığı kadar ha
ta işleyebilirdim. Yaptıkları en çok şey 
hata olmak1a beraber, gene en büyük 
parayı onlar alıyordu. 
Eğer o vakitler ve hatti şimdi bile 

tecrubc diye tekrar tekrar ~ekilen film
lerin sinema sahiplerine olan maliyetin· 
den küçücük bir yüı:de alınış olsaydım 
bundan s;ok yıl evvel ihtiyar Der
vi§imlc ben milyonumuı:u almı§ ve 
Teksasa giderek çiftliğimize yerleşmiş 
olurduk. 

Uzun münakaşalardan sonra o va. 
kitki patro~lardan birisini, rejisörlü
ğü bana bırakmasına ikna ettim. İki
şer kısımlık altı tane kovboy komedisi 
yaptım. Bu komedilerde ben, bn?ktör, 
hem de rejisör idim. Ayğıma külot pan 
talon g"ymedim. Bizim eski usul dar 
pantalonlara sadık kaldığrm gibi bütiln 
bağ1rmalamnı da bildiğim kovboy u
suliyle atımın sırtından yaptım. 

Bu filmlerin ne kadar iyi olduldanru 
bilmiyorum. Fakat mülkümüzün kil -
çük şehirlerinde ve Cenubt Amerikanın 
her yerinde hala gösterilmekte olduk -
lannı pekala biliyorum. 

Artık iyi para almağa başlamıştım. 

Şimdi haftalığım sığırtmaçlıkta olan 
senelik kazancımdan çok daha fazla idi. 

Masa başına oturarak uzun uzadıya 
hesaplarda:ı sonra gene gördüm ki mil
yonla benim aramda henüz çok uı:ak 

bir yol var. Tekrar etra!ı bir kolaçan 
ettim ve senaryo mubarrirlerinin bir 
hayli yektln tutan maaş aldıklarına ka. 
rar verdim. Sinema oyununun bu kıs. 
mına da baJ vurmağı aklıma koydum. 

Ben de patrona giderek istihdam et
tiği adamlar kadar yalan söyliyebilece
ğimi iddia ettim ve nihayet oyna.yaca. 
ğım oyunların senaryosunu yazmak işi 
bana bırakıldı . 

Kendi atımla birlikte aktörlük ve re
jisörlük yapmak, temsil edeceğim hika. 
yenin senaryosunu da yazmak şartiyle 

haftada ı 000 dolar almama karar veril
di. 

Yavaı yavaş ve gayet emin bir surette 
terakki ettim. Evet Holivud S-Okakla -
nnda başımda kocaman Steston şapkası 
sırtımda acayip silvari elbiseleri olduğu 
halde dolaşırım. Bu halim kimsenin tu

hafına gitmez; alay etmek hiç kimsenin 
aklından geçmez. Herkes bilir ki; ge. 
çen To~ Mikstir. Benim de zaten ga. 
yem bu idi ve hedefime varmıştım. 

İşte bu zamanlar da büyük bir kum
panya beni büyük paraya doğru giden 
yolun üstüne koydu. Beıer Kısımlık 

kovboy filmleri yapıyordum. Bu film
lerden iki yU den fazlasını yaptım. 

Bunlann içinde iyi sayılamıyacaklan 
da bulunabilir. Fakat sinema sahipleri 
bana hepsinin pek çok para getimiş ol
duğunu söylemişti. 

Daha başlangıçta temiz filmler yap. 
mağa karar verdim. Temiz bir karakter 
yaratacakbm. Çocuklar~ deliknlılara 

ve büyüklere fer.a telkinlerde bulunmı. 
yacak ve gençliğin gayet münbit olan 
zihninde kötü tesirler bırakmıyacak 

filmler yapmağa azmettim. Büyümekte 
olan genç kız ve erkeklere teavün ve 
tesanüd fikirlerini a§ılamağa uğra§tım. 
Onlara göstermek istedim ki partiyi 
daima sıhhati mükemmel olan kazamr. 

Tasvir ettiğim karakter, daima ka. 
fası temiz olan, doğru yaıayan ve doğ. 
ru olduğu için doğruyu yapmağa ça
lışan bir sığırtmacm hayatı idi. Hiç 
bir filmimde cigara ve ic::ki kullarun.-ı 

dım. lskambil kağrtlannı elime alma
dım. Kumar oynadım ve beni takild e. 
deceklere zararı dokunabilecek hiç bir 
harekette bulunmadım. Hiç bir filmde 
yaptığım hizmet için mükafat bekleme
dim. Aldığım mükafat umumiyetle çift. 
likte bir sığırtmaçhk i§i veya araba sü 
rlicülüğünü aşmamıştır. Filmin sonun. 
da da ekseriyetle evlendiğim kız ya 
dağlı, ya ovalı bir kız ve yahut çiftlik 
kahyasının kızıdır. 

Hiç bir vakit filmde şarktan gelen 
zengin bir kızla evlenmedim; çünkü bu 
münasebet almıyacak bir i! olurdu. 

Temiz bir hayat yaşayan genç bir a 

lmrah adası 
Adliye Vekili 

tarafından davet
lilere gezJ"rilecek 

Türkiyenin mahpualar adası olan 
"lmrali, ,gün geçtikçe imar edilmekte 
ve güzelleşmektedir. Sırf ıslfilıı hal et
mİ§ mahpuslann kendi istek ve çalış
malariyle meydana gelen eserler bura. 
smı hergün bir parça daha değiştirmek 

tedir. 
Şehrimizde bulunan Adliye Vekili 

Saracoğlu bu adayı gezmek ve görmek 
vetetkik etmek üzere gazetecilere ve 
diğer zevatt..ın ibaret 200 kişiyi buraya 
davet etmiştir. , 

Perşembe günü sabah saat 8,30 da 
köprüden bir Akay vapuriyle hareket 
edilecek ve lmraliye gidilecektir. 
Oğle yemeği orada yenilecek ve mah

puslarla konu§ulacaktır. 
tmrali adasındaki mahpuslann adedi 

bugün yedi yüzü bulmuştur. Bu kadar 
mahpusun başında ancak bir tek gardi
yan ile bir memur vardır. Ada sahilinde 
bir çok sandallardan başka şimdi bir 
de motör bulunmaktadır. Bu motör. a
dada mahpuslar tarafınçlan elde edilen 
mahsulleri, tutulan balıkları ve yapı . 
lan eşyayı tstanbula nnkl için kulanıl
maktadır. 

Bu motör ve sandallara rağmen ta
mamen serbest olan 700 mahpustan hiç 
biri şimdiye 'kadar kaçmak teşebbüsün.. 
de bulunmamı§br. 

Adanın güı:elleşmcsi için 12.000 fi. 
dan gômlerilmiştir. Bunlann yarısı tut
muştur. Aynca mahpuslar da fidan ye
tiştirmeğc çalışmaktadırlar. 

damın karakterini yaratmağa çalıştım. 
Bunu yapabilmek için de bizzat temiz 
bir hayat gC1iirmek mecburiyetinde kal. 
dım. 

Genç Amerika beni adeta bir nümu. 
ne olarak ittihaz etti ve bana aşağı yu 
karı bir l:ahraman nazariyle baktr. 

Vakit vakit kazancım arttınldı. Öyle 
bir zaman geldi ki bütün dünya benim 
çok bjyük bir maa, almakta olduğumu 

zanetti. Evet, maaşımın hayli yüklü ol
duğunu itiraf ederim. Ancak bunun ye 
kQnu her halde bizim neşriyat şubesi
nin ortalığ~ yaymak istediği kadar bü. 
yük değildi. 

Bu yüzden kazanç vergisi memurlari 
le aramda bir çok milnakaıalar c1a oL 
muştu .Memurlar benim mi yoksa neŞ-

riyat şubesinin mi doğruyu söylemekte 
olduğunu 'kararlaştırmak için epey zah 
met çekmişlerdi. 

Para, harcıyabileceğimden çok daha 
çabuk gelmeğe başladı. ve bir gün, 
Fox kumpanyasının Holivut stüdyoları 

tediyat amiri Steincap çok yüksek ra
kamlara kadar sayabildiği için bana 

yardım etti, bir milyon· ve belki de bi. 
raz daha fazla param olduğunu beraber 
ce keşfettik. 

Maamafih bütün kazandıklarım öyle 
kolay kolay gelmedi. Muvaffalayet için 
çektiğim eza ve cefaya hayatta pek az 
kimseler dayanabilir. Oynadığim film.. 
ler tabiat itibariyle çok kazalı ve teh
likeli geylerdi. 

Vücudumda tam yüz altını§ dört ta.. 
ne yara dikişi vardır. Sinema mesleğin
de tam yirmi üç tane kaburga kemiğim 
'kırılmış ve zedelenmiştir. Sağ kolumda 
beı ve sol kolumda Uç tane kırık var
dır. Sol bacağım üç yerinden çatlamış, 
sağ bacağım da iki yerinden kırılmıştır. 
Vücudumdaki ezik ve mafsal incinme
lerinin haddi ve hesabr yoktur. 

Meksika, Nevada, Arizona, Yeni 
Meksika ve Kaliforniya vi15yetlerinin 
hastahaneleri benden bıkıp usanmışlar. 
dır. Bu ezeli müşterilerinin ötesine be
risine sardılclan sagılan bir araya top
lasanız, toplarla bez tutar. 

••• 
Şimdi Beverli Hilsde mükemmel bir 

malikanede oturuyorum. 
Geceleri ekseriya gerilere bakarak, 

battaniyeme unlıp uykuya daldığım 

zamanları hatırlarım. Etraf ımdn gece 
uykusu için yerlere yuvarlanan oküzle
rin biribirine çarpan boynuz aadnlan 
bana lıir ninni gibi gelir ve yorgun1uıc
lanmı giderirdi. 

Evet ekseriya, tepeciklerin üstünde ı 
doğan güneşle birlikte atımın sırtına 

athyarak srğır sürülerinin arkasından 
şimale doğru çok uzun yollara saldırdı. 
ğrm aanı:.hlar aklıma gelir. 

Önümdeki geniş ve yeşil ovalar da. 
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Zümrüt 
Yazan: Muzaffer Esen ·ıı"tdi' 

Evvelki günkü nusbadan devam l 
Yemeğe başlamakta biraz tereıddüt ı 

eder gibi oldum. Fakat çok acıkmıştım. l 
Sonra, Çinliierin ellerinde esir bulunan l 
bir adamı zehirle öldürmeği küçüklük 
saydıklarını düşündilm, iştaha ilo ye
mek yedim. Bir sedire uzandım ve şef 
tali çiçeğini düşünmeğe başladım. Gö· 
rüyorsunuz ya hiç bir şey umurumda 
değildi. 

Bu hayal içerisinde ne kadar vakit 
geçti bilmiyorum. Fakat kapı tekrar 
açıldı ve bu defa iki değil, dört kılıçlı 
iı:bandud göründü. Arkalannda Aktak 
var.dı. Yüı:ü her günkünden daha sarı 
idi. Uzun ve içeri doğru kıvrrlmrt trr -
naklan titriyordu. Anla1ılan afyonu 
fada kaçırmıgtı. 

Söze başladı. Ses bir cadının sesi gi· 
bi uzaklardan geliyordu. 

- Beni kör veya kendiniz gibi vur. 
ldum duymaz sandınız. Halbuki ben 
çok sabırlı bir adamım. Sizi bıktıracak 
kadar sabırlı .. Bugün cezanızı tayin et· 
tim. Sizi çok ağır cezalandıracağım. 

Çünkü siz Fransızlar kolay kolay kork
mazsınız. Evime niçin geldiğinizi iyice 
biliyorum. Zümrütlerim gözlerinizi ka
maştırdı. Zümrütlerim, zilmrütlerim ... 
Sonra kızım da vardı.. Sıze iş1cence e
debilirdim. Adamlarım uzun ıstırapla 

öldürmeği iyi bilirler. Fakat ölümle 
biten her işkence sizin kabahatinize gö· 
re hafiftir. Siı:i vUcudunuı:dan değil, 

kalbinizden yaralamak lazım. Size öyle 
bir ceza hazırladım ki hayatınızın her 
dakikasında ıstırap çekecek, ölmek is. 
tiyecek, fakat ölemiyeceksiniz. Size 
şimdi öyle güı:et bir manzara göstere • 
ceğim ki bu tablo siı:i hiç terketmiye
cek .. 

Aktak'ın yU:il, sesi, hareketleri bir 
deliyi andırıyordu. Ben hiç cevap ver
miyordum. Çünkü ne söylesem fayda. 
sız olacağını anlamıştım. Adamları be· 
ni kapkaranlık bir odaya 1;ötürdüler. 
Orada korku dolu bir bekleme müd-
deti gC1iirdim. 

Birdenbire, kumaı hışırtıları, sonra 
hafif ve inliyen bir sikayet sesi nczdim. 

Korkunç bir bekleyiş.. Keskin bir 
ışık ... 

Şeftali çiçeği bir minder yığını üze • 
rinde oturmuştu. Çıplak boynu ve kolla
n zümrüt gerdanlıklarla örtUlü idi. 

Gözlerini bana dikmi§, hiç ayırmadan 

bakıyordu. Eminim ki bana bir haber 
vermek istiyordu. Fakat nasıl bir ha
ber?. 

Buhurdanlar çıtırdadı. Keskin ve! sı· 
cak günlük buharı lambaların çulesini 

bulutlandırdı. Kocaman bir paravanamn 
arkasında tiı bir ses, anlamadıiım bir 
lisanla uzun bir ilahi okudu. Sonra Ak
tak, balmumu kadar sarı çehresinde 
ki endişe çizgileri artarak bsa ve kil· 
çük adımlarla bana geldi. 

- Zümrütlere bakınız, zümrütlere 
dikkatli bakınız!. 

Ufkumdan beyaz bir §imşek, 

bir çelik p a r ı l t ı ı ı geçti. Şef· 

tali Çİ!;efi yavaf, kısa bir ''anne· 
cigim !.,, sadası çıkararak yere 
düştü. Bütün zümrütler yakut oldu. ... 
Ah bu kan ... Çinlinin hakkı v<lrdı. Bu
nu son I"efcsime kaılar tekrar görece • 
ğim. 

Bağlarımı koparmağa cabaladım .. 
Boş emek .. A~zıma ve burnuma bir 
ipek tamp~ koydular. Bu tampon çil· 
rük elma kokuyordu. Etrafımda her 
şey dönmege ba~ladı. Çan sesleri işit
tim. Boğuluyordum. Sonra karanlık bir 

vetkar nazarlarla bana bakar, yabani 
çiçekler eğilerek beni selamlar. Tepem 
de mavi bir sema, altımda iyi bir at ol
duğu halde o vakitler ben bir kral ve 
imanlann en zengini idim. 

Ama ne kadar zengin, bunu pek bil
miyorum!. 

TOMMlKS 

- S O N 

. . . ~- a•ağı '~ .... ...-
kuyudan mer ~ıbı ':'ş se olclll&~ . 
ğim karanlık bır tuneld mil to'İ-' 
hissettim. Bir iki d_efa şu~~ ıcolclll~~ 
dığımı .ıanettim. Bır nehrt lı~ 
ve bir sandalın sallantıların.1 tı91ı:ôJll 
yordum. Müthiş bir mide bu~t ~~ 

.. ".- IJ' mustariptim. Uyandığıtn c1olL1 sil 

mi Şanghayda, limanın tuz plilllcll 
rı önünde yapayalnız bUldutn- J>.'ıtiJI' 
kocaman bir ı:ürnrilt vardı. ıuııır!itl" 
kolle'ksiyonunun en gUı:el 
rinden biri... ~ 

Şanghay, yarı Avrupalı ~irde t~ 
Orada Fransız hastahı::nesill '°' aef• 
olundum. Beni tedavi edenle.t', 

1 ~ 
.clarak afyon içmiş bir budala §ire bit 
koydular. Alay ettiler. :saşhe:n f~ 
daha afyon içmiyeceğiıne dstr 

ettirdi. ~ 

Dört gün. hikayemi Fraıt~·n ii lf 
tosuna anlattım. Konsolos Ç. nı,daJ' 
terine karışmak istemiyen bır . .. fit' 

t
. :Sll ,,.. t 

Bana susmamı tavsiye et ı. 1'~ 

ti tuttum. O gUndenbeıi - !8~~ ı,oısııt 
otuz be§ sene oluyor - k~~:n llcU~ 
dumanı içerisinde göğsu ..,"P bir tnr 
süslil §eftali çiçeğinin yat~gı, 
lü gözümün önünden gitınıyor· ·""tıl 

. i e ettıJ~. 
Bununla beraber size, hık 1 dJfl ııı' 

vak'adan beş sene sonra başı:n İf bf' 
nılmaz bir iş daha geçti. ~na ı,,o0dt" 
kınız; deli değ mm değil tnJ? ııtıı~ 
dan Parise dönüyordum; bul~dıll f 
gemi, Duvr limanında, ostaıı ezııell ~~ 
len bir gemi ile karşılaştı. 1! ıcıt' ~ 
men süründük. Az kalsın bı: gar e~· 
kacaktı. Çünkü şiddetli bir ru~c ~· 
yordu ve deniz dalgalıydı; ~ ~ıa" • 
ğer vapurun güvertesinde bır ıaJ~ 
gun üzerinde, müsterihane ~t 
şeftali çiçeğini gördü~· .E~~cl•ı ~. 
onu ... Avrupalı elbisesı ı;erı i g6'~ 
zin ve benim gibi canlı.. J3en tı tıP'" 

ınat' tanıdı. KUpeıteye doğru Y ııııs ~ 
ismimle çağırdı. Bana an1a:xıad1 

limelerle hitap etti. tı1f 

toııt' işte hepsi bu kadar .. OnıJ ıuıl"' 1' 
daha görmedim.. Bot yero f'! •e 1" 
raktım. Londraya gittim. J(ıfl1 
tu. ,ar· 

Acaba ben ne vakit bir h•r; f' 
müştüm? Çinde gördüğüınÜ, 11 ıcıJıcfır 
dUğüm gibi gördUm. CellAdın :Sil ~ 
dan bir kan deryası !ışkı:dıuıuaı ~ 
hayal?. Yoksa vapurda glird 
mı? Evet hangisi hayal?. 'UPO 

Jhtiyilr Marsilyalı sustu "
8 dr;feft 

eJleriyle örttü. :r. .. arailyalrY1 

yahudi dayanamadı: ~ı,t! 
ıco>'d" 

- Fakat, Çinde elinize 
zümrilt ne oldu?. ,ııJ( 

k ntılı ~~,cı 
- Burada ... Hayatta ı: t bi' P"' 

rim oldu. Fakat onu satınıY' 
cesaret edemedim. • ,o"' 

Jhtiyar, elini gömleğinden 1f;~ır ~ 
tu. Oradan boynuna asılı ~ef{itııfitt 
ıe çekti, iri ve parlak bır 1 

,. 

kardı. ..liıt.ıt 
Yahudi, zilmrildü eline al~'b'iı'e r' 

abı 
ğır muayene etti, sonra s 
verirken: ad~ 

- Şu Çinliler çok buda1' .. t ıft ~ 
"ınrU mış doğrusu dedi, bu zu 

on bin frank eder!. 

Satılı1' 
ve 

Ki .. aJı1' 
h,ııı•d• ~ 

Ortaköyün havadar rn~ ·de ııııJı:• f 
Marmarnya, köprliye fe\'L:ıılıA ıııe)·f11 ,ııc' 
mükemmel ciçeklik, çaınhk, r 511111 ~tı• ~ 
vuz, lame, tenvir edilmiş nkll J'll0ı:ıfU 1.ıı!', 
havi on iki odalı kAgir hllıt9 b1'o'" !P,,rr 
bilyasız acele satılık '"" ıcır; 25 ıııJ 11, 
!erin Ortaköy Palan a sok~ 21cs•ıt• 
Hasıın Tııhsin Gürsoya ınur 



Musolini'den 
sü~Qnet bulması için \. Avrupanın 

~ardırıı isteniyor! 
ile ~~s: 31 (A.A.) - Guyon, Romadan Joumal gazetesi· ruya ve katt bir müdahalede bulunmasıdır.,. 

uııdırıyor: Ayni mevzu hakkında Matin gazetesinin muhabiri şöy-

~ :Söylendiğine göre Noel Charlcs, Musoliniden A\'T'Upa- le yazıyor: 
~ .ilk<ınet bulması için sarfedtten gayretlere yardım etme- "iannedildiğine göre Noel Charles, Çekoslovak meııele-
~stern~ğe menıur edilmiştir. Oyle zannediyoruz ki, Du- sile bunun beynelmilel akislerine temas etmiştir. 
'.nıese14 yann ltalyan Afrikası nezaretinin temelatma ltalyanm esasen Çekoslovakya meselesinde açıkça ilan 
bııı SIJ?ıinde, bu hususta akisler bırakabilecek beyanatta etmiş olduğu bitaraflığını muhafaza etmek arzusunda bulun-

Utunası beklenmemelidir. masına dair olan haber, dün akşam Romadan alman malQ-
~ayn'in Duçeden istediği şey, onun doğrudan doğ- matın en mühim _kı~ teşkil etmektedir. 

lerti listesi Almanya askerini terhis etmiyor 
~ _... B:ışlnrnfı t incide 
~= licybcliada, Talit Küçük Mu• 

\~y Kiiverte yarbeyhğından aL 
• .., terli edenler· 
'"'''etti . ,n ... 
~ 1 hverte binbaıılıiınd.n yar-

'l'ltıt terli edenler: 
'l~latlr, Nevres Tortum, Oı. 

""-'1 uı. .. .. ba 1 ~ d 
·~ guverte yuz ıı ıgın an 
}tj it lerfi edenler: 

>ttlı~. SUleyman.iye, Necati V~fa. 
.... l\\j "l 
·"'M, 1~u tmustafap2şa, Aziz Kasım-
~ Zeyrek. 
~~qı 1 tüverte üstteğmenliğinden 
~.-
""'"d l• terfi ec!enler • 

il. ~ Ct · • 

~~ 'eı Nışanta§, Bahrettin Unkapa.. 
tt suı 'i . eymaniye, Cemil Beyler-

~·~ Usküdar, Barbaros Kadı· 
&....'tt· kadıköy, Mahmut Tophane 
~~ 1ı.n. İstanbul, Abdülıauf Fatih, 
\ b,'u'~bul, Fehim İstanbul, Mü. 
~~r. Kıyuettin Kadı'köy. 
"ti w.._ • Yarbaylıitndan albaylıi• 

~er· 
~~ Rnnya, Mehmet Gire&un. 
~ ~ -ftinbaııhğmdan yarbaylria 

\!~ l';:b Tal~ K" "km ta a.~~ a zon, at uçu us -
~ ıc_Ct"dct lstanbul, Halit Larka, 
~ahi sar. 

'fi ttL. .• Yüzl:Nııılığından bi™>aıılığa 
~ tı:-""lcr: 

~~iGöztepe, Ali Fatih, Abdullah 
"lll. r, Arif Jstanbul, Sabri tstan-
~ ' ı:::• leiınenliğindcn üaetteğmen. 
~ l tdCD!Q-. 
~•tanbul.· 

'fi '1 Yarbaylığmdan albaylığa 
,,ttt~: 
Sı uı İstanbul, Hakkı SafranlY ..... 
!.\' Usküp. 
,_ lıttf· iiıtteğmenliğinden yüzbatı· 
~ 1 tdenJer. 

~ ~~Yacıkö~, Mahir Feriköy, Su. 
\ıı ~tk· Nail Beylerbeyi, Mithat 
~·. lf öy, Faik Edirne, İsmail Is

t,1. ~asan Girit. 
.,, "rfi tetıncnlitinden üıtteimen· 
~l'i t~·•rtler: 

~'tii ;:nb.uı, Reşat Kemalpaşa. 
·~l rbıye binbaıdıiından yiU-
~ ~. te .. fi edenler: 
~)i· idat. 
~ ~~ .. b:ye yüzbaıdıimdan bin. 

.. ·--~ 1 
edenler: 

~ n Usküdar, Kemal Perşem-

~ harbiye üıtteğmenliğinden 
'1t 1trtt •.terfi edenler: i l{aaı Sınop, izzettin Rumel:hisarı, 
~ ~il> b?1Pa§a, Niyazi Gönen. 
~ ... ~batılıiından yarbaylığa ter
l' ıı,~f 

l -~ a lıtanbuı. 
'~ 6ıtte~ .. 
tı.;, edellı_ nlığındcn yüzbatılı. 
"il~ ..... 

~ t,l:f l~ttnb~ı. 
~ ,~tıt'İlnenliiinden yüzbqıh· 
"\t~l er: 

~~·b.... 1•ı.nbuı. 
• 9,;-'ill bınba 1 ~ tı.. qenl . ı· ıgından yarbaylığa 
"l'ah· er. 

"'~~ ll~Ybcliada. 
1.,.,_~~:.uıl::aşdığından b:nbaııhğa 
~ı . 
~ 1talc1cı 

"• "1 Sab· Kasımpaıa, Em:n Ka-
, ll'~lr ~t Kasımpa§a, Saim Top. 

t.._ asırnp:ıa. 

""'" liAVA biaıbatıbimdan yarbaylı-

Londra, 30 (Hususi) - Sal!hiyettar 
mahafilden haber verildiğine göre Başve
kil ~mberlayn, Hariciye nazın Lord 
Halifaks, müşavir Van Sittard, Bertin 
elçisi Henderson, dün öğleden llOnraki 
toplantılarında Çekoslovakya meselesirt 
müıalcere etmişlerdir. 

Müzakerelerden sonra ven1en karar
lar bugünkü knbine toplantısında görü· 
şülecektir. 

Kararlar şunlardır: 
1 - Hcnderson vasıtasile Hitler nez

dinde doğrudan doğruya bir te§ebbfuı

te bulunmak; 
2 - Fransa Çekoslovakyaya kareı 

taahhütlerini yerine getirdiği anda in 
gilterenin vaziyetinin ne olacağını res 
men beyan etmek; 

3 - Şimal denizinde bUyUk manev. 
ralara çıkmıı olan bahriye kuvvetleri· 
ni takviye etmek, 

4 - Südetıer meselesinde Ingiltere· 
nin doğrudan doğruya hakem tayini. 
ni tekli! etmek, 

5 - Henleln ü1,erinde tazyik icra 
ederek kendisine Almanyanın Çeko8-
lovakyaya müdahalesinin Almanya a. 
1~yhtne btlyUk bir ~pbe almumı in.. 

ğa terfi edenler: 
İhsan İstanbul. 

Kurmay yüzbaıılıiından binbaıdıia 
terfi edenler: 

Subhi Üsküdar. 
Bin.haııhktan yarbaylıia terfi eden

ICC": 
Nuri Kilis, Şevl:et Selanik, Nurettin 

Eskişehir. 

Yüzbaıılıktan binbaıılığa terfi eda. 
ler: 

Ömer Bursa, Hidayet Gönen, Hakkı 
Şehremini, Ekrem Zeyrek. 

O:ıUeğmenl::.ten yüzbetdığa terfi e
Jenler: 

Neş'et Urfa, Hi!!met İstanbul, Cemil 
Zarende, Lütfi Sereı:, Tal~t Divrilr, A· 
laattin Erzincan, Remzi Gümü~h~ne, 

Abdülbaki İstanbul. Saim Aksaray, Sa· 
di İstanbul. 

Tefmenlikten üıtt,itnenliie terfi e
denler: 

Galip Sarkışla, Vedat latanbul, Ce. 
vat Üsküdar, Muzaffer İstanbul, IU
so.n Bursa, Faik Uzunköprü, Ali İltan
bul, Kemal Istanbul. 

Hava makine üıtteğrnenliğinden yüz 
ba,ılıia terfi edenler: 

Suat Kadıköy, Enver Sultanahmet, 
Adnan İstanbul, Mualla tstanl:r.ıl, Fu. 
at Şehzadeba§ı. 

Hava makinıe tetm<mliğin:!en üstteğ
menliğe terli e®nlor: 
Müşt~k İstanbul, Şahap Aksaray, 

Halim Çanakkale. 
ASKERiöGRETMENLER 

Dördüncü ıınıf askeri öiretmenlikten 
ikinci s:nıfa terS edenler: 

Nahit Galata. 
Be~inci sınıftan dördi::ı:üye terfi e

denl,r: 
Şahabettin Kadiköy. 

MUAMELE MEMURLARI 
Döı-::üncü sınıf mu111MI• memurlu. 

ğundan üçt:Jıcüye terfi edenler: 
Arif İstanbul. 
Betinci aınıf muamele mema-luğun

c!an ~ördüncüye terfi edenler: 
Emin İstanbul. 

ASKERI SANATKARLAR 
Altıncı sınıf askeri sanatkarlıktan 

beiİnciye terfi edenl:r: 
Nuri Aydın, İzzettin Üsküdar, ihsan 

Kasım paşa. 

taç edeceğine ikna etmek. 
Toplantıda Henderson raporunu o· 

kumuştur. Elçi, bu raporunda, Alman 
yanın çok ileriye vardığı kanaatind•. 
dır. 

Henderson, Çeklerin SUdetlere daha 
bazı imtiyazlar vermesi için Praga mü 
racaati tekli! etmiştir. Fakat nazır. 
lar Almanyayı memnun edebilecek bir 
imtiyaz verilmesi için Prag hükQ.me
tine müracaatte bulunmakta mUtered 
dittirler. ÇUnkU Almanyayı memnun 
edebilecek tek imtiyaz SUdetlere muh. 
tariyet verilmesi ve bu mıntakanm Al 
manyaya geçip geçmemesi hususunda 
reyiama müracaat edilmesidir. 

Nazırlar, Ingilterenin Moskova, Bel 
grad ve Bükreş elçilerinin raporlarmı 
da okumutlardır. Bu raporlara göre, 
bu Uç memleket Almanyanın, Çekoslo 
vakyaya müdahale ettifi takdirde bi. 
taraf kalıp kalmıyacakları sualine 
§iddetle cevap vermişlerdir. 

Lord Halif aks meslektaşlarına Fran 
ıız hükumetinin, Ingilterenin Berline 
bir te~ebbüste bulunup bulunnııyacafı 
nı sorduğunu bildirmiştir. 

Öfrenllditf ne g6re Lord Runclman, 
geçen pazar günkü görüşmesinden 

Henlein üzerinde Uiddet kullanm13tır. 
Almanyanm, Çekoslovakyaya kar§I o
lan hareketini tacil etmesinden kor. 
kulmaktadır. 

Bu yüzden Ingilterenin, Almanyaya 
karşı mukavemet edileceğini anlatmak 
için yeni bir tqebbUlte bulunacafr an 
la.şılıyor. 

Bununla beraber, Ingiltere, Fransa 
Yugoslavya ve Sovyetler Birliğinin 
Berline bir ihta.rda bulundukları hak. 
kmdaki haber tekzip edilmektedir. 

Londra, (Huausi) - Hitlerln Klotz is
tihklmlannı tefti§ edigl, gUnUn en mu. 
hiın hldiseleri arasında uyılıyor. Alaka
dar mahfellr, FUhrer'in bu teftişlerinden 
mütevellid endfeelerlnl ıaklıyamamakta
dırlar. 

Almanlar ukerliği bitenleri 
terhia etmiyorlar 

Berlin, 30 "A.A.,, - tki ıe 
nelik askeri hizmetleri 30 
eyliilde biten gençlere gele
cek ilkteşrinin 27 sinden ev
vel terhis edilmiyecekleri 
reımen bildirilmi~tir 

Sovyetler birliği Fransamu 
arkamdadır 

Moskova, 30 (A.A.) - Havas mu. 
hablrinin iyi membalardan öğrendiği. 
ne göre, Lltvinov ile yaptığı bir görüş 
me esnasında, Almanya bUyilk elçisi, 
Çe!{oslovakya ile Almanya arasında 
silahlı bir anlaşmazlık ihtimali takdi
rinde Sovyetler birliğinin ne gibi bir 
hattı hareket takip edeceğini, hususi 
surette sormuştur. 

Litvinov, cevaben, muhtemel olarak 
Fram:anrn Çekoalovakyanın imdadına 
yürüyeceğini ve taahhütlerine sadık o. 
lan Sovyetler birliğinin de Fransayı 
takip edeceğini bildirmiştir. BUyUk 
elçi, bunun üzerine. bazı Çek aakert 
mahfillerinin tehlikeli hattı hareket. 
terinin Almanyayı tahriksiz bir teca
vüzle ifüam olunamaz bir surette mil· 
dahaleye mecbur edebileceğini ilive 
eylemietir. Büyük elçi, nihayet bunun 
Alman hUk~metlnin bir teşebbüsü de.. 
fil, fakat husuat mahiyette bir görUı· 
me oldutunu bilhuaa kaydetmlftlr. 

1 Deniz Bank 
lir BaştaraJı l incide 

için bUyUk blr eosyal yardım projesi 
hazırlamıştır. Bu proje tatbik edilince 
Ttlrk gemicisi çocuğunu okutmak busu
ıunda doğum ve ~ıum gibi hldlaelerde 
ula 11kmtıya uğramıyacaktır. Ticaret 
ıemlciliğimizln busust hastane ve eana
toryomu olacak, personel baştanbaşa si
gorta edilecek, 1.§leriııden iyi not alanla. 
ra zaman zaman ikramiye verilecek ve 
personelin kolaylıkla istifade edebilece
ği bir yardun 8&1\dığı yapılacaktır. Ge
micilerin tedavi müddetince tam maaş 

almaları takarrür etınlttir. 

Yeni gemiler 
Yalova. İstanbul ıeterlerlnl uamt bir 

saate indirecek iki ıUratll gemi liparit 
edilecktlr. Bu gemiler Dizel motarleri f. 
le ifllyecek ve azami 150 - 200 ki§illk o
lacaktır. Çok konforlu ve denize dayanır 
olmalarma dikkat edilecektir. Yalovaya 
gidecek lnaanm mabadı dinlenmek ve 
kür oldufuna göre onu balık gibi istif e
den gemilerden kurtarmak doğru ola • 
caktır. Yeni motlSrler g\lndUzleyfn Yalo
vaya sefer yapacaklar ve ıeceyanBI 

eeferi olduğu g\lnlerde Kadıköy • Hay
darpaşa - köprü hattında da çall§acak -
lardır. 

Yalova 
Doktor Nihad Reaadm Yalovanm te

kemmUlU için hamrlamakta olduğu pro. 
jeyi henüz bitirip Jlzmıgelen makama 
tevdi etmedlfl anlqılınqtır. Doktor Ya
lovaya daha iki bUyUk otel, bUyUk blr 
gazino yaptırmak ve parkı daha geniş
letmek arzusiyle 800 bin - bir milyon il 
ra aramaktadır. Bu paranın Denizbank
tan defli, hükilmet hazinesinden veri
leceği anlaşılıyor. Yapılan tetkikler gös. 
term~tir ki, Yalovanm işletme açığı yıl
da 50 bin liradan aşağı dilamemektedir. 
Denizbanlt bu açığı kapatmak için Bursa 
civarındaki Çitili suyunu işletmek kara. 
rmı vermiştir. Bu karar derhal tatbik e-

Zafer bayramı 
Af yon, 30 - Başkumandanlık mey

_ dan muhaebesinin 16 ıncı dönüm yılı 
bugün bilyük merasim ve tezahüratla 
kutlulanmı§tır. Şehit Asker !bLdesl ö. 
nündeki merasim yeri, gece karanlı
ğından toplanan kadın, erkek binlerce 
köylU ile dolmuıtur. Viliyetler namına 
gelen heyetler de bu arada yerlerini 
almışlardır. 

Adatepe yamaçlannda toplanan as
ker, gençlik ve helk kıt'aları kolordu 
kumandanı General Tevfik Özen tara. 
frndan tcftiı edilmiş ve bundan sonra 
latiklal mar'ı ile merasime baılanmıı· 
tır. 

tik olarak ordu namına bir genç su
bay, onu mUteakip gençlik adına An. 
kara hukuk fakültesinden Hayri Ak
.ey, İltanbul Univcrsitesintlen Ekrem 
Yiğit ve halk namına 'Cia İlhan birer 
nutuk söylemitler ve bu nutuklar halk 
tarafından çrlgınca alkıtlanmıştır. 

Daha sonra Cilmhuriyet Halk Partisi 
ve halkcvlerinl temsilen kürsüye gelen 
Cevdet Kerim İncedayı şiddetle alkıt
lanan bir nutuk söylemi§, ve 30 ağus.. 
tos Başkumandan meydan muharebesi
ni anlatmış, bugilnkil, zaferin tarihi e
lıemmiyetini izah etmiştir. 

Cevdet Kerim tncedayı sözlerini bi. 
tirirken Büyük Şefimizin dahiyane ha
reketlerini de tebarUz ettirerek demit
tir ki: 

- Akşam güneşin batmasına bir sa.. 
ı.t kala, devlet kurmak ve millet idare 
etmekte olduğu kadar askerlik sahasın
da da en büyük Ustat olan Atatürk, 
meydan muharebesini karanlıklara bı· 

rakmadan tam neticeyi alm:ık azminı:l~ 
otduğu için, bütün toplar, makineli tü. 
fokler açığa sürüldü. Bu sırada, bütün 
milletin iradesini kendisinde toplıyan 

o büyük baş, ileri hatlara fırlaıdı. HU
c·ım emrini verdi. Tam gün kararmış
tı ki, dilıman mevzilerinde birdenbire 
çntırtı koptu ve biraz sonra her ses ke. 
sildi. Bu mes'ut olduğu kaıdar hazin, 
k tranlık ve silkQnet içinde yalnız bir 
ı~Y duyuluyor ve görtililyordu: Türk 
neferlerinin çelik hııırtıları ve Türk 
.lUngüleriyle ytldrzlaşmış ve yere yak
ll'şmı! bir sema .. ., 

Merasimin &~nunda General Tevfik 
özen de bir nutuk MSylemittir. Bundan 

dllecektir. Şifa haasalan pek mtlhtm o. 
lan Çitili ıuyu maalesef kaybolmuetur. 
Maamafih bunu aramak, bulmak ve tek
rar meydana çıkardıktan sonra modern 
tesisatla işletip satmak uzun ıQrmlye -
cektir. Başvekil Bayar, Çillinin işleW -
mesini tasvib etmlftir. Madenauyu ıat. 
mak Kızılaya varidat temin eden bir il 
olduğu için bu hayır müessesemizi zarara 
sokmak istenüyen denlzbank, Çitili au • 
yunu bir kombinezon yapıp Kızılayla 

birlikte işletmek niyetindedir. 
Şirketihayriye 
Önilmüzdek.i yıl içinde Şirketihayriye-

nln Denlzbank tarafmdan almacafl anla
plmaktadır. Denbbank Şlrtetilıayrlye

nln aeferlerlnl idareye baelaymca Bo. 
tamı en uzat lakeleet ne töprU arum
dakl ıeteri azamı 40 dakikaya indirmek 
çarelerini dUa\lnecek ve buran için de 
ıUratll ve konforlu gemiler getirtilecek
Ur. Haliç vapurlarmm da Denlzbank ta
rafmdan ifletilecefi aöylemnektedlr. 

Yeni vapurlar 
Denizbank ifletmeden çok memnun

dur. Yeni vapurlar ve seferlerin daha in
tizamlı bir hal almaıı balkm denlzyolla. 
rma rağbetini arttırml§tır. Bunu karpla
mak için birinci ve iklncl pl!nlara zami
meten yenl gemiler stparif edileceği 

aöyleniyor. Bu ıemiler İngiliz tezglbla
rma verilecek ve İngiliz kredi.sinin 2 
milyon sterlingi bu i!P görmek üzere De
nlzbanka verilecektir. Alınanyaya bqta 
gemi sipariş edilmiyecektir. Kabotaj ih
tiyacını en kısa zamanda bitirmek azmin. 
de olduğumuz için bu sahada İtalyan tez 
glhlarmdan lstlfade edilmesi de muhte
meldir. 

Llmanlarm olmaması yUzUnden gemi
lerin sUratindcn istifade edtlemediği için 
bu yıl 12 kUçUk limanın yaptırılması ta
karrUr etmiştir. Hopa ve Tekirdağı bun
lar arasındadır. Denizbank dört yıl t~in. 
de elinde tek el!kf gemi brrakmamağa 
karar vermiştir. 

Çin • Japon 
harbi 

_... Ba~tarajı l incide 
1 ponya, sulhu değil, Çankayşek'ln 

teslim olmasını istiyor. Çin hUkO.
meti, mareşalden vazgeçer, komU
nist aleyhtarı ve Japon taraftarı Çin 
unsurlariyle blr1e,irse, kendisiyle o 
zaman anlaşabiliriz. Cankaycek, e
ğer bu şartı kabul etmlyecek olursa, 
kendisi Çinin iç taraflarına. doğru 
ric'at etmek ve orada hiç bir nilfuıu 
olmayacak ola.n mahaııt bir rejlm 
kurmak mecburiyetinde kalır. Ja· 
ponyanm değlşmlyecek olan hedef
leri bunlardır." 
Diğer taraftan, maliye nazın da bulun

duğu bir beyanatta Çin - Japon iht:illfı. 
nm hallinden sonra dahi memleketteki 
iktısadi kontrola devam edlleceflni, çila
kU "Sovyetler birliğine k&rfl milli mUda
faa hazırlıkları yapmak icab edeceğlnl,, 
aöyleml§tir. 

Londra, 31 (Hususi) - Çinde Yufi
yıın mmtakasmda mühim muharebeler 
cereyan etmektedir. DUn Japon tayya. 
releri bu havallyi bombardıman etmıe
lerdir • 

Atattirk 
~ u:ı,ıarufı 1 lndde 

yurdun içinden ve dıımdan ıelen tc~ 
rik telgraflarından Atatürk pek müte
hassis olmuşlar ve teşekkürlerile teb
riklerinin iletilmesine Anadolu Ajansı
nı memur etmişlerdir. (A. A.) 

Başvekilin teşekkürü 
30 Ağustos zafer bayramı münue-

betile memleketin birçok taraflanndan 
gelen tebrik telgraflarına ayn ayn ce. 
vap veremediğine müteessir olan Bq· 
vekil Celal Bayar bunlara karşı teıek
kürlerinin iblağına Anadolu Ajansını 

memur etmi~tir. (A. A.) 

sİ>nra Abideye, Büyük Millet Meclisi 
Başvek!Iet, Climhuriyet Halk Partisi, 
vil5yetler ve birçok yerler namına çe
lenkler konmu§ ve Büyük Baıbuğ AtL 
türke bağlılık hisleriyle minnet ve §Uk
ran .duygulan telgrafla bildirilmittir . 

Merasimden sonra Afyon Belediyesi 
ordu, vekaletler ve vilayetler mümeı
alllerine bir ziyafet venniıtir. 
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1 
Terkibi altın kremli 24 saat havalandırllmış fevkalade ince ve 

1hafif E as Pu rasi e tuvalet gören bir cild dünyanın en 
tarav'etli güze li·ğini ifade eder. Deposu: NU~E(Q)Dlli\IJ fEVILIV~~~DIE, 

DSTAN~lUJlb. 

Günün 24 saatinde hasta 

Bat ağnlanna kar§ı 

• 
1 

Kaıelcrini kullanınız. 

GRIPIN: Bütün ağrı, ıızı ve san· 

cılan keser. 

GRIPJN: En §İddetli bat ve dit 
ağnlarıru &Üratle din· 

.clirir. 
GRIPIN: Nezle, grip ve roma

tizmaya kar§ı çok 
müeuirdir. 

lcabında günde 3 kaşe alıınabilir 
IBlm ve markaya dikkat. 

TA LITLERINDEN SAKININIZ 

• 
1 

- Tabletıerı Her &czanede arayınız. ! !'osla kulueu 12~3 H_oı-mol!ln ı ~ 
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1 1!~ yatıh "'azi~i Liseler· yat!s~ .. 
m: Anıı sınıfı ile ilk kııım en yeni ve modern tesisat ile Bebekte eski Fransız Sen Jozef mektebi binasın a, ıter ~ 
fü~ lise sınıflan Arnavutköyün.de tramvay caddesin.de Çifte Saraylarda kız ve erkekler için ayrı daire!~rde.1 t-e>'e~ :m saat 10 druı 17 ye kadar yeni talebe kaydı için Çifte Saraylarda mektep idaresine müracaat edilebılır. ~.":: .... . ...... ~-· ... . ~ 
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~il YATILI ullar Güneş· . y,.Tıs•ı ~ 
füi Ana - ilk - Orta ~ 
~~~ lstanbulun en eski ve ciddi özel okuludur. • birıadıt· I 
E:!': Yuva - llk - Orta kısımlara hergün yatılı, yatısız kız ve erkek talebe yazılır. Leyli için çok sıhhi bır ardı!· ~~ .... ı·"' ~· 
fü~ ilk kısım dördüncü ve beşinci sınıflarda Fransızca, Orta kısımda Fransızca, tn gilizce, Almanca ders en •••• :::~ 
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Sa raçhaı nel'Q>aışı ıro dla 

Kız - Erkek 
• y y 

IFU@ırlhl©>ır ca<dldesnınd9 

Yatılı-Yatısı% 

·ses· 
nuııııııııııııııtıınıırınııııııııuııııııııııınıııuıınıınııııuıııı 

sŞt-1· 
Ana, ilk, orta, lise smıflarile fer ve edebiyat kollarını havidir. Ecnebi lisam ilk sınıflardan itibaren ;3cB•~ 
Arzu eden talebe okulun hususi otobüslerile naklolunur. Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar rrı7 e)'ınl 
kabul olunur. Sekizinci ve on birinci sınıfların bütünleme ve engel sınavları 1 eylfılde, diğer sınıflar da. 

Marka Gı:amofon PJakJan piyasaya çıkmıştır. 

Orgiiplü F AIK BAŞARAN BAY AN BELMA 

l~~l I 
Sebep (Türkü) 
Köprüden geçti gelin. 

(Türkü) 

NEVŞEHiRLi MUSTAFA 

l~~J 1 

Elifim çıktı pencereden 
(Türkü) 

Yeşil yaprak (Türkü) 

Orgüplü ŞEVKET ÇARA VCI 

an n4 ~ı: r;~:ı:~;e yaptır-
uu U Karabisarlı Fatma 

Türküsü 

1111 
Nigahın mestine 
(Saba Şarkı) 
Ben seni sevdim seveli 

(Bestenigar şarkı) 

BAY AN RUHAT IŞIK 

IH~ 
Yeter Allah için olsun 

( Kürd. Hicazkar) 
Karanlık geceler 

(Hüzzam şarkı) 
BAYAN NERfi'.VlAN 

POL YDOR Gramofon Plaklarını her ya:-de israrla isteyiniz. 

Türkiye toptnn satıı deposu: VAH E OT O C 1 YA N 

..- lstnnbul Sultnn hamam Camcıhaşı h!m 2 İnci kat No. 10 P. K. 180 

Doktorlar Bankacılar, Katipler, Mekteblileı velhc:>sıl hütün 
mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

'l'IKU l>ULM~ KALE li 
Avrupada dahi tas iık olunduğu gibi 
Almanyanın bu icartı mürekkebli 
kalemle yazı yazmak mec· 
buriyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet· 
ten kutarmıştır. 
TIKU ucu aşın 
maz, bol mü· 
rekkcb alır, 
kuvvetli 
baıılırsa 

Açık bırakıl· 

dığı halde her ne 
şekilde durursa dur· 

sun n ürekkeb akmaz ve 
kurumaz. Ti K U en sağlam 
ve en kuJIC)Ilışh mürekkebli 

kalemdir. 
Siyahtan maada ye~il, mavi ve kırmızı 
renkleri de ayni fiatta satılmaktadır. 

Her yerde a:ayınız. Fiatı 3 liradır. 

3.4 ko~ 
ya çıka· 
rı labilir . 

Deposu: Havuzlu han No. 1, İstanbul. 

taklitlerinden eakr:ıınız, TIKU markaya Dikkat ediniz. 
Taşra ya posta ıle gönderilir. 

ı ............ m11 ......... ..,ma~m11 .. 1ımm11R:8:&il•• 

f 1 iWIL 

Je başlıyacaktır. lstiyenlere tarifname gönderilir. 
Telefon: 20530 

ııııııtıiiıımıı nınınıııııııınnııııımuııKımı uıııımnıııuıııınımı:ııumıııımtıııınınııım 

Şişli Terakki Lisesi Direktörlüğünden caku'· 
1 - Lise ve orta son sınıfların bütünle me ve engel sınavlarına 1 eylQlde; cliğer sı mfların 7 eylQlde ba~la:ı~ 
2 - Yeni müracaatlar çoğaldığından 10 eylQle kadar kayıtlarını yenilemiyen talebenin yerleri mahfuz 

cakhr. 
3 - Kayıt i~leri için 16se saat 10-16 ara sında açıktır. 

' . " . . 
~ , - •• - ..... ' ~ ~. f • 'I ~--

1 - tik, orta ve lise kısımlanna yabh ve yabsız, kız ve erkek talobe kaydına başlanmıştır. 

• • 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler bir an evvel müracaat ebnelidirJet'• _,.Jj'1 

·ı~ 
3 - Eski talebe eylülün onuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe baı vurarak kaydını yeııı . 

Eski talebenin eylülün onundan ı onra yapacaklan müracaat kabul edil mj yeccktir. ~ 
r·1uıı 

4 - Sekizinci ve on birinci ıımıflann bütünleme ve engel ıınavlan eylülün birinde diğel" sınıfların eY u 
ıinde başlıyacaktır. 

5 - isteyenlere mektebin kayıt ıartla rını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis ka rakolu arkası .Telefon: 

tt.ıv.ıa~r. t~nıorlu, ucuz, hususı 1 
hastahane 

Şişli cerrahi kliniği sahibi ve 
operatörü 

Birinci CAFER Paristen 1 
sınıf Mezun 
operatör TA VY AR 
Umumi, cerrahi, dimağ. sinfr ve es 

tetik (gençleştirme) cerrahisi ve ka. 
dın, doğum mütehassısı. 

Ameliyathane masrafı alınmaz. Dok 
tor hastalarına yüzde 30 tenzilat. 
Şi_şli meydanı No. 201, Telef:35.261 
... ı .................. ~j 

.Metre 
33000 Gaz idrofil 

6000 Tarlatan 0,65 eninde .
11 

tÔ 
ı t:ıJl11l' oıl~ , 

Cerrahpa~a hastanesine lüzumu olan ve hepsine 4050 lira ~ede ~ .. ~-ıj~ 
gaz idrofil ile Tarlatan açık eksiltmeye konulmu~tur. Şartnamesı ı;'lir1l 7,Je !J 
ğünde görülebilir. i stekliler 2490 No. h kanunda yazılı vesika ve 3o. t jl ~ 
ilk teminat makbuz \'eya mektubile beraber 13·9-938 salı günil ~fı· 
Encümende bulwunalıdırlar •• (5927}. .(1 .. ), 


