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Sovyetlerle Japonlar arasında 
bu sabah da çarpışmalar oldu 

110 Sovqet tankı bugünkü müsademelere iştirak 

l\f üsademelerle beraber 
etmış 

nıüzakereler de yapılıyor 
Sovyef - Japon ihtilat. Çekoslo
'lakyanın vaziyetini sağlamlaşllrdı

1 

'to•.l'O-' .. 
ııa ımparatomn reislilin{te toJj lamın Japon ordusu 1mmaniranlan 
~ lctima halinde 

Cin cephelerinde 
Japonlar bozuluyor 
't angçe nehri civarındaki mu-
"~arebe erde Çinliler ilerliyor 

'i ilrıgç:?ng, .6 (ı_\A) - Son günlerde 
<ı~ltlan ın §ımalınde kfiln mıntakada 

kuvvetleri ile yapılan çetin mü-

•• 

sademelcr neticesinde iki Japon müfreze
si imha edilmiştir. Bu müsademelcrden 

_.,. Devamı 12 incide 

Vali u·stündağ 
l\aza kaymakamlarını ve nahiye 

mUdürJerlnl 

.. Muahaze ediyor 
~~Dıırrn knıroetmek nsteyenDerDe 

<esaısno şeklOde meşgul 
~ir a oDmayorsunlYlz R ,, 

n evvel su yolları yapılmazsa, Istanbul üç sene 
sonra susuz kalmak tehlikesine maruz .. 

''"'' ~- .. 
1 fij Jti ; .r. ~ 

s ·on 
vaziyet 

Bugün öğleden evvel saat on bir 
buçuğa kadar, ıdünya sulhünün devamll 
veya arizi surette tehdit edildiği, tch· 
tikeye düşer gibi olduğu mıntakalarda· 

_.- Devamı 12 incide 

Suçlu 
kim? 

Anaları ve babaları tarafından 
terkedllen 

iki kUçDk kız 
hlrsızlık 

yapıyorlarmış 
DUn emniyet dlrektörlUğU ikinci şube 

memurları Yenişehlrdc 13-14 yqlarmda 
hırsızlık yapan ikl kız yakalamışlardır. 

İkisi de rum olan bu kızlar Yenlşehlrde 
bir evdeki bilyUk sandığı kırmışlar ve i. 
çindo bulunan 120 lira kadar bir paray
la bazı ktymeUl e§yayı çalmıelardır. Kız
lar kabahati birlblrlerinln üzerine at
maktadırlar. Tahkikatta iki kızın da ba
balan tarafından terkedilmiş olduğu, 

annelerinin do kızlannı yalnız bıraka -
rak başkalarlylo yaşadığı anla§llmI§tır, 
Her iki kızın da mUteaddid dostlan bu
lunmaktadır. Dlln gece kızların allkadar 
olduğu erkekler do yakalanmış ve sor
guya çekilmiştir. Tahkikat henUz neti • 
cclenmediği için Jı;ıztann hUviycU mey
dana çıkanlmamaktadır. 

DÖRT SATIRLA 

Zeyneb Kamın 
mahalles~ 

Düz O\'ad:ı ve:ra bir :rangın yerinde ye· 
ni bir mahalle kurulurken, dünyanın her 
memlekeUnde evvela yolu yapılır; kanall· 
zasyonu yapılır, elektrik ve su temin edi· 
lir. 

Bizde bu iş hazan ters oluyor. Mahalle 
kunıluyor, blriblrinden güzel binalar ya· 
pılıyor. Sonra su icln, elektrik için ve yol 
icin mahalleyi yılll)rca yalvartıyorw:. 
Zevk mi alıyoruz bu ytılvarışlardan? Her 
halde öyle olacak. :Fakat buna rağmen su 
gelirse elektrik gelmiyor. Elektrik gelirse 
hile, hiiznillillıi taalll enlekilcr yanıyor, 
sokaktakiler yanmıyor, Hele yol ... O )ılç 
ynpılmıyor. Yepyeni m:ıhnlleler, kışın ca· 
murd:ın, yazın tozdan berbat oluyor. 

Du macera, Veznecilerdeki Zeynep Kn
mil mahallesinin macerasıdır. lki gece. 
denberi mnlınlleyi se,·indiren dört IUm.. 
bta en az dört yıllık bir duanın mükA. 
falıdır. Şehre lınsl:ıne ,.e Üniversitemize 
muhteşem bir bina Ynkfctrnlş ol::ın hayır 
SC\'er bir Mısırlı Türk kadınının hatırası. 
na dalın ne zamana kadar saygısızlık gös. 
lerecciıiz? 

EAer bu mahalleye yol yapmıyacaksak 
e~cr bu mahallenin tozlu sokaklarından 
her geçen, geçtiğine geçecC'ğine pişm:ın 
olacaksa bu temiz ruhlu kadının adını ta.. 
şıyan Je,•hayı dtıvardan kaldıralım. 

HABER 

HABER'i okuyanlara 
{}=Ilalb>e1r, neşriyat sahac 
s1111lcdla0 lküçük te oBsa L 

bDr yeoııllDk ya~nvcrr: Şftm· 
dDDftk. Gılaftada dört gün 
D"i'lH • .alnteDlf ıoaveoer vere .. 
cek'l'cftr. 

ilavelerimiz : 
1 - lnce, içli gönUI ,·e a:;k romanlan. (Bunlarm btrt0ğu hakiki vaka· 

!ardan almmı_stır.) 
2 - 16 sayfalık bir fomıada tamamlanacak blr Ycya lkl polis bikayest. 

3 - Macera romanı. 
4 - Jlaftanm rcslmlerl. ı 

1938 Resimleri: 
Her hafta Perşembe gUnlert verilecektir. 

1988 resimleri ndmı ta~ıyacak olan bo lla,·emlı.clo geçen baftanm dikkate 
değer yerli ,.o yt\J:ıancı hadiseleri fotoğrafla tcsblt cdllocck, aynca sanat kıy· 

mctt olan yerli görü' resimleriyle sUslenecektlr. 
Bo itih·eyl tophyanlar blr sene sonunda, ellerinde geçen bir senelik bü 

ün hfi.dlsclerl re~dmlc toplıyan 208 sayfalık değcrU güzel bir clld kS\ıanmı· 
olaruklnnhr. 

llcr hafta Cuma günleri verllccektfr. 
Bunlar birkaç formada bitecek bUyük hJkiyclcrlc, l1aha fazla sllrccek ro

manlardan ibaret olacaktır. Tanmmı, ve sc' llnılş nııılıarrlrlcro yazdırılacal 

olan bo büyUk blkayclcrle romanlar içli, ince, J,;IİnUI mn<'cralanm anlatacak 
hr. Blr sene içinde bo şekilde ,·ertleook 16 sa;) falık fomıalann toplanması dı:.. 
'<iitüphancnlrl zenginle~tfrccektlr. ~., 

Her hafta pazar günleri verllecckttr. 
16 sayfalık forma l!:lnde ya bir yahut ıt';" ıkf 1.am lılk'Ay-0 butunaealcbr. 

Macera romanları: 
Her hafta Sah günleri ,·crllccektlr. 

Her gün gazetemizde ''erdiğimiz Bürldan romanı 8 büyük sayfa forma 
halinde haftada bir \'erllmck üzere devam edecektir. BUrldan tamamlandıktan 
onra bunun yerine ya yine bir macera rom anr, yahut da dddi ,.e herkesin ı,-ı. 
ne ynrıyncnk faydalı cscrJcr verilecektir. 

Şunu da ilave edelim ki: 
Bürldan romanını ayn blr forma halinde vermeyi kararla,tmnca., mUnde

riMfımızm tcnglnJc.5mcslno do lmkin elde etmı, bulunuyoruz. Bo yüzden: 

11 Ağustos 
tarihinden itibaren HABER'do bissolunur değil, bariz bir değİ§ikllk bu. 
lacaksınız. Bol ve doğru haberleri, edebi romanlan, hlJdiyclcrl, spor, sinema 
bilhassa kndm, §aka ynzılarlylo faydalı sllhınlan, makaleleri, fıkraları slz 
memnun ctmcyo çalışacaktır. 

Haftanın muayyen günlerinde 12 ve lG sayfa olarak çıkmakta devam ede. 
cck olan Hnber sizin gazeteniz olacaktır. 

1111 Ai6dlstcs taıırnını aynı 
~amanda 

Padişah kelleleri 
Arlındaki tarihi ron1anın11zın başlıyHcağı gündür 

Yeniköylüler sivri
sinek istilasından 
ıstırap çekiyor! 
Bu dikkate değer yazi 5 inci sayfamızda "Mesele.., eütwıaaclacbr. 
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Kamalizm 
ve 

çocuklarımız 
Yazan: Nizamettin Nazif 

Türk inkılabı çocuk için ne yapmış· 
tır? Türk ıdevletinde çocuk nasıl bir va
tandaştır? Türk rejimi ile ç.ocuk ara
aındaki münasebet nedir ve nasıl bir 
inki§Clf seyri takip etmektedir?. 

Cumhuriyetin on beşinci yılında, bu 
cumhuriyete can veren kudretin çcx:u
ğu nasıl anladığını, çocuğun ihtiyaçla
rını nasıl sıraJadığını ve bu ihtiyaçlar -
dan hangilerini tatmin edebildiğini , 

mevzü ve 6athi bir tarzda gözden g~ 

çirmek en mlişkülpesend vatandaşlar

da bile rejimimize karşı üstün bir hay
ranlık uyandırmağa kafidir. İmpara

torluktan, memleketi bir harabe ve mil· 
leti bir yoksullar yığını halinde tesel
lüm ettiği gün cumhuriyetin çocuk diye 
gördüğü şey, yaşaması en ufak bir !dik
kate mevzu olmıyan, yakın ve u
zak istikbali en mütevazi ümitlerden ve , 
en iptidai emniyetlerden mahrum bulu
nan bir parya idi. 

Yüzde altmışı, mezar taılan arasın
da köşe kapmaca oynayarak, tenha ar
salarda biribiriyle kavga ederek ve 
komşu ağaçlanna tırmanarak gün öldü
ren ve yüzde kırkı, mektep adı verilen 

pis, berbat, karanlık harabeler içinde 
bunalan ''hebennaka,, laşan bu parya 
sınıfı, evde bir sığıntı, mahallelerin eo
kak köpeklerinden farksız bir paraziti 
sayılırdı. 

Sayıları ihmal edilemiyecek kadar 
çok olan babalann şefkatinden ve Türk 
cemiyetinin tarihinde asla eksikliği 

hissc:iilmemi§ olan hayırseverlerin mer 

hametinden ç.ocuk yığınlarının umumi 
manzarasının tamamiyle !değiştirilebil
mesi beklenemezdi şüphesiz .. Bu iş bir 
devlet işiydi ve Türk çocuğu kendi 

devletine, en bariz vasfı çcx:uğun haya
ti menfaatlerini korumakla bülasa edi
lebil~cek bir rejime ulaştığı güne ka
dar bu betbaht tecelli devam etti. 

• • • 
DUn Parti Başkanı Üstündağ, Türk 

çocuğu için rejimin on beş yılda neler 
başardığını, mümtaz bir dinleyici küt• 
lesi önünde izah ettiği zaman, çok iddi
asız ve mütevazi konuşmasına rağmen 
hayalimde koskoca bir ehram belirdi. 

Cumhuriyet on beş yılda, yalnız 11-
tanbulda 180 mektep binası yapmıı. Bu 
demektir ki aşağı yukan bütün mektep 
binalarını yeniden yapmış. Türk çocu
gunun sıhhati ve vakan üzerinde ne 

büyük bir titizlikle ilgili olduğunu bu 
bile tek başına tebarüz ettirebilir. Bu 
binaların içinde 350.000 liraya malolan
lan var. Bir çokları 130 - 140 bin liraya 
malolmuı. Kazalara ve köylere yapı

lan mektepler içinde bile 70 - 80 - 50 
bin liralık saraylar var. Elli damlı köy
lerde yapılan ilkmektep binaları 15 er 
bin liralıktır. 

Rakamlara dayanarak konu§an Us 
tUndağ, İstanbul viUiyeti hudutları için
de mektep ihtiyacının yüzde teksen 
tatmin edilmiş olduğunu bildirirken 
dinleyenlerde haklı bir gurur sezdim .. 
Hedefi, yilzde yüz okur yazar vatan -

daşlardan mllrekkep bir millet kurmak 
olan Kamalizm, bugünkü dünyada bir 
çok mali imkanlara malik olarak kendi
lerini tecrübe eden diğer rejimlerden 

ul1 geri kalmıımı!, bil&kis imkansızlı'k
Jar içinde onlardan üstün başarılara U· 

laşmakla hepsine Ustiln olan dinamiz
mini bir daha göze vurmuştur. 

Nizameclclin NAZiF 

Çekoslova mhurreisi ve 
1 ~alışıyorlar Başveki • 1 na 

Çekoslovak cumhuriyetinin ilanmdanbeA\T\lpanm en esaslı ihtilafını teşkil e~ 
den Çekoslovakya meselesinde tavassut 
vazifesi ile Lord Runciman İngiliz 
hükQmeti tarafından Prağa gönderilmiş 
bulunuyor. 

-~~~-.,......'"-,,r,--·--,_,..-.,-...-......,,,~--- ri hemen her kabinede nazırlık etmiştir •• 

Bugün bu müzakerelerin cereyan etti
ği Çekoslovakya cumhurreisliği sarayı 

tarihte mühim mevkii olan bir yerdedir. 
Burada on asır kadar büyük bir şato 
yükselmiş, evvela Bohemya kralı, sonra 
Habsburg imparatorları burada otur • 
muştur. Yirmi sencdenberi de Çel;oslo. 
vakya cumhurrcisi buradaki yeni saray. 
da devleti idare etmektedir. 

~. Cumhurreisi Mazarik, vazifesinden çe
kföp yerine Beneşin geçmesini istediğini 
söylerken Hodzanın başvekil olması ar. 
zusunu göstermişti. Bu suretle. mernle. 
kette cumhuriyeti kuran Mazarik, Çe. 
koslovakyanın başında, kendisinden 
sonra, biri Ç.Ck, diğeri Slovak olan iki 
kişinin bulunmasını münasip görmüştür. 

liodza, memleket l~sanları da dahil ol
mak üzere, on iki lisan bilir. Çok yavaş 
ve ağır ağır konuşur. 
Çekoslovakyayı bugün tamamile meş

gul eden ve hayati bir mesele halini alan 
Südet Almanları işini ilk defa dü~ünen 
,.e bu ekalliyet meselesini halletmeyi ilk 
fikrine koyan Hodzadır. Şüphesizki bu
gün de bu mesele konuşulurken onun fi. 
kirlerinden istifade edilecektir. 

ç.ekoslovakya devletinin bugün başın
da bulunan iki hükl1met adamından biri 
Çek, diğeri Slovaktır. Çek olan cumhur
reisi Beneş, ile Slovak olan başvek'il Hod 
za, ikisi beraber Çek ve Slovak unsur
larından mürekkep olan bu devletin ba. 
şmda, nazik bir vazifede bulunmakta. 
dır. Beneş, Çekoslovakyanın Avustur. 
yada olan kısmını istiklale kavuşturmak 
için çarpışmıştır.: H6dza da memleketin 
l\1acaristan kısmındaki parçasını kurtar
maya çalışmıştır. 

Yalnız, rakiplerinin söylediğine göre, 
;~~-- Hocfza yapabileceğinden fazlasını \'Sade. 

Doktor Beneş, umumi harpten sonra 
hariciye nazırı sıfatı ile Cenevrede bulu· 
nurken kendisine: "Her çalışmaya deli 
olan adam,, ic:mini \"ermişlerdi. Hakika
ten Beneş, en çok çalışan hükOmet a.. 
damlanndan biridir. Birçok beynelmilel 
konferanslarda da ona daima en güç iş.. 
lerle meşgul olmak üzere kurulmuş ko. 
mitelcrin reisliği verilmiş. En nazik me
seleler üzerinde proje hazırlamaya o me
mur edilmiştir. 

Doktor Beneş yirmi sene haridiye na· 
zrrlığr ettikten sonra, cumhurreisi olmuş 
tur. Mazarikten sonra cumhurreisliğine 
geçen Beneı. bu~..tı., ~~~ • .ı
ği bir anda daha zor bir işe başlamış bu. 
Junuyor. ÇekoSlovakyanın bugün içinde 
bulunduğu nazik mesele de gözönünde 
tutulursa, denfilebilir ki en fazla çalışan 
bir devlet adamı en fazla uğraştırıcı meş. 
galelerle yüklü btilunmaktadır. 
Başvekil Milan Hodza da Pragm e·ki 

asırlara ait tarihi bir binasında çalışır. 
Vlatava nehrinin öbür yakasındaki "kil· 
çük şehir,,de bulunan bu bina da, Prag
daki bütün diğer hükQmet daireleri gibi, 
eskiden asilzadelerin malı olan şato ben. 
zeri bir yapıdır. 

Başvekil Hodza bugün 60 ya~ındadır. 
Fakat yaşından on sene genç gösterecek 
kadar dinç ve kuvvetli bir adamdır. Si
yasi mücadele hayatında Beneş gi~. bü.. 

Çel<oslovak meselesinde taı•assut rolii ya. 
pacak olan Lorci Rımcimanın 

hususi kcitibi 

Bir eşek meşhut 
oldu 

Dünyanın en küçük eştği 
10 kılo ağıılığındadır 

yük tehlikelerle karşılaşmış, endişeli ma- ı •~ıt;,;,:~~~~; 
ceralar yaşamış olan bugünkü başvekil, 

Italqada bü9 ük 
sahtekarlık 

ltalynda, siyasi kimselerin imzalaruu 
taklid ederek bUyiik bir sahtek!rlık 

yapmı§ olan bir adam tevkif edilmi3tir. 
Sahtcklirlıktan lince, Romada me3hur 

tnrihi Medisi köııklinUn bahçesinde, 
Fracsız sefarethanesi hesabına bir bina 
yapılmasına karar veril~ti. Leon Blüm 
hUkümeti zamanında kararlaştınlan bu 
iş, kabinenin dUşmesi üzerine bırakılmış 
ve o znmandanberl unutulnıu§tu. Fakat, 
binanın yapılnıası için başlanan muame· 
le ovrakı geri nlınmamış, olduğu gibi 

kalmıştı. 

~te, aahtekArm istifade ettiği, bu ev .. lllı..~~u.ıııU.J;ı:~~~(tli:o6':~--·~~ .. 
rak ve ona aonradan kendisinin ilave et. Dürı~anın 
tiği uydurma vesikalardır. Sahtekar 
Fransız maarif mUdUril Jan Ze'nin, Fran· 
sanın Romadaki i~gUderl Blondelln vo 
Medlal köşkü mUdUrUnlin imzalnrmı tak· 
lld ederek, inşaata liızım olan para~ı 

çek.meye çalışmıştır. Kendisini bu işi 

Fransız hlilffımetl hesabına görmeye 
memur bir avukat olarak tanıtan sahte· 
kik elindeki mektuplnrla bankaya müra
caat etmiş ve 60 milyon frank kadar bir 
para almak istemiştir. 

SahtckArın hilesi işte o zaman mey .. 
dana çıkmış ve kendisi tevkü edilmiş .. 

tir. 
HA.dise gerek İtalya.da, gerek Fransa

d& bUyUk heyecan uyandırmı§tD'. 

§nkaln.şıyor ı 

"DUnyanın en bilyilk - en kUçUk ... ,, 
gibi v~ıflanndan birini alan herhangi 
bir 12ey - hnttlı. c§ek bile - derhal meş. 
hur oluyor! 

Resmini gördUğiinUz bu hayvancık dn 
dUnyanın en kUçUk ~şeği olarak §(>hret 
bulmuştur. Daha doğrusu, sahibi bunu 
iddia etmektedir ve §imdiye kadar da 
aksini ispat eden olnınrnı§tır. 

lngilterede Brlstoldo bulunan bu mer
keb 10 kilo nğırlığmdadır ve yerden 
yüksekliği 75 snntlmdir. Eşeği satmaı
mak için birçok sirkler ı;ahibine milrnca
at etmişler, fakat adam satmak istemi

yormuş~ 

den bir hükOmet adamıdır. Onlar, ken. 
disinin Südet meseleSini halliçin göster. 
diği alaka ve hüsnü niyete inanmıyorlar. 

Lord Runciman, Çek Alınanları mese
lesinde Prag hükfuneti ile yapacağı te
maslarında gerek Beneşle, gerek Hodza i.. 
le görüşecektir. Lordla beraber Praga, 
diğer hüktlmet adamlarından ve hususf 
katiplerinden müteşekkil bir heyet de 
gitmiştir .. Lord Runciman Praga resmf 
bir sıfatı haiz olarak gitmiş değildir. 1 a.. 
vassutu, bir fikir anlama meselesinden i
barettir. Bununla beraber, İngiliz heyeti 
Pragda büyük tezahüratla karşılaşmıştır. 

Heyette kadın olarak Lordun hususi 
katibec;i de vardır. Müzakereleri isteno
daktilo ile zaptedccek olan Mis Rozmeri 
Miller bu tariht hadisede bir isim hı~-
1<acaKtrr. 

° Köpeğim 
benim gözüm 

demektir! 
An1erikalı bir kızın kö

peğini İngi ltereye 
sokrnactılar 

Amerikalı kız ,.e karantinada beklctU
m('k istenilen köpeği 

tngilterede bir kanun vardır, dı§ardan 
gelen kimaenin yanında köpeği varsa, 
hayvan bir buçuk ay karantinada bekler; 
bunclan e\'vel köpeğin İngiliz hudutta -
rmdan içeri girmesine müsaade etmez. 
ler. Hattl vaktiyle İngiliz kraliçeslne 
Fransadan hediye gönderilen köpek bile 
bu kanuna tAbl tutulmuş, kralft;nln hatrn 
için köpeği karantinada bekletmeden i
çeri sokmayı kimse dilşilnmemteU. 

Belki şimdiye kadar buna itiraz eden 
de olmamıştır. Fakat bu gUn bu kanun
dcın ilk defa olarak bir Amerikalı kız şl

kAyctçidir. 
Mia Hazel Hurst ismindeki bu genç kız 

'6 ACUSTOS-1~ 
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Rus - Japon barbı 
' çıkabilir mi? 

N ADJR Nadi yazıyor: 0 ·i ınrl 
ivil. lk ııı" 

"Japonyada, askeri ve 5 u un?1• el 
hül-."llmet ku-rveti buJundu#lJn bırııı . 

· de ~ malıyız. Orılu, devlet ldaresı~,8 bıışınd'eıı derecede rol oynıyan, ekser)) rd11l 
bükılınete ~ıdnr· 

gencrııllcrin arzusile teŞeJ;kO ~ 
bir takım işlere girişen bir odlll1 ~ilde 
Son Çin _ Japon harbi ba~la'::ıabııfil111tir 
Tokrnda hükOmct ve mcclı5 • b'ır fı . , ııı i)lJ.. 
bu sergilzeşle muarız kU"'.\ıçbif ı11 dl 
c:ereyıını vardı. Fakat, ordu dCll ı;e~ır 
hazayı dinlcmcğc lilzurn s~rın~arbllll 
kendine hareket ederek Çın 
emrivııkl yaptı. b rP çıl>ıl' 

bir 11 aıe-
Rus • Japon lhtilAfından ütOn bU )frl 

çıkmıyncaAını dilşilnilrken, b ak oıı 
~elelerf gözönilnde buJundurıır 
dikkatfc ölçmeRe mecburuz. ebbliSıtrt 

rk teŞ •aıe Tok)•o hilk<ımeli, diploma 1 bir al~ 
d ·ıtfne yapl}'Or. Bu, hını> isteme le b r 

sayılabilir. 
1 10ınatil> 

Diplomatik teşebbüslerin, dı~fr.. ,rP 
manevra olması da muhteme 1 bir b 

>·en Ordu, hükOrnete raAmen def' 
açabilir. 185rıre e e-

lhllmallerf mantık yoluyla k gi!t'tııı.ıı 
sek birinci maddeye dnha ço 11)!• 
mlz Jtızımgellr 0rııtı1111~ 

0
r, 

- Japonya, Cinde hayli "f so~t~ 
Çok kuv'\"etli bir teşekk~l. 011111

1;yea S $it' 
dusile döğüşmeyl şimdıhk k.0 ıeşcbbli 
ne alamaz. İşte Mosko'\"ııdakı 
rile de bunu isbat ediyor. ,,, 

Diyebiliriz • 
0
çyel • ııtı 

Mantık konuştuJu ıaman, S 111ııııı0 rf' 
pon lhtllftfından harb çıkm951k ki 11'

11
,, 

rl uzaklaşıyor. Fakat ne ya~arartıır 
!erin hemen hepsi mantıksız rdl 
tice.sinde başlamıştır. nnebilst1'.,. 

Milletler hep doAru düş ı.aP~ 
dünya yüzünde kimsenin burnu 
dı.,. 

~? 
Liseye ne ihtiyaç ~8r 

U. ZEKERIY A Sutel 11a;ıgor: ııse 
m. h•1ııııı .• 

"Mcmlekelin her tarafında • 
.ı~ .. ~ ıılı 

hVı'l'1 Vtl~1mfı1ı 'ıı'l'~~glHa\rıiY ,.,rdıııı•r~~' 
LI · • d" • bnıt• 11 rıı - se ısterız, ı) e . bııt1'• 1>'' 

lşlllyoruz. Ekmek ister glbı fshf ;ıe 
tep araması, insanın göğsilnil 
bartacnk bir manzaradır. ,.-ar· ıı-

Yalnız bu dilekte bir bata ııutıilıı ,,, 
Liseyi ne yapacağız? }lıılk•~ıniıı1°1trı.se istemesi tutulan maarif sis f1leı:ıeP ,ııD-

rurt bir neticesidir. Biz htılA kOıtnr dtıı 
mlzl memur yetiştiren birer ı,iSt ,., 
esse.sesi olarak kabul ediyoruz. gider• 
çıkan talebe ya finiversile:re e°' 
kendisine bir memuriyet .ara~·ıir· JJlıt,ıJ-

llnlhukl hayatımız değışın şf111ektl1 eet~ 
dü51rileşmekte olan bir ıneçsP ,.-er 1,ıı
:\lekteplerlmlz bu ihtlyacn ce da ortıı 

11
di

mücsesselere muhtaçtır. Bu 111 rııe'·C pıer 
silden sonra teknik mekteple~k ıntkıc rıııt 
Yetini ıarurt kılar. Bu tekn ,.ac:ııtlt.rlf· 

f de ıctı hayalın muhtelif şubeler n i )'el 1 11,ııı 
ihtiyaç duyulan teknisyenler gencıer•1cıı,~ Bu .suretle mektepten çıkan Jılll·t:ıO , ı, 
uzun zarmın kitaplar arosındnrn dC ıı~şfır· 
mecburiyetinden kurtulur, ~ele J;sıi'ı;,? 
ta kendisini bekliyen bir ış mıcı.cl 
Hem onlar kazanr, hcrn nıc Jfl~ 
nır. cı.ıcPıcri. 1t1a~ 

Dlıe ilse deJıll, teknik T11 }ıııdıık1 ·et~ 
dır. Ve Maarif vekı\letl hu 53blr nt11 

lerinl biran evvel müsbet 
vardırmalıdır.,, 

·ı old~ 
··pes ~ 

kördUr ve ancak yanında ~o )Jf>e ~ 
takdirde yUrUyebilmektedil'· ıcıiı>e :.11 
• de Jf!ll 
dan tngiltereye gellrken ,.&Jl tt' 

bi18 • ~ 
yanına almış ve vapur sa }t1tl'" çı-
zaman da, onun yardzınıyla ~&f'ŞıS~ 
miştlr. Fakat burada kanun 

kıyor. di}'or: , 
o zaman da kız şikAyot e ğitJl ?ıt' 
- Nasıl olur! diyor. J{öpebetJ o' p

gözUm demektir. O oıınazsa bit .dflP lı" 
rilyebilirlm, ne de vapurdan ~ el~ 
şan atabilirim. B&.§ka bir ~!:ıJJO ;e-ı 
na bu işi g5remez, çUnkU_ U~~· 
ğim benimle beraber bilynııı ,.ırMll~ 
dalma arkasmda götUrıneYetiıle ~· 

Genç kızın biltiln şikaY0 ~f' 
köpek gemiden dışarı çılt~~ ·_,i 
.Bunun Uzerine, Mis ge,ı:el ısı~ 
rikan cUmhurreisine tel~tif • 

11 
<'' 

etmiş ve eiklyetınl bUdir!ll geıt 1 ' 

Diğer taraftan, Amerfkadat' ~ıcet ıl' 
pur da lngiltereden tekral' ğiıı1 .~, 
mek Uzercdir. Kızın ya kÖP til'',,. 

d }.f!i 
naya bırakması, yahut a ~ 

mest llzmıdır. iJ1 btl •~~~-
Amerikan cUmhurreisln belli 

dahale edip etmiyeceği de 

dir. 
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!fcıw.ata daic 
kabahat bi-;de 

değil 
Y lI.iLARDAN beri t ekrar eder du
lıarrirl turlar: "bıktlk bu Fransız mu
~e b erinden, Fransız edebiyatından! 
bahs a.uka ınllletlerin eserlerinden de 

Cdını 13: .... ,, 

bir u §ik!yetı, Genı:llk'in l50n sayısında 
genç tn h . 

' u arrtr de tekrar edıyor ve 
be, tzlardan zlynde okumak istediği 
~·or ~ ualr ve romancmm adlarını ea.yı-

. "'atet o liste . e §iındl yanımda olmadığı için 
de h bl1 aYllen alanııyacağnn. Fakat içtn

na lnd da ranat Tagor ne Knut Hamsun 
''ar B 

llıcınu i elki yirmi senedenberl Türk 
11'\n a atında, gazetelerinde Hindli ea.. 

Yaıılan t . da kit cırcUme edilir; bırçoklan 
llıadığ ab halinde çıktı. Artık onu tanı-
0111.. ıxnızdan bahsetmek biraz tuhafça 

' · Be llıadını · n hiçbir zaman zevkine vara-
aına Ur roınanlnrım, tiyatrosunu bilmem 
ııı de'§ lertnın fransızcaya tercUmelerl
ce 0~ tUrkı:cıye tercUmelerlnl de epey. 
b ııı;uduın K ' 
lııgau • ımbilLr? hindcesi (yani 

dilJetd CCsf) belki güzeldir; fakat başka 
l~r. ~u~ hayl( basit, adeta çocukça eöz

l~iııde k un dertnUklerl, kendimW tabiat 
tarısıyıe aybedivennek, safran rengi en
a~vtill.. ın.:~i\'enden tıpış tıpış inen 
bana bÜ :Butün bunlar, itiraf edeyim ki, 
llabındr yUk bir şey söylemiyor. Hem 
de hiç anat Tngor'un basitliği, sadeliği 
harrirı<ıtabi.! değil. Hnni bizim bazı mu· 
ne, Pi tirnız Var, Türkiye'yi frenk gözU 
ac\'f , el"l'<ı Lotı'nin gözU ile seyredip 

~orıar· b 
ltltf d • ann öyle geliyor ki o Hind 
111\etiıı~ kendi memleketini, kendi mem· 

hllhııasa 
1 

~ıymetlerlnl Avrupahlarm, 
ae\1yo ngıJizıerin öğrı-ttiklerl eekilde 

le onı r. A\'rupaJılarn çıkışmalarmda bi. 
lel'İlıl ara, Yine kendilerinden öğrendik
liıer d Satar gibi bir hal var. Acaba Hint

~l u:ıondan ho§lanıyor, onu bOyUk bir 
tellı:rı.ek r sa~ıyorlar mı? bunu bir öğ-
~ isterdim. 

flltti)':~ »anısun'a gelince, öyle dünya 
edt!c<ık ilz:etinde bUyUk bir tesir icra 
tab"r llıtıharrirlerden olmamakla be· " şU 
,._ "''-

1 
Phoslz ki iyi romancılnrdandır; 

"'in il , ı..· 
li 8lUnciunlc 11'rAn•ı~ rnmanr. tarın· 
• ı\ı:hk r. Onun romanlanndan bl· 

~lrq ınerı:~Urkçeye tercilme edildi. Ese-
Uar, edenler o kitabı niçin okuma-

• .... 9Unkü 
.tı, bir , nekadar tadlı olursa ol-

14 ~~1 :'.tabı açll> okumak, üç ytiz say
ı.._ :tr ~~ sekıı; t:<ı ~at t.eçırmek ... .>r 

~~çlJ a~ Bırtaknn Çinli, Hindli, Rus, ıs. 
arı lste~ ağızdan öğrenip de: "Biz on
<1aJıa lcoı ' bıktık frenklerden !., demek 

O aydır, 
ba .tı sencd 

l'tit'htıı- en fazla oluyor, yine bir mu-
•ı.ııı•• &<r;: "D 
11 

diye ostoyevakl, Gogol, Ham-
.. e haı- tutturmuştu; ben de kendlsi
"lıt ~ \'e 
l tıını ha tınlştım; fakat sonradan ko-
~111111 hiıe kt.:nn ki hiçbirinin bir tek sa-
1l'or. Okumamış. Ayni hal devam e. 
bo· 

bu gl'ı.ısunu 
1.. l'll1t e latersC'niz biz okunacak 
"lizıı cnebi . 
bı- al?ıtı it nıuoıı.mr aramıyoruz, o· 
1.. han0 ,, abıı olanlan okumamak için 
r;'"t .. rı;vo 
1.. ' e <ld b' ruz .•. Ne yapalmı? xncmle-
1118"' CI 'Yali 
l ··•ı, <!<.'n b a uğraşanların bUyük bir 
,:t: aıalll e 1 dil olarak, fransızca bili-

·11da anca ingil. . . • 
~d" <ld"bi . ' ızce ogrenenler ara-
() ll )'ole 1 l ~tla uğraşan, kitab terclimo 

1 haıae bi~glJ ama ötekilerden daha az. 
llt'l·ı tıın F 

h._ a dil> ranaız şairleri romancı-
""iltı aer nı , 
~h ı:ııal'Ind eınleketlerin eair ve ro-
~lıı U. 'turk arı fazla ıneııgul olmamız pek 
t11. ıııı.lln·ı edebiyat aleminde Jiuxley· 
.. ı.~ll·o,_ arın. Dreis('t'in adlan pek 
"11~ •;ııa h'.ıtr 
a~ '\ ala en bizo çatmasınlar: in· 
~, lll'llı> lanrnan<.'a bıldıkleri halde onları 
dı.ı tlara 'b ıtınak zahmetine katlanmı 

tı~ aş\'\Jrs • 
b n c>dC'b' ıınlar. Ben de bütün 
~aıı'Ult {'g{'r/l'a1hnı bilmek, her milletin 

al.,,,_ C'r nı ok k 'il.n "''1 ki k uma isterdim; ne 
laı 1l'eYiın iti abn değil. Hem şunu da 
~~en, liugo•Pransız edeblvntı da Mon
tl11,, 1ais•.Vi ""Yu, Voıtalre'i, Mollere'i, 
1 "dnı • •rouat· G ı~ aır<' 'l u, id!''i, Verlaine'i 

~Oe • • ~C'liat• ' 
ı~ ııgun sa .,. ıren edebiyat da, ço. 

'"~· dn.ı;·ı ndığı gibi hakir görUlecek 
1:> • dir. 

Nurull.ah ATAÇ 

~ 9c~Cr . Oofı?o m 
t11i Şıtketi .. .. 

~~,.. :-ı bir k mudur muavini Zekai 
'-el· ızı doğ "clil t1l 13ay muş, amcası Başve _ 
ltıi~t· ar tarafından "Se . . . 

s~ % il' • vgı,, ısmı 

'"D' ' ıı.. tolnin 
ll11· Uzun .... .. 1 Cdcr . omurlu olmasını te-

, aılesi · b nı tc tik ederiz. 

ı . 

• Vali MtlTtiddin V itünClalut reislifin (/t, 'liaıa layma~amlmimtt, MD1ıl}'ı m'ü· 
dürlcrinin, emniyet ômirlerinin, Halk Partisi kaza ve nalliye bO§kanlarsmn if. 
tirakile bir toplatıtı yapılmıştır. Resim, toplantıdan bir intıbm lt$bit tdiY,or. 
Ta/sildi, buna dair yazımızdadır. 

• Şehrimizde toplanacak olan yakın ~ark Japon elçileri ltonfermssına i§tir4k 

r $1EHüRDIE --

e1mlli il.ııne aı1n Clt 1ti/jônyantn Bıilireş elrisi Şo 'Kurih'are '1s1anbula gelmiş ve 
Pnapalas otelim inmiştir. 

]aponyamn Moskova sefareti müşteşarı Haruhiko Nişi ile kızı; Efgan sc
farıti kdtibi lvarki ile refikası da dün şehrimize gelmişler ve Parkotele inmiş

lerdir. 

f~llEMILIEl~IElllE· : • J ----- --~ -

ıHarf inkllabının 
10 uncu yllı 

Vapılacak merasimin 

Zeytin yağı diye su 
satan adam! 

Yerli mallar 
• • 

sergısı 
Yarın akşam 
kapanıyor programı hazırlandı 

9 ağustos sah günü Türk harfleri.. 
nin kabulünün onuncu yıldönümü mü. 
nasebetile üniversite 'konferans salo -
nunda merasim yapılacaktır. 

Buna ait program hazırlanarak ala. 
kadarlara gönderilmi§tir. Program şu. 
dur: 

ı -1lk söz: 
- Universite rektörü namına Prof. 

Şemsettin Günaltay. 
2 - Hiç mektebe gitmemiş 6 ya. 

şmda bir çocuğun yeni harflerle yazıl 
mış bir hitabeyi okuması. 

3 - Evvelce okuma yazma bilmi • 
yen bir ihtiyarın sonradan öğrendiği 
Türk harflerile bir hitabeyi okuma. 

4 - Yüksek tahsil gençliği namı· 
na bir gencin Atatürke şükranı. 

5 - Fener alayile Sarayburnuna 
hareket. 

6 - Sarayburnuna Ata~ürk herk,._ 
!ine '"likran ~e'engi konma~ı ve dağı. 
lış. 

• • • 
H:ırf lnkılıibıııın onuncu yıldönüınil 

9 a~ustos solı günü saat 17 de Eminönü 
halkevl merkez salonunda kullulnnncak. 
tır. 

Törene istikllil marşilc h:ı'jl:ınncak, bun • 
dnn sonrıı muharrir, tskendcr F:ıhrcddin 
Scrlclll t:ırrıfındnn bir konfcrııns \'erile. 
ccklir. Konferansı halkeYi orkcstr:ısının 
bir konseri takip edecektir. 

--o--

Hava kurumuna 
teberru 

SultanahmC'tle Cankurtaran mahalle • 
sinde Mimar Mehmet ağa caddesinde 11 
numarada oturar. Trabzon inhisarlar ba-

rut deposu mlidürlilğündt1n mütekait A
ziz Urgancı Türk Hava J{urumunun İs
tanbul eubf'.'sino 500 lira t~berrü etmiş
tir. Hava kurumu bu hamiyetli \'atanda
şa tc§c>kkür ctmf"ktedir. 

-<>---

Yoksul çocuklar 
menfaatine balo 

Ortaköy Fıkaraperver Cemiyeti, Or
taköylin 23 ve 39 uncu ilkokullarındaki 

yo'ksul yavrular menfaatine, 6 Ağustoc; 
1938 cumartesi akşamı saat 19 dan sa
baha kadar devam ctmı::k üzere, Bebek 

Bahçesinde bir kır balosu tertip etmiş
tir. 

Bu balonun geçen seneler olduğu gi
bi bu sene de neş'eli geçmesi iCiin bütün 
tertibat alınmıştır. 

Hokkabazın aletlerini hatırlatan 
tenekelerle birçok esnafı 

dolandırmış 
Son zamanlarda Küçükpa.zar ve ci

varında seyyar bir şekilde zeytinyağı 
satan birisi türemiş, piyasa fiyatından 
çok aşağı satan bu yağcı, kısa bir za
manda bir çok aşçı ve bakkal müşteri
ye sahip olmuştur. 

Fakat esrarengiz yağcı mal sattığı 

bir müşterisine ikinci bir defa uğrama
maktadır. Çünkü sureti mahsusada yap 
tırdığı yağ tenekelerinde ancak 250 
gram yağ vardır. Geriye kalanı ise ha-

Nihayet, bu §ekilde bir çok esnafa 
25 - 30 tenekeye yakın zeytinyağı yeri· 
ne su satan Necip oğlu İsmail yakalanıp 
adliyeye sevkedilmiş ve dün dördüncli 
asliye ceza mah'lcemesinde dunı~macırna 
başlanmışb.r. 

Mahkemeye suçlunun, hokkabazların 
hileli aletlerine benziyen g;trip teneke. 
!erinden dört tanesi ~e getirilmişti. İs

mail bu tenekelerin üst kısmında bulu
nan beş santimetre kutrundaki delik
ten, dibine §akuli olmak Uzere bir bo

ru yaptırmıştır.. Açıkgöz dolandmcı 

işte her tarafı terkos suyu ile dolu te-

nekenin bu borusuna pekaz miktarda 
iyi cinsten zeytinyağı koymakta, ve 

Manlfaturacılar 
cemiyetine dair 

bir tavzih 
Beyoğlunda Suterazlsl sokağında ku

mar oynadıkları zanniyle yakalananla
rın manifaturacılar ve tuhafiyeciler ce
miyeti merkezinde kumar oynadıkları 

yazılmı§lı. Yaptığımız miltemmim tahki
kata göre 7.ahrtaca basılan yer Sutera
zisi sokağındaki "Manifaturacılar klU. 
btl,, dilr. Merkezi Sakızağacında Vaail
yadlıı apartımanmda bulunan "Aianifa -
turncıhr ve tuhafiyeciler müstahdemin 
cemiyeti,, nin bu lııldlseyle herhangi bir 
şC'kildo nliikası yoktur. Bu cemiyetin eıı
naf birliğinden ayrılması sebebiyse ku
rumun bir müştnhdemin cemiyeti mahi
yetini almasından ileri gelmiştir. 

Toni!:cın aımcaıa 
ınıoını ayou~maı 

~ oacn 

müşterisine buradan nümune göster • 
mektedir. 

lyi bir kelepir yakaladığını zanneden 
müşteri ise şüphelenmeden yağları sa
tın alıyor, fakat kapağını tamamen a
çınca aldatıldığıru anlıyor. 

Sorguya çekilen Necip oğlu İsmail, 
suçunu inkar etti ve: 

yapmadım. Tenekeleri de şimdi bu~ 

ben yapmadım. Tenekeleri de şimdi bu
rada görüyorum. Her J:ıalde }>µ j·r~ 
:Y•P-l ı-.~2-J., ~ )'anhşhkla 
yakalamışlar, dedi. 

Şahit olarak dinlenen polisler ise, 

tsmailin bu tenekeleıi, Küçükpazarda 

tenekeci Mihrana tanesini 20 kuruşa 

yaptırdığını tahkikat sonunda meydana 
çıkardıklarını ve tenekeci ile İsmail mu
vacehe edilince Mihranrıı ten~keleri 

yaptıranın bu adam olduğunu katiyetlf. 
söylediğini bildirmiştir. 

İsmail polislerin ifadelerine şiddetle 
itiraz ederek Mihram tanımadığını ve 
ken'disinin kabahatsiz olduğunu israrla 
söylemiştir. 

Netice mahkeme karannr bildirmek 
üzere fsmailin muhakemesini başka bir 
güne bırakmıştır. 

F~stlval eğlencelerl 
Istanbul festivali devam ediyor. Şehlr 

t iyatrosu artistleri dün gece Taksim be
lediye bahçesinde "Sözün kısası,, kome.. 
disini oynamı5lardır. Bugün saat 18 de 
Fatihte itfaiye bandosu çalacak, gece 
Beykozda Abrahampaşa korusunda kır 
balosu verilecektir. Balır;ere duhuliye 
ücreti yoktur. 

Jçerdc dans müsabakaları ve muhtelif 
eğlenceler yapılacaktır. 

--<>-
Kol saati kaybeden 
İsmini bildirmek istemi.ren blr oku -

yucurnuz diln, akşam b~c telefon ederek 
Sirkec.i tramvay caddesinde Lonjin mar
kalı ı. ir kol saati bulduğunu ve 2099 nu. 
maralı poiis memuruna teslim ettiğini 

bildirdi. Kaybeden zatın emniyet dlrek
törlilğilne müracaat etmesi. .. 

Onuncu yerli mallar sergisi yarın ak.. 
şanı kapanacaktır. Bu son sergi ile yerli 

mallar sergisi namile kurulan sergilerde 

tamamlanmış olmaktadır. Gelecek yıl. 

dan itibaren yeni inşa edilecek daimi ser

gi binasında sanayide ilerleme· sergileri
nin de kurulmasına başlanacaktır. 

Bu seneki sergi on senedenberi kuru
lan sergilerin en fazla rağbet göreni ol. 
muştur. Bu rağbetin her sene gittikçe ar. 

tarak bugünkü seviyeye yükselmesi, ge.. 
rek sanayimizin ilerlemesine ve gerekse 

halkımızın yerli malına karşı olan ala· 
kasının artmasına bir delildır. Bu vazi
yeti gören alfil<adarlar artık daimi sergi 
binasının biran evvel inşasına kati ola· 
rak karar vermişlerdir. Bu seneki sergi. 

yt bugüne kadar gezenlerin miktan beş 

yüz bine yaklaşmıştır. Bugün ve bilhas 
sa pazar ve son gün almaşı dolayır:ile 

yarın c:crp-iıı 'rr rok kalabalık olrralh tah 
min edilmektedir. Sergi komit~i bunun 
için inzibati tedbirler aldırmıştır. 

---0-

Fındık 
ihracatçılarımı
zın kararları 

Mah~ul tipleri tesblt 
edildi 

Giresun, 5 (A.A.) - Ekonomi Ba
kanlığı iç ticaret umum müdilrü 
Mümtaz Rekin Ba~kanlığında Kara.
deni1.i fındık ihracatçılarmm burada. 
yapmakta oldukları toplantılar bit-
rnif}tir. Bu toplantılarda alman kaı

rarların başında iç ve kabuklu fındık 
larımız için yeni ve daha mütecanis 
tipler ihdası hususu gelmektedir. 

Tatbik edilen nizamnameye göre, 
mevcut olan tiplerin, tecanüsü bakı
mından yabancı piyasalardaki alıcı· 
!arımızı tamamen tatmin etmekte ol
masına binaen bunlara ilaveten yeni
den beş tip daha tesbit edilmiştir. 

Diğer taraftan Karadenitin muh
telif rnıntaka mahsüllleri arasında 

kalitece esaslı farklar bulunduğu na· 
zarı dikkate alınarak fındıklarımız 

kalite itibariyle de dört sınıfa ayrıl· 
mıştır. Bu suretle yabancı müşteriJe. 
rimiz kalite ve tecanüs hdusundaki 
dilekleri tahakkuk etmiş olacak ve 
bu keyfiyet ihracatçılarımıza. da da
ha ileri bir tipleşmenin bütün fayda· 
lannı temin edecektir. 

Kabuklu fındıklar içinde me,·cut 
tipler ıslah edilmiştir. Fındıklarımız. 
da bulunmaması lflzımgelen özürlü 
danelcr esaslı bir tasnife tabi tutul
muş, ancak üzerinde mutabakat hasıl 
olmadiğından bu hususta alıcı pi -
yasalarda yeniden bir anket a~ılma
sı kararla§'l:ırılmıştır, 
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Alma ya · ıe ticaret 
anlaşmasının esasları 

iki hUktlmet mtihadeleyl tanzim fçlo dafmj 
bir liomlte teşkil edecek 

Ankara, 5 (A.A.) - İktisat vekili Sa· j memleket arasındaki anlaşmaların tat
kir Kesebir Anadolu ajansına a~ağıda- bikatma ve mUbadelatın normal bir 
ki beyanatta bulunmuştur: seyir takip etmesine nezaret edecek • 
''- Berlinde üç haf ta kadar devam e.. lerdir. 

den milzakelerden sonra Alman hükfunc.. Bazı mügkül~ta ve §ikayetlerc mey
li ile 25-7-938 tarihinde bir ticaret anla~· dan veren menşe §alıadetnameleri tat
ması, bir kliring anla.ma ı ve Avustur- bikatı da basitleştirilmiştir. 
yanın Almanya ile birl~mesinden son- lki memleket merkez bankalan ara
ra ha ıl olan t icarl mübadetat vaziyetini sında 1935 senesinde aktedilmiş olan 
ve müstakbel rnilbadelfitı tanzıim eden kliring anla§ır.ası ve tnUteakip sene • 
bir protol·ol imzalanm15tır. lerde yapılan tadilleri yerine bu defa 

Ticaret anla masmm esasları ben·echi iki hükumet arasında bir tediye anlaş ~ 

füidır: ma ı aktedilmi§tir. 
Almanradaki mevcut blokajımızın eri. Almanya ile ihracat ve ithal!tımız. 

tilmesi ve yem alacakların teraküm et- da olan 100 • 70 nisbeti a}/nen muha
memesi gayesile geçen sene 30 ağustos faza edilmiştir. Bu iki anlaşmadan baş 
ta Berlinde imza edilmi~ olan ticaret an ka Avusturya ile olan ticaret müba • 
la5ması He Almanyaya ihraç edi)ecek o- delelerimizi ve ticari tediyclerimizi 
lan belli başlı ihraç maddelerimiz iç:n tanzim eden bir protokol imza edil -
konmuş olan konten1anlar kaldmlmı~ miştir. ~u protokolun ihtiva ettiği hü. 
tır. lçinde bulunduğumuz anlaşma dev. kiımlere göre, 15 ağustos 1938 tart. 
resi zarfında sözu geçen blokajın tama. hinden itibaren Avusturya ile olan em
men erimiş bulunması ve halen Alman. tia mübadelatrmız ve tediye muame • 
yaya karşı borçlu vaziyete girmiş latımız yukarıda izah ettiğioı ticaret 
bulunmamız • bu borcumuz 23.1.938 ve tediye anlaşmalan çerçeveleri da • 
tarihinde 6.2-5.500 lira ıdi. - bizi Al - hil:nje cereyan edecektir. 
manyaya ithal edilecek olan maddele. Avusturya ile 15 ağustoı 1938 tari. 
rimiz için kontenjanlar tesbit etmek hinden evvel başlanmıg olan husu&i 
lüzumundan fariğ kılmıştır. taka muameleleri, başlanmış oldukl.ı 

önümüzdeki anlaşma devresi ve ih- rı zamanki hükümlere göre ve 31 ağus 
racat mevsimi zarfında tUccanmızın tos 1938 tarihine kadar tasfiye edile. 
Almanyaya mal ithal etmek hususun bileceklerdir. 
da permi mügküliitma maruz kalmıya. Aktedilen bütün bu anlagmalar 15 
caklarını zan ve tahmin etmekteyim. ağustos 1938 tarihinde meriyete gi • 
Böyle bir vaziyet karşısında kalabile. recekler ve 31 ağustos 1939 tarihine 
cek ohın tüccarımızın vekıi.lete müra- kadar meriyctte kalacaklardır. 
caat etmeleri lazımdır. iki hükumet bu anlaşmaları yeni· 

Almanya ile aktetmiş olduğumuz den bir senelik bir müddet için tem. 
ticaret anlaşması şimdiye kadar aktet dit edip etmemek hususundaki karar. 
miş cldutumuz anlaşmaların hiçbirine larını birbirlerine mayıs l 939 da bil. 
me\•cut olmıyan yeni bir hükmü ihti. direceklerdir. 
va etmektedir. Yeni anlaşma devresinde de Alman. 

iki hükumetten her biri, birer ko. ya ile olan ticart münasebetlerimizi 
mite teşkil edeceklerdir. Doğrudan normal ve her iki tarafı memnun ede. 
dofiruya ve daimi temas halinde bulu. cck şekilde cereyan ve inkişaf edeceği 
nacak olan bu hükOmct komiteleri iki Uphcaizdir.,, 

tCERDE: 
• l\lalbe vekili Yolovodan şehrimize 

gelnı i 5 'l' dun nkşamki trenle Anknrnyn 
duıımü ıur. 

• İ -; lnııhul vllh eli içinde yopılocak köy 
mekle;llerlnden Silivri lrnzasındakilerin 
temel olma mımı'>imi evvelki gün, mnarif 
mfidürünfin lştlraklle yapılmıştır. 

• Berberler malzcıııelcrini temin edecek 
hir kooperatif kurmaya karar ''ermişler. 
dir. Nlznmnnıne hnzırlnn:ırok İktisat ve. 
luiletinc söndcrllmi~tir. Senede iki kere de 
berberler ergisi kurulacaktır. 

• Kadıköy ,.e civnrınn daha fazla şehir 
suyu Yermek icln belediye h:ızı tedbirler 
almış ve bu orada Kuzguncukta bir yük. 
r;c1tmc merkezi ~ apılmnsına ba~lanmıştır. 

• hmir sergisine iştirak fcin mürnc:ıııt 
eden ecnebi müc sesclorin sayısı elliyi 
bulmuştur. Bunlar 9 muhtelif memlekete 
mensuptur. 

• Yerli kunduralnrda fiyotl:ırın biraz 
öaha ucuzlatılmnsınn karar verilmiştir. 
Beykoz fabrikası modellerinin miktorını 
indirerek bunu temini düşünmektedir. 

• Türk tarih kurumu tarafından bu sc. 
ne Trakyadoki kazılara deYnm olunarak 
Vize civarında, araştırmalar yopılcaktır. 
EskJ eserler mntehssısı ArH Müfit l\lansc. 
lnl bn~kanlığındaki bir heyet bugünlerde 
Yizeye gidecektir. 

- Havcı tehlikelerine kımJı korunma 
kumondonlığını teşkil hakındaki konu. 
nıı l>a~h talimatnameye göre, ''iliıyctlcrde. 
ki komisyonlar genhletllcccktlr. nu hu_ 
su tnkl tebligat üzerine salı günü vlltıyette 
bir toplantı yapılacaktır. 

• Dursanın yeni imar plılnındn torihl Cı. 
bidelerin meydana cılrnrılmnsı esas olarak 
gözönOnde tutulacaktır. PIAnı tıozırlıyacnk 
olan profesör J>rost cylCIJcle şehrimize ge_ 
Jerck nursaya sıdecektir. . 

• Lise ve ortnmcktep muaJliml olmak 
için lise mezunları arasında yapılacak mü. 
sabaluıya milracant mliddcti 1 ağustosta 
bilmişken sörfilen Hhmm üzrrlne mfiddet 
15" gün daha uzatılmıştır. 

• Anadoluda lclimal ve tarihi tetkikler_ 
<le bulunmak ve halko konferans ,·ermek 
Ozere yük.sek mualllm mektebi müdürü 
Hamit ile saylav Reşit Saffet )'akında bir 
seyahate cıkncaklardır. 

• Ölçfiler ve ayar nizamnamesinde bazı 
'ddl~Ikllkler ) apılmış, itki, ecza ve ma. 
den suyu şhelcrlnln hacmi yeniden tes 
bit edilmiştir. 

• Kodın coraı>larının cinsi üzerinde sa. 
nayi umum müdür muavini Talha ve ikti~ 

snt ''ck61etl fen müfettişi Ethem dün şeh. 
rintizdeki fobrikalarda tctklknt yopmışlar 
,.e nizaınnıımeye a)·kırı olnn noktalar hak. 
kında ihtarda bulunmuşlordır. 

• Dcniıyolları idaresi, 1zmir sergisini 
zly:ırct için gelen ecnebi seyyalılnrın dl. 
~er şehlrlcriınlıc Jıiderken do yilzde elli 
nlsbetlndeki lenzilı\ttan istifntle etmele. 
rlne knrnr vermiştir. 

• Kodıkuy yollnrının esaslı surette to. 
mirine knrnr verilmi~tır. Bu arada Cırte. 
hnvuzlnrln Ccmilpaşıı sok:ığı anısındaki 

caddelerin lnşnntı devam etmektedir. 
• Mc' lep kltnplarını hasma{;a memur 

bulunan Devlet ınntb:ıası, yctişemiyccek o .. 
lan kitapl:ır<hın birini daha hııricte bn!ltır 
mnAa karar ,·ermiştir. 
• Gecen bir h:ırta içinde gümrük ınuhnfozn 
tcşklldtı, 70 kncakcı, ütyilz onyedl kilo 
güııırük kacnih, iki yüz dokuz kilo inhisar 
koc:ığı, iki bin dok an iki defler sigara 
ktıljıdı, altı sll6h, altmış üc mermi, elli 
sekiz cıltın lira, on kncnkcı hayvanı ele ge_ 
çlrmlştlr. 

• Hamidiye mrklcp gemimiz dOn saat 
17,30 da Girc~on limanınıı girmiştir. 
OIŞARDA: 

• Fransada nanın muharrer ecnebi C~
homın kolaylıkla satılmasına ,.o dcvrerlil. 
me ine medar olacak hamiline muharrer 
serlirikal:ırın Fransa ve ccnebt plyasnl:ı. 

rınn ithal cclilmeslnc müteallik beynelmi. 
Jel hlr banknlnr organlı.mi teşekkül etmek 
üzeredir. 

• Fronsanın Roma moslnhotgüznrı Blon 
del, dün nkş:ım ekspresle Paristen Roma. 
yn memuriyeti lınşına dönmüştür. 

• J<·rnnsnnın şark kıtaatı yüksek kuman 
danı gcnernl Knyyo, bir tertlş turnesi yap 
mok iizere Aııtnkyayo gltmlşllr. 

v Y nıı ~ [i')) n s '\taı ırıı c9I aı 
e·im a ramı 

Atina, 5 (A.A.) - Baışvekil Metaksas 
dört a~stos yıldönümü dolayısile bütün 
nazırları kabul etmi~ ve gösterdikleri yar
dımdan dolayı kendilerine te~kkür ile 
bundan böyle gittikçe daha büyük bir 
şevk ve hızla çalı~ma tavsiye etmiştir. 
Halkın dün bütün gün suren heyecan. 

h tezahürlerinden bahseden başvekil, 

halkın bu suretle gösterdiği bağlılığa 
ve verdiği reye atf eylediği büyük ehem
miyeti bilhassa tebarüz ettirmiştir. 

}'eıu, Uc;.,_.,. .... T \ 
bçynuna U·: ___ ,. ideecksin .• 

_ Haydi baıtanm •• 
• •CStlill.ı..ı.M!> ~-

Veırlln j 
Af rodit buhur
danında bir 

kadın 
Arkadıı~ımız Re§aı1 Enb'ln bo isimde 

yeni bir romanı çıkmıo bulunuyor. Bun· 
dan cvı:clkl eserleriyle llyık olduğu ~öh· 
rctc \'C rağbete mnzhar olan muharrir, 
bu son eserlndo hepsinden fazla mu\·af. 
fııkıyet göstom1l5tir. Ayrıca krltiğfnl ya• 
ımcnğımız bu, menmu ı;ok enteresan \'O 

orijinal e eri bıbeden Semih Lfıtfi ki· 
tabe\ ldir. Renldl bir knpa1' lı;lndedlr. 

Romandan nısgclo cçtlğlmlı u pıu"ta, 

l~lcncm mo\'zııun ınlll\·cri otrnfmd:ı oku· 
yuculıırımızo. bir fikir ,·erebilir: 

''Ferit, konuşuyordu: 
- Kerhane soknklıın kanalizasyon 

gibidir .•. Belki kaba bir benıetiş, fakat 
böyle. lstaııbulda da, Ankı.ırada da, 
memleketin herhangi bir şehrinde de bu 
sokakların görUnüşü birdir: Kurumak 
bilmez, çamurlu, eciş bilcUı;: kaldırımları, 
kapı önlerine bırakılan tıka basa dolu 
çöp tenekelerile, kerhane sokakları, 

gerçekten bir kanallza15yon kadar tik81n· 
diricidir. 

Bu, üzerinde yC§!l sırtlı bin bir sinek 
uçuenn cöp tenekelerinin biraz gerile • 
rinde, iı..kclet suratlarının sarılığını k;ıt 

kat makyaj altında. gizlem€'ğe u :rn~an 
kadınlar görUIUr: Cam bile1.ıklcrlo sUıı· 

1ü kollar omuz başlarına kadnr çrplııl:tır. 
Kapı dlplerJne, taş merdivenlere ~öme
lC1rek, dar eteklerini diz kapaklarına ka· 
dar sıyırıp bacaklarını açarlıır. Onlar, 
bu hallerile, mallarını işportaya <1 1i1H•n 
çığırtkan birer "Mahmutpaşa" satıct."l· 

na pek benzer. Çamurlu knldırmıl~rdn 

seke seke kaykıla kaykıla dola~an sır· 
hoş zamparalan "cicim" li, "yavrum" lu 
kelimeler, davetkar bakışlar ve el lşa. 
reUerlyle kendilerine çokmcğe uftraşır
lar. Kansından başka kadın yUzU gönni
yen ve böyle yUzlrrce neifte ortasına 

dUrJen taşralıları §aşkına döndürürler. 
Bir sUrU açık kııpıdan ve açık kucaktan 
birini seçmekte tereddUde düşen dı§ar· 
lıklılar arasında genç • çocuk denecek 
kadar genç • mektepliler de vardır: 
UU1 UlW~~. tamnmaK ROfK\l~U ıçmae atı 

al, moru mor ve utnngaçtırlar. Gözleri 
yerde, çapraşık fakat hızlı adunlar1a yU
rUrlPr. Rasgelc bir kapının merdivenle· 
rlnl tırmanır, heyecan ve ytirck çarpın. 
tılariyle rasgcle bir kadının peşine tnkı
lırlar. 

Kerhane sokakları bir kanalizasyon 
gibidir, dedim Yıldız ... Ana l{iğır.n olmı
yan bir ısehlr dUşUncbillr miyiz? Hayır, 
değil mi? fstcrsen, dUşUnellm: öyle bir 
oohir ki, her ev ı~tımmı kendi kazıyor 
ve 6ylo bir eehir ki, hor gUn bir soka· 
ğmdıı blrkaç !tığım patlıyor, etrafa h111-
talık mikrobu saçıyor ... Kerhane eokak
larmı kapıyalım; iyi ..• Umumhane kapı. 
larma kilit vuralım; A.la. ... Fnknt, kanall· 
zasyonu ortadan kaldırmış olacağız. Kon. 
trolU güç, fenni olmı~ an Lmlerce Ilığım 
gibi, cebrin her eoknğına. blr kötU ev so
kulacak. Namuslu aile kwannın ytizünU 
gözlinil açacağız. Namuslu nUe kadınlan
nı baştan gıkaracağız. Namuslu aile ba
balnrmın ahlakını ifsad edeceğiz . . Zehir
li hastalıkların C::ılbudak salmasına mey
dan verecoğiz. 

Ftıhşun önUno gcı;mek lmkAnsız bir 
eeydir. Fuhııa mani olmayı dUuUnmek te 
budalaca blr dUşilnUştür. Bugünün ada
mı, tek baeınn bile karnnu doyurmaktan 
Acizdir. Arkasına bir de "kadın" kabağı~ 
nı bağlıyamaz. lyi amma, cinsi ihtiyaçla. 
nnm tatmini de lazımdır. Kom§usunun 
karısını mı kandırsın? Dostunun kızma 
mısarkmtılık etsin? Dikkat ediyor mu
sun? Fuhuıı. yalnız erkeğin fWyolojisl
nl tatmin etmekle kalmıyor, namuslu nl· 
le kadınlarını, namuslu aile kızlarını da 
korum\%§ oluyor. 

Yıldız, onun bu garib mantfğına şa§ı
l Ordu. 

Birinci plılnda: Egoist bir düşüniiş ! 
İkinci plilnda: Tuhaf bir mantallte. 

Burjuva Cemiyeti, zavallı orospucuktan 
"kurtarıcılık" payesini esirgemiyerek o
na fdenl bir mı.>vkl de veriyor!" 

Halkevinde ikmal 
imtihanı kurları 

Emlnl>nü halkevinden: 
Fen bilgisi, hesap, cebir, hendese, bl. 

yoloJi dersleri için 8 oğusıos pnzortesl 
eünü sant 10 dn nı:ı1ncnk kursa isimlerini 
şlmdi)'e kadar 'knydetlirınemiş olanların 

o snale kadar devnm edilecek kayıt işleri 
itin acele etmeleri bilhassa tnvsiyc olu.. 
nur. ,,--
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ö y l ünün buğdayı111 

yok hah sına 
almağa çahşanıar.~. 

D vlet eme mübayaan n gec:sı 
mesinden istifadeye kalk•Ş!~ 

burb·et ~ · Ankarada bulunan toprak mahsulleri Bazı çlftçllerln, cUın ın!l'- si' 
ofisi umum mUdUrU Hamza Osman Er. tlnln fbUarı dUııUnnenıek '1e deııbtri ~ 
kan ve umum mUdUr muavini Şakir Tu- korumak gayesiyle dört s~ncınuııa>'tlreı 
ralı yarın ıchrlmlıe döneceklerdir. U "' raat bankası eliyle yaptıgtdt~e e~ 
mum mildllr muavini bu defa Ankara. bu sene gecikmesinden en ıİı Qç re;· 
da bflha sa yeni buğllay mahsulilnUn ortaya çıkan alıcılara rnab:~klsff ,C t' 

mUb:ıynntı i~lyle meegul olmuıılardır. ve Uç kuruş on parnya 811 •
11

u jlcıll.ı • 

ümer Banka 
ş:rketler 

Fabrikaları is'ah ve 
tevsi edfyor•ar 

Silmerbankm elinde bulunan yilnlll ve 
pamuklu fabrikalannın ayrılarak anonim 
şırkctler kurulmakta olduğunu yazını§ • 
tık. Bunlardan evvelce mevcut Feshano 
,. .:"ti :i ce içine alan "Türkiye ytinlO 
dokuma ve yün ipliği fabrikaları ano
n1m şirketi,, teşkilatını ikmal etmi§tir. 
Bu eirketln mUdUrlüğilne getirilen Bur
sa Merinos fabrikası mUdirl mühendis 
Omor LOtfl fabrikalardaki tetkiklerini 
tamamlamıştır. 

İkinci şirket olan "Ti.irkiye pamuklu 
dokuma ve pamuk ipliği kornbinalan a
nonim şirketi,, mlidlirlüğüne tayin cdJ -
len Fcshnne §lrketl mUdUrU mensucat 
mühendisi §lrketin teşkilatıyla meımul 
olmakta ve fabrikalarda tetkikler yap • 
maktadır. 

Bir taraftan da 15frketler ellerine ve
rilen fabrikalann rasyonel bir §ekilde 
çah§rnalıırını temin için yeni tesisat ve 
tcvsint lı.ııno girişmiş bulunmaktadırlar. 

1§ olarak Tilrkiyenln en eski mensucat 
fabrikası olan Feshane fabrikasının do
kuma dairesini tevaio karar vennlştlr. 
Bu suretle fabrikanın imalatı çoğala -
ca.ktır. 

ltal ada 
Yahud~ler 

Roma, 5 (A.A.) - Irkçılık meselesi 
bugün bUtUn Roma gazetelerinin ilk say 
fası::::!a ha§Uı 1 başa yer işgal etmekte· 
dir. Gazeteler, information .diplomatika 
r.ın notunu tebarüz ettirerek neıreJ !~ • 
m~l;te ve başmakalelerini de bu notu tef 
sire hasretmehedir. 
İnform:ıtion Diplomatikte çıkan not, 

Faşist bUkCımctinin İtalyan ırkı mese • 
lesi ile yahudi meselesinde resmi dü~iln 
ccsini bildirmektedir. 

Bizzat Musolininin üslubu çczi 
len bu not, ırk müdafaası meseleainin 
fa§izm tarafından daha 1919 da vaze. 
dilmiş l,,..ılunduğunu hatırlatmaktadır. 

"İtalyan mü:ıtemlckelerinin inkişafın 
dan sonra mesele, daha ziyade müşta
cel bir mahiyet alını~tır ve hckumet, 
ırk saflığının muhafazas.aa bütün dik. 
k- ·.,i sarfotlecel<tir ... 

Not, bilahara, hükumetin yahudiler 
hakkında hattı hareketini daha evvel 
bildirdiğini ve ayırt etmek aleyhte 
hareket etmek olmadığından, bu hu -
susta herhangi bir eza pHinı mevcut 
bulunmadığını hatxrlatır.~l.-tadır. 

"Ya~udilcrin nh"beti İt<..lyada binde 
bir olduğundan, ayni nisbetin devlet 
hayatının heyeti umumiyesinde de gö. 
zetilmcsi doğrudur. ,. Not, her halde ya 
hudilcrin ırk~ılrktan şikayetçi olamr • 
yııcaklannr, zira daima ve her yerde 
yahudilcrin ayni ırkçılığın aman ver
mez ve bir bakımdan şayanı takdir 
mürevviçleri bulunduklannı kaydeyle. ' 
mektedir. 

"Bu se~ttplerden dolayı, ıı-kçılığın İ 
talyada tatbiki zamanı gelmi§tir ve 
bütün rejim organları, bu tatbika ne • 
zııret e..deceklerdir. Not. nihayet ltal 
yada yahudiler için hususi bir nüfua 
sayımı yapılacağını d:ı. bildirmekte. 
d

. ,,,...... 1 
ır. 

moktedlr. Halbuki ofis teşktc\'cııt bııJıl ,_ 
dllinceye kadar bankanın ın 

1 
n " 111 

nan ve nflse devredilecek 0 a dC~ 
bayl\ll merkozinfn mUbıı;-naU ~ 
karar verllmfşttr. ıxıa!ısıl1 et 

Bilhassa bazı mıntakalard~uşuı-0:,, 
iiç kuruş on paraya kadar fiattaıı 
olduğu vo muhtekirlerin bu anııı:ıtııı#' 
aUratle toplamnğa giriştikleri ııece~il'· 
tır. Bunun sUratlo önüne geç 

" Farkında ol nıadaO 11 ~ 

Atlan iki geçe 
• 

tayyarecı ıadı 
Nevyork ta fe\1k 8 

tezabürat1 8 

karşılandı 
~ 

flalk, urf' ~ 
Nevyok, 5 (A.A.) - ·aıt°'ıı 

Korrigan'a Lindbergin OkY .. r(f'J'°" 
. den ı.. -"-' 

defe geçdikden sonra parıs . derl"· 
ka .dönü~i.inden beri görültıte~~rst 'f'P 
de heyecanlı ve parlak tez1l 
mıştır. n ~ 

getire oeı' 
Tayyard.:iyi Nevyorka ·~elt 

hattan vapurunun yanaşdığı d 
1
r JıS~ 

korriganm indiği otele J{a 
8
• ~~ 

tezahürleri bir dakıka diWf/rf~ ab~' 
AOHUl~dn DUğUil <5gTC J1 le , 

belediye reisi tarafından res.r.n; d•it~ 
ledilmişt"r. Battariden be~edı~lf'ıı ~ 
ne kadar olan yollarda bır be• 0 

on ~de 
fazla kalabalık vardı. alay: toıtl ~ 
mobilden mÜrekkebdi ve ıll~O . 1.tııtl 

• j5tll' .~ 
Korringan ile belediyenı~ . JCorfl~ 
mitesi azası bulunmakta ıdi· ]tsrJıl• ~ 
§iddetli ve süre~H alkı~larla den ti 

ve bu esnada bütün perçe:el~pral>11~ 
kın üzerine telef on rehberı ı.ı..e1' ··re,.I' .!j. 
ile rengarenk kağıtlardan mu Y' 1"r 
ı;lf bir konfeti yağmuru yağ~ ·~ 
mıştır. . Jedi'ie ~' 

Korrigan i belediyede be disine ~ 
laguıırdia kabul etmiş ve ]te: ,, uıtf 
york .§e~rinin manevı evla 

1 sJf 
vermışt1r. . en öğle ~~ 

Konrigan, gcrefine verıl di esi t•r f 
fetinden sonra bruklin bele ~a d' • 
dan da kabul edilmiş ve or~r.nı~tt'' ıdl 
heyecanlı tcznhratla karşı~a. de edi cf' 
Pırot ruhsttfnamesi 8 .,11red ~ 

Nevyork, 6 (A.A .. ) - 1'3> ııııll' .,,, 
rigan, muvasalatı csnasınd3~ 1118riş ~ 
fından yapılan fevkalade nu iı btJI ıotl" 
sında almış olduğu şüP~~ ctol\ ~· 
karnındaki bir yaradan do 311tıı1~t' ;;' 
rm emri üzerine yatakta·~erdeıı ~· 
Maaınafıh, kendisi nilın3~'lı;e girtb11 t~ 
yapılacal... kabul resimlerı0 111ıı)cııftl' 511'1'1 

tir. Kcı disinin salfıhiyetıa: 01<)-ıtı'~te.ı' 
mezuniyet almaksızın atlo-' tJltl'-ıid'ı~lf 
gcçmi~ olmasından dola>'l ·~-:ısıııı1'~ 
iptal edilmiş olan, pilot ve~tıJf' 
li müddet.! bitmi~jr. corı: 
uçmasına ruhsat verilmiştır· 

defl Canbazhane .b 
kaçan tirrıS31,

Danzıgde baQY:0tt~ 
~an halkı k~_r 0~iSl 
Varşova, 6 (A.A.) - pu~e.fl b~-~ 

!isi arasında birkaç saat sut:>ebi• uJJ"".rı 
husule gelmiştir. Bun~ ~oıııııa !JJ ~ 
sahm Vistul nehrinin bı~ fesitv:"i)P 
üzere seyyar bir sirktekı ba \'ist(ıl ~ 
masıdır. Birço!t kimseler, d 1)'~ f',_ 
kolunda banyo yapıyorla~ 1~ e;ı 
bir ko\'alarnadan sonra t~~iı:ıe 
rilerek kaçmış olduğu .ka e 
müstilr. · 
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!u sahrln dertlerı • 

Yeniköylüler sivrisinek 
istilisından ıstırap 

Loyt Corç'un Versag 
muahedesi hatıraları: 27 

Musolini 'nin . muvaf-

çekiyorlar 
fakıyetindeki sır 

ltalyan mllletfnl blöflerle ezeli korkula

Şelırin 
rından kurtarmış olmaktır 

411ado1 

bu en güzel yerini kurtarmak 
Belediyenir,, yapacağı iş çok basittir 

• • 
ıçın , 
• 

~tt ~nun en hUcra kö§elerinde bile 
~ Yilk 1'edaklrlıklar yaparak, 
«.aeıı 611Une geçti. Yani ılvrlslnek 
~ 121

U&Jr hayvanlan kat'I ıurette etu. 
~ ~eıer b 
lldııu. ' izim İltanbul belediyeıl 
~ ~çlııde h&.ll ılvrfainek derdin· 'ltk kıvnm kıvranan ve her an 
' ,_tehllkeılne maruz ıemtıerlmls 

o"llUt> 
\'lıtt ,,or. 

~ ..;_•ı .\danada bulunan blr akra
' btr Bu zat, yaz tatflini aerln ve ha
~ ııı..ı1 Yerde geçirmek heveıiyle kal
~ e latanbula geldi ve gilzel Bol' eıı havadar yerlerinden olan 'k Yde bir ev tuttu. Çolukçocuk aevl 
il)., ltf buraya l&flndılar. Fakat bu aay
~ burun laı zavaııı1arm daha ilk günün • 
ht l'erı.1-lartndan ıelmeğe bqladı. Me
" iıaJiıı l5y rnUthit bir sivri.sinek vuva
)11> de e &elıntı. Buranın halini bllme
~llcere~eceıer tedbirsizce yani, bütün 
' erı sıkı sıkı kapayıp fillt sık -
~ '°::;_ğ veya clbl;J!ikslz yatmağa 

ilde h relere slvrt.lnekler ordu 
!lıı arıta Ucuın ediyorlar. 

"t ~balar, daha ilk gecede mahv 
'-~ 0 lm1111ar. Ertesi gUn telefo • 
'l ~liııı benı çağırdılar. Gidip hallerl
l '- 'ız ' lçlJıı sızladı. Aile reisi: 
:etteıı 4daııa gibi Tropikal blr mem. 

8iııı tô geldik. Fakat orada dahl böy
~~edik. diye dert yanıyordu. 

~~titıı ız::rdurn, eorunturduın, öğren. 
~'"' tlmaz geylerdi. Buruı böy
bıi btı ~rl tJ•m hfr ıhmılln11k hı. 
~-~rtık d uı. O canım Yenlk6yU, 
~ ~ 1 ertten kurtarmak için de ya-

-

f 

- - - .._ -...... . 
' .,.,. YenlklSytln baıbellsı Slnlılnekter ••• 

Halk türkü ve lehçe
leri derleme heyeti 

Bu senede geniş ve güzel bir 
faaliyet gösteriyorlar. 

KUltilr bakanlığı halk tUrkU ve lehçe- ( mUzik folkloru l!boratuvarmda miltehaa 
leri derleme heyeti bu aene de garb vi- · sıs bcsteklrlar tarafından ilmt araetır • 
llyeUerlnde dolqmaktadır. Geçen ıene malar yaptmlmakta ve modem Türk 
kWtUr bakanlığı tarafından gark vUAyet- musikisine malzeme olarak derlenen bu 
terinde iki heyet tara!mdan derlemeler parçaların hüviyetleri tesblt, sistem ve 
yaptırılmıgtı. Bu sene de iki heyet teş. metodları tayin edilmektedir. 

kil edilıniı, bunlardan birisi halen cenub Mi!U musikinin modern bir gekilde re
villyetıerinf derlemede, bir diğeri de !ormu bakımından çok ehemmiyeti haiz 
gar!:>' vtlayetlenni dolqmaktadır. olan bu malzeme ile bestektrlarinnzın 

Cenuptaltl heyet, geçen sene teıkll e- vokal ve enstrtlmantaı eserler ...Ucuda 

dilen Ankara devlet konservatuvarı ean getirecekleri muhakkakqr. Prinıitfk ve 
öğretmeni Nurullah Şevket Ta§kıran, saf tabiyelerle asırlnrdanberi musiki te
Ulv:i Cemal, Sivas lisesi mUzlk öğretme- slrinden uzak bulunan bu malzemenin 

nl Muzaffer, teknisyen Arifden müte§ek herbirl bestekı\rlanmıza kuvvetli birer 
kildir. Heyet (!imdi Urfada derlemelere ilham menbaı olacak ve Türk sanat mu
devam etmektedir. 

~ :~~.,arda bulunan birkaç büyük 
~ıı.._ t dökJn lnıak, veya bunlarm içine 
t ~ bu ekten lbaretmıo. Fakat hiç 
~Yotzıı ~it işi yapmak için harekete 
la! lfttta, Uf. Bilmem doğru, bilmem ya
~-· bQ~aY~endlğine göre, Y enlköy • 
trtlel'fııt bll' belediye lnılrlne gidip Garb vilayetlerinde dolnf!an heyet dil, 
~il lf~latnuJlar, derhal faaliyete tarih, coğrafya fakliltesi türk lehçeleri 
~ ~ 9121 bıek menbalarmm kurutul - doçenti Tahsin Bankuoğlu, cumhurbaş -
~ ce\'a~brıeaı icab eden zat, iıe, ıu kanlığı filarmonik orkestrası §ef muavi
l'h. '-~le 1 

"Vermekten çekinmem it: n1 HMan Ferid, Gazi terbiye enstitUıU 
' •ı~~lzbı Pencerelerine tel yaptJ- öğretmenlerinden Halil Bedi ve Cevad 
~dl bu eklerden kurtulurırunuz!.. Memduhtan mürekkeptir. Garb vUAyet -
t.ı~ d 8atırlan yazdıktan sonra, lerlnde dola~an heyet halk tUrkUlerln • '1 ll\lhtd 0iruya vali ve belediye den maada mahalli halk lehçelerini de 

~l~~bı 'OıtUndağm nazan dikka- derlemektccılr. 

sikisi ile mektep ve halk musikial alın
mış, bu materyalin lalenmeslyle elde e
dilecektir. 

Milli saantm ink(3afı bakmımdan çok 
dğerll olan bu kUltUr faaliyetine kUltUr 
bakanhğı tarafınd&Q her sene devam e
dilmesi ıayanı temennidir. 

~bı eıc 1ıtlyorum. Derleme mmtakıı.larında vilAyetler ve 
~'tbı ~ en ıtbel blr yerini ılvrl. hallı:evlerince daha evvelden bu fış için 
la~ beı lillaından kurtarmak için, huırhklar yapılm{e olduğundan, halk bu 
~ _llrzıdı ~diye f§lerlyle allkadar o - kUltllr işine derin bir alAka gösterml§ ve 
beı~ır~ e kadar hiçbir hareket yap. heyet bugUne kadar, beı yUzden fazla 
~ 'dt~e ti , lliç olmaz.sa, kendilerine orijinal halle tUrkUsU ile iki yUz kadar 
~l'lece ~atletinden bir emir verUae lehçe derlem~tir. 

-..:~b~ harekete geçseler. Her iki heyetin de mesaisi ağuıtoaun 
t::' ~tr~UYük bir turist gehri yap - onuna kadar devam edecektir. 
ı.ı~ ehi ~f 11 sırada htr ıehrln blrÇQk KUltUr bakanlığı tarafından illt defa 
~Ilı ett~ethazıeler ve okulların te -
' et'tteıı ~l fln gUzel bir semtini sivri-

lt o' Urtaraınazsak, bu pek garlb 
lllt?! .• 

RABERct 

yapılan ve geçen sene ba§lanan bu kıy
metli kUltUr hareketi. bUtlin viıtiyetler 

derlenincoyı kadar devam edecektir. 
Geçen ıenedenberi derlenen tUrkUler 

1berinde Ankara devlet konservatuvarı 

SUBAY'ın 
IKaçırıOı dkız 

Her ıenç lmm, her kadmm 
her ıeven.in olruyacafı ince, 

içli bir qk romanı 

Yakında HABER'de 

H ABER tabii Amerikadan geliyor. Belki de Ame
rikanvari bir blöftür. Fakat blı yine okuduğu

mm gibi anlatalım. 

Hulba, muahede yeni devletleri İtal
yanlann yeni tebaal~ vaadettikleri 
şeyi yapmaya mecbur ediyordu: "yeni 
tebaalara karıı dil, kültür ve iktısadi 

menfaatleri bakımından geniş bir libe • 
ral siyaset takibi.,, 

AkalliyeUer muahedeleri hazırlanmış 
ve esas plnn mucibince allkadar devlet
lere gönderlimiati. Bu muahedeler de, 
sulh muahedesinin bütün diğer hUkUm
lerinde olduğu gibi, zaruri görülürse is
tenildiği uekilde deği§tirilmek imkanı 

da esas tutlumuştu. 
Cekoslovaklara ait ola nmuahede Leh 

muahedesinin ayniydi. Yalnız uu fark 
vardı: Lehistan muahedesinde yahudile. 
re dair olan kısmın yerine Çek muahe· 
deslıide Karpatlardaki Rutenyalılara 

muhtariyet verilml§tJ, fakat bu mmtaka 
yine Çekoslovakyaya tübi bulunuyordu. 

Hulasa, mesela. Sudet Almanları bu 
glln memnun değillerse veya kendileri
ne ve diğer akalliyeUere yapılmış olan 
valdler tatbik edilmem~se kabahat mu-
ahedenin değildir. Yeni devletlerin mu
rahhasları konferansta "alw.lliyet hür -
rlyetıerinin inki~afmm ve onlara riayet 
etmek llizumlu olduğuna kant bulunını
yan bir devlet mevcut olmadığına,, dair 
teminat verın~lerdi. 

İtalyanlarla olan bütün temaSlarnnda 
g6rdUm ki onlarm siyasetinde kıskanÇlı
ğm, rekabetin, kinin ve Fransaya karşı 
besledikleri korkunun bUyük bir tesiri 
vardır. , 

Bir gUn bir İtalyan hariciye nazırına: 
- Biltiln konferanslarda, bilhassa 

hnrbden sonraki konferanslarda İtalyn 

Fransaya karşı ayak dirememi§tir? dı. 

ye sordum. 
Al<lığun cevab, İtalyanın Fransa.dan 

nna du~c!!JEu korkyYU..sziia*'-~ 
- Fransanın Alplcrde miltlıiş bir or-

dusu var da ondan. 

On beş asır müddetçe J abancı devlet
lerin lstilft.smn kurban olan bir milletin 

1 • • tırıl:rsa Musolininin muvaffa. 
k1yetlndeki sır kolayca anlaşılır. Musoli
nl yalnız milleti cskidenberi eezli korku
larından blöflerle kurtarma)'a çalışmı -
yor; ayni Z"'TTI"'ı da ko:l<utucu, kuvvetini 
bu korkulrırR lüzum bırnkmıyacak bir §e. 
klldt3 kuruyor. 

Fakat o zamanlar İtalyan diplomasisi
ni nüfuzu altında bulunduran yalnız Fr&n 
aanm üstün kuvvetinden duyulıın korku 

değildi; Sonnino ayni zamanda Fransanın 
Akdenizdokl kuvvetlerini ltalyanm aiey
hine olarak daha fazlalaştınnasından da 
korkuyordu. Bu tarihi denizdeki kuvv<.ıt 
muvazenesi milletler arasındaki siyaset
te Kartaca dovrindcnberi görülmemiş de 
recede mühim bir Amil olmuştu. 
Doğrudan doğruya değilse bile hiç ol

mazsa bilvasıta Akdeniz meselesi lt.31-
yan siyasetine girdi ve ltalyanlar Dal • 
maçya kıyılarını istemeye başladılar. 

İtalyanların bu askert liman ve adala
rı istemeleri, yalnız bu hususta bir ar. 
zuları olmalarından ileri gelmiyordu; 
ayni zamanda, yeni Yugoslav devlc+inln, 
İtalya.ya karaı hasmane bir arzu güde
rek, Fransayla blrleşmosinrlen de kor • 

Nevyork dl,çllerl, ıun'i reçinenin dif imalinde eok 

faydalı olacalmı 1ı:e1fetmi3lerdir. CUnkU bu madde u

cudur, hanmlardan mUteesair olmaz, kolay lılenlr. Ça

buk aertıeılr. 

Bu netlceler karımmda Nevyork diıçllerl bu mad· 

deden takma dl.§ler yapmışlar ve bu di§leri tabii dişler 

renginde boyamağa muvaffak olmuı;ılardrr. Eğer doğru 

lae porselen dlılerden aonra, reçine dl~ler de göreceğfs 

demek oluyor. 

muz. Polis bu yalancı peygamberleri birer birer yaka

layıp hapse koymak mecburiyetinde kalınııtır. ÇünkU 

bunlar halkı vergi vermemeye ve hUkUınetin emirleri. 
ni dinlememeğe teşvik diyorlarmış. 

K6ylliter ilk zamanlarda kendilerini te§Vik edenlerin 
isimlerini vermek l.stemcm~lerdfr. Fakat 2~ temmuz 
gellp geçtiği halde kıyametin kopmadığını ırBrilncc Ya
'&ncı peygamberleri ele vermişlerdir. 

kuyorlardı. ltalyan devlet adamları ile 
ya.ptığun bUtün konu~malar ve İtalyada
ki mümessillerimizden aldığım bütün ra 
parlar ltalyanlann Fransanın onları i -
kinci bir mevkide tutmaya çalıştığını diı. 
şündtiklerinl gösteriyordu. 

Vaziyet birdenbire nazik bir safhaya 
girdi ve temaslarımızda o zamana kadar 
görülmiyen bir husumet havası esmeye 
bıı.§ladı. D' Annunzionun Flumedeki faa

liyetiyle tahrik edilen İtalyan heyecanı 
Vilsonun sert ve soğuk mefkftreciliği ile 
karşılaıımca tulft.f devletlerinin birliğini 

bozacak bir tnfilft.k kopmam tehlikesi 
vardı. 

Vllson İtalyanları hakikaten sevmez -
dl. Bu sevmemezlik onun Arlandoya ve
ya Sonninoya karşı beslediği eahst bir 

nefret değildi. Onun sevmediği ltalyan
larm harbi diğer milletlerin §ehir ve ka 

sabalannı ele geçirmek için bir alet o

larak kullanmalarıydı. BUtUn mefkfırevi 
gayelerden uzaklaşan bir har,b onca fi.dl 

bir cinayetten ibaret kalırdı. 

İtalyan murahhas heyeti konferansta 
ltaıyanm menfaatine müteallik olr.ııyan 
şeylere karşı hiçbir alrutn göstermiyor -

du. Mesele ilerledikçe ve İtalyan nok. 
tninazan vuzuh kesbettikçe Vilsonun hid 
detl zaptedilemiyecck bir dereceyi bul -
du. 

ltalyan • Yugoslav meselesine onda o 
zamana kadar görmediğim bir heyecan
la atılmıı;ı ve muahedenin müzakeresi 

esnasında hiçbir znman göstermemi§ ol
duğu bir muhalefet takibine başlamıştı. 
Bu da onu daha mühim meselelerle uğ
ra11maktan alıkoyuyor ve sinirlerini bo
zuyordu. 
~H>ey He"ll lnmu, Vileonu çok seven 

bir arkad...., gözü lle gördU ve bu endişe 
verici me3ele)i ortadan kaldıracak bir 
çare bulmaya çalıştı. Mesele hakkında 

Klemanso ile ve benimle görüştü ve bi. 
zlm kendisi) le tamamen müttefik oldu

ğumuzu gördü. Nihayet bir gün Hotel 
Krillonda.ki Amerikan murahhas heyeti 

merkezinde bir toplantı yapılarak, halli 

lft.zımgelen bir iki meselenin görUşUl -
mesine karar verlldL 

Konferansta Fiume meselesi görilşUI
meye ba~lıınmadım yarım saat evvel 
Havz Klemansoyu ve beni odasına davet 
ettl. Odaya gireli çok olmamıştı ki, ka
pı açıldı ve Vilson, sert ve pek az dost
ça bir bakışla içeri girdL 

Bana kalınıa birlsi gidip Vilsona Hav
zın iki başvekllle gizli bir görU§me yapa. 
cağını haber vermiştl. Çilnkil Havzm A
merikan murahhas heyetinde rakipleri 
vardı ve bunlar Havzın mevkfini kıska
nıyorlardı. 

biraz sert bir sesle: 
VUson, içeri girer girmez, sakin fakat 
- E, ne oluyor bakalım? dedi. 
Hiddetlenmişti. Hiddeti biz iki bll§ve-

klle karşı değildi; asıl, bu toplantıyı 

kendisine haber vermediği için Havza 
kızmıştı. Çılnkil, onun bilyük blr alaka 
gösterdiği bir mesele görUşülürken ken
disinin de bulunması llzmıgeldiği düşün
cesindeydi. 

Bu, şüphesiz, Havz heııabma iyi bir 
harel:et değildi. Fakat Havz böyle hare
ket ed<'rek Vilsonu kendisini fazla meş. 
gul eden can sıkıcı bir meseleden kur
tarmak lstcmi§tl. 

Vilson H~vzw şahst nüfuzunu soo de
rece kıskanıyordu. Onun hiç olmazsa bu 
.Iaht vasfı vardı: o, kıskanç bir ilihtı. 

Fiume hakkındaki İtalyan tekliflerini 
kabul ettirmekte Orlando ile Sonninonun 
muvaffak ohmaması üzerine 21 haziran 
1919 da Orlando kabinesi dll§tü ve Nitti 
yeni bir kabine kurarak hariciye nazır
lığını Tittoniye verdi. Bence Orlando va
ziyeti düzeltmek istiyordu ''e buna mu
vaffak olursa çok memnun olacaktı. Fa
kat Romaya birdenbire gidişi ve orada 
halk tarafından heyecanla ka111lant§ 
buna mdni oldu. 

( De\"amı nr) 



1 HABER - Abam PNta. 

l---A=n===a=d=o=tt=u=d=a_n __ re===p=o•r=t=a~J.Da=r=-=--~ 
Son altı sene içinde 

osman11 sem~::r~0=K!~!ı:e~~~!:. Konyanın 878 kÖ1 
ilerlerken, şlfreıa bir teosnz snvas- t k h ı 

t:opola habe~~~r-uçıuruyordu anına:nayaca ale ge "'' 
-Bütündestrorerlerburadamı?Hep gözaçtmnıyor,Karadenizdeki hakimi- Bu günkü Konya köylerlnde fftdaınOak, te 

si lstinyede mi? İçlerinde noksan bulu. yeti elinde bulunduruyordu. SU, Umumi lhle06, eczahane, Okuma od• 
nan, yahut başka tarafta dur~ var.~? .Kolçak Sıvastopolda duryor, Karade· Ve M & kte ft ~ d 

- Yok! .. Çanakkaleye gıdenlerı sız nıze açılmağa cesaret edemiyordu. il"' y ~ lr 1r8 

biliyorsunuz. l stinyedekiler hep bildiği- Odesa bombardımanı sıralarında o cL 
niz gibi aylardanberi burada duranlar.. varda bulunan Rus destroyer filotill~sı 

Onlar ara sıra Marmaraya açılıyor, son- Türk zırhlılarının toplan, bilhassa Ya
ra l stinyeye dönüyorlar.. vuzun 28 likleri karşısında zor kaçmış, 

Davist gemicinin verdiği izahatı din. güçlükle kendilerini Sıvastopola atıp can 
lemiyordu. Gözleri kapının kenarında bir !arını kurtannışlardı. 
noktaya takılmış. kafasında yumrulaşan Açık denizde iki donanmanın karşılaş. 
b~r düşünceyi halle uğraşıyor, durmadan masını Osmanlılar can ve gönülden isti-

inanmalıdır ki Kon
yadaki kUylU davra
nışı yarın f çin bil
yllk şeyler vadet
mektedlr. 

dınlen~~en bunu düşünüyordu. yorlar; bunun için türlü tedbirlere baş 
Gemıcı kılıklı adamın anlatacakları bit vuruyorlardı. Fakat Rus donanması bir Konya, (Anadolu muhabirimizden) -

m~ş. bildiğini ustasına haber vermişti. türlü Sıvastopoldan çıkamıyordu. Türkiyenin buğday anban mesabesinde 
Bır dakika usta çırak iki tehlikeli mahlak Kolçağın hiç umnrıdığı zamanda hiç olan mübarek Konyanm köyü ve köylüsü 
k~rşı. karşıy~ durd~ar. Sonra Davist sil beklemediği bir hadise oldu. Böylece a. yakın yıllara kadar çok bakımsız bıra • 
kındı, kendıne geldı. Kapıyı araladı. A- miral biraz ferahladı. Rahat nefes alabil kılml§. 
damına: di. Bizde eskiden köy ve köylilyü hakir 

- Pekala .. Sen git, Sakızlı Yakup re. Yavuz korkusu Rus donanmasını sar- görmek, adeti bir insanlık icabı gibiy· 
ise hazırlanacak malzemeye )'ardım et! dığı bir sırada bir gün esrarengiz bir tel. dl. Konyada bu saldm telA.kkl bqka yer-

Dedi. Onu savdı . Kendisi de acele ce- siz Rus bahriye şifresile şöyle bir telg- lere nispetle daha derin blr ıekilde yer
ketini omuzuna attı. Merdivenleri dör- raf vermiş, bu cla Sıvastopoldaki Rus leşmiş olacak ki köylU hiçbir yerde görü-
der dörder athyarak sokağa fırladı, Tak. filosundan alrnrnıştı. lemiyecek kadar ihmal edilmi§. 
sim meydanına kadar koştu. Orada du- Telgraf İstanbul rnahrecile Rus do.. Hele o Aşar zamanında zavallı temiz 

Konya Valisi Karaman'ın Kızıllar köyli ne yeni getirilen içme "5flytlfffl" 

ran kira faytonlanndan birine atladı: nanmasma veriliyordu. muhteviyatı da Türk çocuklan, mWtezimlerin elinde kan 
.,\ ~J ___ . _ resminde köy liiler arasında 

Arabacıya emir vereli: şu idi: terleri dökmUgler, esir gibi çalı§mış, suç 

- Ççk Büyük.dereye, ama mümkün _Burası İstanbul ... Yavuz ve Osman lu gibi muamele görmüglP.r. 
olduğu kadar hızlı: lı donarunasr buradadır. Karadeniz boş. Büyük ÖndPrin kölUye kr;met veri. 

Araba, beygirlerin kamçı altında ileri Odesanın intikamı alınsın.. Donanma ginden sonra memlekette başlıyan ... köY. 
atılışı ile kanatlanmış gibi hızla uzaklaş- Karadenize açılırsa haber vereceğim. ve köylll sevgisi, bu temiz zümreyi be. 
tr .. Sürpagop, Harbiye yoluyla Pangaltı Kolçak bu telsiz üzerine Kozlu ve E.. linm en büyüğünden kurtardı. 
ya, oradan Şişliye yürüdü. Mecidiyekö. reğli bombardımanlarına cüret etmiş, Bunun tabii neticesi olarak herkeste 
yü, Zincirlikuyu istikametinden Maslak ve .. tam bombardımanın hararetli an- demokrat bir ruh belirdi: köylll ile ı 
caddesini tuttu, gözden kayboldu. larında yine ayni esrarengiz telsiz: nevveri yanyana yürütebilecek bir t 

Vapurların Kavaktan hareketinden - Yavuz beraberinde Hamidiye, Me- nüt ruhu. 
dört saat sonra, asker ve harp malzemesi cidiye, Midilli ve Peyk olduğu halde işte bu ruhun ekseriyet üzerinde te-
yüklü Osmanlı transporlan sahil boyun- şimdi Karadenize açılıyor. t sslla ettiği günden bu yana Türk köylüstl 
dan Arvad adasını bordalarken lstanbµJ Haberini ulaştırmış, Kolçak da bom- 1 nUn vaziyeti değişmiştir. Memleketin l· 
dan verilen şifreli bir telsiz Sivastopola bardımanı ~. var ?uz..ııe ;:,,~a.:rt.v- elnl JA7.ı>nlA,. hıı ....... ı..u. -t-~u-1--
§U haberleri uçuruyordu: pola doğru kaçmıştır. Başka yerlere nazaran Konyada umu· 

- Burası lstanbul •• Bugün saat 6 da Bu haberlepne birçok ıamanlar de.. mt nUfusun, yüzde nispet kabul etmlye-
asker, top. tüfek ve iki tayyareyi hamil vam etti. Nihayet Kolçak lstanbuldaki cek mUhlm blr kısmını köylU teıkJI edi. 
3 Türk nakliye gemisi yanlarında mu· haynhah haberci sayesinde Karadenizde yor. Bu vaziyet gözönUne getiriıtrse Kon 
hafız bulunma~ halde Karadenize a.. Osmanlı donanmasının karşısmdalri za_ yarım lkt11&df. ticari ve zira! ha"atmda 
çıldılar. ~f vaziyetini telAfi etmek imkAnlanm IröylünUn mttblm rom olduğu anlqtlrr. 

Trabıona gıdiyorlar ... Haber veriyo- buldu. Ve ... Bu tarihten itibaren de Ka o halde, bu mWıim rouın sahibi ile ~·a-
rum. radenizde iki taraf deniz kuvvetleri 8 • kıııdan allkadar olmak lüzumu kendili • 

Büyük harp başladıiı sıralarda Rus- rasında bir köşe kapmaca oyunu baş llnden hJlsedllir. • Vali Ctma1 Bardakçı köylültrin sürek 
lann Karadenizdeki Sivastopol askeri 1i gösterdi. Yavuz. Osmanlı donanmasının Konyanm demokrat vallsi Cemal Bar- avında çay içiyor 
manmda hafif bir donanmalan vardı. diler harp gemileri lstinyeye gelip de. dakçı, bu pyanr dikkat vaztyeU bundan 
Bir hafif kruvazör fırkasile buna ballı i- mir yerine funda eder etmez Sıvasto altı yıl önce vlllyete ,geldiği zaman 
ki destroyer filotilllsından iki de ameli- poldan Rus donanması harekete geçi. derhal ihata etmiştir. O zamandan bu 
manda sayılacak eski mhbdan ibaret o- yor, Karadeniz sahillerini bombarduna.. yana alman tedbirler ve yapılan tılerle 
lan bu hafif donanma Rus amirali KoL na ba§lıyor, lstanbula verilen telgraflar k6ylUnUn vaziyeti çok btıyllk bir farkla 
çaiut kumandasmda bulunuyordu. la Amiral Şosun Karadenize açılırken deflttırtımletlr. Bu gUn Konyanm bal-

.Kolçak, haris bir adamdı. Uıun boylu Kolçak gerisin geri Sıvastopola kaçıyor, daycı muhitinde refaha doiru •eri adım 
sarıya yalan beyaJ renkli, çok asabi bir methali kat kat torpil hatlarile çevrili larla yUrtıyen bir k6ylll ztlmreat var. 
kumandandı. Daha büyük harp batlama müstahkem limanda saklanıyordu. Konya köylerinde 
dan Karadenizde manevra yapan Os • Büyük Harp içerisinde üç sene as. Konya vlllyettnde G4: nahiye ve 818 
manlı donanmasını gördüğü sualarda mantı kuvvetlerine kumandanlık eden köy vardır. Bunlardan '192 sinde ldSy ka-
Çarlık bahriye nezaretine l>alVUr'mUf: Amiral Şoaon hiçbir iş görememişti.... ııunu tatbik edillr. DahUiye veklletl ta-

,. _Osmanlı deniz kuvvetleri, Kara· tik zamanlardan bqlıyarak: rafmdan tanzim edilmif olan bet eene. 
denizdeki donanmamua üstün vaziyette. ilk köy ana programmm burada muhite 

- ''İstanbul.a.. dücı"'~"a haber UÇU• 1..111·--- - •·tıbak ttiğl -XrUJU B b 
dirler. Manevra yapmakta olan bu kuv· ~ ır-· u--'"' e •v yor. u 91 
vetler, ilerde aramızda .... 1r ... cak bir ,.,......... ran gizli bir Fheke var!,, aenellk ana programm eııaalarma göre, 

~ ucu~ Teranesini tutturan Alman Amirali, birin l yıld ... ..t 931 -'-d 
te Karadenizdeki hlkimiyeti ellerine al· c a, J- 1eneDUI e yapı-
maia namzet bulunuyorlar. Süratle do.. birçok tedbirlere bat wrmu1' bu esra. lan denemeler ortaya aevbıç verici bir 

.. .,.u,;.,. haberciyi ele geçirmiye rt1ık ··" • netice ko n•tu K 2 1 rd .,~--lıkl nanmamııın takviyesi lbımdır.,, demiı ........ - r- U& YDl- r.. uY e e uww ar 
bu hususta acele emir verilmesini istemiı rqmıştı. teatı ettirilmlf, mevcut :valıa.ıı! afaçla • 
ti. Bidayette karargAhı umumi Şosonun rm yüzde 20 ntspetl qılattmımıetsr. 

Rus hükOmeti Kolçağın yerinde isteli· §iklyetini nazarı dik.ate alınış ve faali. Konyanın en çok muhtaç olduğu ağaç 
ni derhal kabul etti; Sıvastopoldaki tez. yete geçmişti • .Likin muktedir (!) AI· menlesi bu stın muhitte hararetle ta· 
glhları geni~etti. Burada harp gemileri man istihbarat lelkilAtmm bütün ara.. kip olunmaktadır. !ki tekerlekli kajnılar 
yapacak tesisat vücuda getirdi. Kara.se. ma ve çalqmalan da bo§a çıkmı§. hiç. yllzde 

70 
nJapetinde arabaya tahvil edU· 

niı fılosunu süratle tamirden ceçirirteD bir netice almaınamJ§tı. mif, umumi haWar yaptırdmıt. kay için. 
bir taraftan da yeni bir mhlJ kıııvuörün !stanbuldan X uncu kolordunun kıta deki mezarlıklar kaldınlarak harice Cl-
Jnpsma ba~adı. Suvarof ismi verilecek lannı prk cephesine götürmek Qzere karılm11, btıtçeel mtlaalt olan 64 köyde 

olan bu seriden altı gemi inp etmeli de hareket eden vapurlar daha Kefken a.. ecza dolaptan açtmlm.Jttır. 
bir proje ile karar altına aldı. Çl)darma vardıkları zaman Sıvastopola 

Fakat bu sıralarda Büyük harp pat • Amiral Kolçaia verilen telgraf Rus 
Ia<tı. Bilhassa garp cephesinde Alman kumandanını hemen harekete geçirmi3. 
ordularına karşı güçlükle mukavemet e- Kolçak bizzat (Kagol) kruvazörüne at 
den Rus kuvvetleri geri çekilirken Rus. lıyarak denize açı1111I1. kanal (1) battı 
)'8nm her tarafında her türlü tesisat ilzerinde garbe ve cenubu garbiye dolru 
harp sana)•iine yanyacak itlerle llleflUl leyrederek haber ven1en Türk traspor
olmak mecburiyetinde kaldı. Bu arada larmı araımya koyulm1J1tu. 
Sıvastopol tersanesi de inaptı tatil ile Kagol, Karadeniz Rus donanmasmm 
ancak tamir i~lerini ba§armala çalıpcak en kuvvetli ve en yollu krovöı8rlerin.. 
bir hale konuldu. den biriydi. KDlçak faıla topu bulunan 
Kolçalın ikazı ile Rusyanm kuvvet· bu gemi ile Türk transporlarını yaka.. 

lendlrmele çsbaladıız Karadeniz donan lamayı tasarlamış, fakat, Yavuz korku. 
ması da zayıf halini muhafaza etti. Ya- ı su Rus amiralinin kafasından bir tür
ws w Midı1inin iltihakile kuvvetli bir lil uzakl8§1D8JDilh· 
eitil alan Osmanlı dnnantmm Knleab Bumm i~n ttmfral k~ lıattlcetin.. 

den evvel iki botu aynı istikamette keşfe 
göndermiş, bunlara verdiği talimatta: 

''Uzaktan kesif bir duman görülünce 
derhal telsizle kendisine haber ven~rne. 
sini.. sıkı sıkı tenbih etmiıti. 

Bununla da içi rahat etmiyen Rus de 
niıcisi kendi gemisinde tarassut hizme
t ine büyük bir ehemmiyet vermiş, bin 
bir ihtiyatla; hareketleri haber verilen 
Türk gemılerini araya araya ilerlemiye 
başl:ımıştı ... 

(Denmr var) 

(1) Kınal hatlı, dmiıin tam ortasın 
dan gıçtili f arzedilen •ıvlıum bir hat. 
m-. (.'13) R. Y • • 

103 köyde yeniden köy çamaşulıkları 
inşa cdllmif, küçük büyük bililltlsna 
bütün köylerde au birikintileri tamamen 
kurutulmuş, evlerde odalar ahırlardan 

tamamen ayırd edilml§tir. 

Köyde kllltftr 
lar ve muntazam postalar temin edildiit 

Köylüntın kWtüt 11ığmdan faydalan • 
maaı dUtUnUlerek "birlikler,, arumda 

daimi mtınuebatm teeıısUsU lçbı vuıta
ıfbl bu birliklerde okuma odalan açıl • 

mış, tahsil çağm.da olup d& 0 

köy yavrularmm bu birlikler 
bulunan mekteplere verilıllesl 
dilmiştir. --dJ ,, 

Yeniden Cihanbeyli kBZP ... -. . 

menakta 1, Karamanda 1, ~e ff 
y:ı.tııı köy mektebi yaptırılJıllf .,ıa 
birçok mektepler tanılı' ve ısl 
mlştfr. 

Artezlyen kuyu'arı 
' Karaman, Safdtll, Çonır&• 
Dgın kazalarmm köylerinde 
ve diEer kazalarda kısJ"'An.ln'oo 
ouezııtıtınmJŞ vE! -ettJ.ifi~· 
kim edllıntgtir. 

Karaman ve Ereğllnln attı~ 
artezlyen kuyuları açılJDJIU'• 
difer k8vlerde de bu it eJl 
takip edilecektir. 

Konya klSylerinde öyle el 
rekoti vardır ki, yapılaD 99 .... 
olan tşlerl teker teker "9 

saymak imkAnmdJr. ~· 
yet IU flJerl btlrolU 1ll 

lerde yaptığım blr geslde 
nandım kl Konyadakt JdSyll _..,_...... 
rm için bliyftk ıeyler 

Bu seyahatte fırsat butdlJkg& 
rmda defterleri tetkik ~ 
heyetlerinin yapılacak Jtl 
teebitlnt göateren birer "lf 
hareket ettiklerini 
tün Konya vUAyeti klSyle 
milfterek menfaati tenala 
çalıtmalar vardır 1d. eırall 
lardan bahsedecelim. 

Afro 
Suhurdatl 

Bir ka 



musunuz? - Şen Fıkralar 

Dnnyada henüz 
İnsanJann bil. 
medikleri mah
l<ıklar vardır. t. 
kide birde balık-

hİ-· acaip ve garip 
"'.CQQ!Qamaktadır. 

~se davet 
bUiılan tanıma. 
eder ve yeni çe. 
oldUluııu kay

bunun ~tkikine 

Seyyahlar, Afn'kada Deveku 
şunun mevcudiyetini keşfettik . 
teri zaman, yerlilerin yumurta · 
lan nasıl pişirdikleri.ne baynt -
mişlerdi. Filhakika. yerliler. yu. 
murtayı sıcak kül içine koyduk
tan sonra. tepesine bir delik açı 
yor ve bir çöple ~'Umurtanm i
çini, katılaşıncaya kadar karıştı 
nyorlardı. 

Raqmlarla işaret edilen yerleri, a13iida gösterilen renklere 
boyayın. 

O: Beyaz, 1: Açık kahve rengi, 2: Çok açık mavi. 3: Koyu kahve 
rengi, 4: siyah. 

Hlkim-Ma 
sumi:tetiniz sa 
bit ~lduiun • 
dan, mahke -
me beraeti • 

niıe ·karar vermiştir~ . 
Maznun - Çok iyi, ~ 

ederim ama. ben boşu boşuna 
iki ay hapishanede yattım. Bu
nu tazmin etmek için ne çala. 
bil eceli mi IQtf en söyler m&ii. 
niz? 

·* 
IWdm-Hırm 
lık etmek niye. 
tinde olmadtlmı 
zı söylüyor • 
suınız, Halbuki 

sizi geceyansı, aizmıZda sigara 
oldulu halde, tütüncü dükklm
nm kasasmı açmala çalışırken, 
cQrmilmeşhut halinde yakala • 
chlart 

Mamun - Bay htıdm, niye. 
tim. içtiiim sigarm paramu ka- . 
saya koymaktı. 

• 

Bay ve bayan 
~binmiş. 
ler adaya gidi

:) yorlar ve bayan 
- soruyor-
. - Oeni.ıe dÜ§el'8em ne yapar. 
sın? 

- Öyle zannediyorum ki, hiç 
-düşünmeden, sana bir duba a. 
tanın .. 

* it l$-
Felseft düşün -
c:e: 
tnsan. birçok 
~ler bilmediği
ni, billıassa ÇO· 

çUiUım kendisine sual soracak 
bir yaşa geldili zaman anlıyor. 

{( .. {( 
Nlpnmm bo. 
zuldulumı söy
lüyorlar. dolru 

mu? 
- Evet, azizim, 

bu genç kız bana yOz paralık 
kıymet bile vermiyordu! 
-Bununeredeıı biliyorsun? 

------------------...--------.....-.... --........... .-... • ._..__...._. ..... __ ..._....,. ......... .-.... _....., - Desti i.r.divaç talebime, 20 ----- --- - - .. _ .__ paralık bir kartpOsta1 Ozetinde 

Hayvanların sadakat ve dostluklan baıan - hattA ekseriya • 
dlsanlarmkinden daha kuvvetlidir. Resimlerle 1esbit edfien bu ha
kikt hikaye. hayvan sadakatinin sailamlıimt bir defa daha ishal 
etmektedir. ' 

1 - Meksfkada, Şiko adında, 14 fllilanıada. bir ~ varcb. 
ki. ~ya ormanlarda dolapr ve ~*1 cok Merdi .. BiUıu 

sa, *'Pezanito .. tabir edilen rend renk tGflUt~ir ku§la çok ~ 
2 - Günetin ortaJJiı ~ kavutdulu ,.ca1c biı':dnde; 'Şiko· 

bir ette dayanarak uYudu w tatlı rUyalat ~ birsmsrla, at. 
birli bit Yılan kendtiilne ~ s~e ~- · · · · · 

3 - Kuş. yihlnJ ğördtL ~ &.~ faltap- libi açtı; 
baim:ft fakat ·~ uykusOnthuı Uyindıtamadı. · 

4 - '.Bumın Qzerine .. Pezanito .. tertrdd6t etmedi. Şikoyla yılan 
'1'8SIDda ~ ~· Sonra, ~ kmılarak hücuma 
lıUıtlanmasııul ~. Onl ~ 

·s - Yılan cffipnamnı derhal tamdı. (Çfinkil bu w.ıar. umn 
· ve eivri ppJarı ~ 1ıJan1aı:ı ~ ;ıuvatı-. ql1JlW. 

J ~ ~"hayır .. diye cevap verdi. 

~ * * 

lar)', ve birdenbire, yayl&nDU§ aibi, kuşun üzerine atıldıy;m da, o
nu wramadı. 

7 - Dölfla korkunç bir hal aldı: lki düşman ileriye geriye 
dolru atılarak biribirlerini p§lrtmaia ve gatil avlamala çalıpyor. 
lardı. 

8 - Kati an yaklapyordu. Yllan, ~ bir halde bapm kal· · 
-dJrıme Jaıtun, azim .ifade eden canlı gözlerine bakıyordu. Bu sı
r.ada Siko ~ hep ayni derin uykusuna dalmıJ bulunuyordu. 

9 - Fezanito, birdenbire müthiı gagasmr tam hedefine, yani 
yılanın bap arkasına sapladı •• Bu darbeyi birkaç yeni darbe daha 
takip ediııce. ~ öldü. Bunun Ozerine im§, korkunç. .fakat artık 
canm olan rakibini, mairur bir tavırla Şikonun yanma sürilldedi. 

ıo - Pezanito bQndan soma çoc:uiQn mtına uçradı. Siko uy. 
kusundaıı rahat rahat uyandı ve gliHimsedi. Fakat daha Dk nazar. 
da. ldiç(ik ve kanatlı dostunun kendi hayatını tehlikeye koyarak. 

hayatml ~ anladı. O zaman, tatlı, gok taıJı bir tebe8 
aDml• ~ tr1dd.ıt --- 01lU ~ 

Psikoloji: 

{( * ~ 
-~ - Bu mapr.ala . • • rm yapbkları 

lurmbla da ar. 
tik tabammü -
IOm kalmadı! 

-Ne oldu? 
- Anlatayun. Geçen g8n bir 

maiazadan bir paket fine al -
mqtım. K&iıdm Ozerlııde: ··s ku 
nqa 1000 asorti fine,, diye ya. 
ıı1tydL 

-Eee? .. 
- Ne olacak! Ben de oturup 

llneleri saydım ve iki iine ek
sile oldulunu g&dfiml 

BiLMECE 

Yubrkf eeltncle W1uaan a
Seclleıden ya1ms bet tanealiıbı 
terlerini deflltireret. Gyle Mı 
ftllyet yapmm ld, lekiZ katuı 
berine DGer 11Cer yer!epdi )'U• 

varlaldarm lçlııdekl nJramlan tl· 
oer UQer cemettlibılz zaman 
bu'lacalmm yeldln clabDa 18 ol· 
8'IUI. 

Bu bllmecemlll halledenler. 
den birinciye bir konlo1 aatt, 
IJdncb'e bllyDk bir tlee ko1onYa. 
tıçtıncO.Je bir ~ alblml ve 
aynca *" okuyucmmıa mühte
llf hediyeler vernecektlr. . . 

. . 

HABER 
ÇOCUK SA YftASl 
u,,. .... ,,.. 
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topu 
Galatasaraylılar Beykozu 

ve Beşi ktaşı yendiler 
lstanbul su sporları ajanlığı tarafın

dan hazırlanan su topu müsabakası dün 
saat beş buçukta Ortaköydeki Şeref sta
dında yüzme havuzunda yapıldı. 

llk ka~ıla .ma Beşiktaş klübü su to
pu ekibıle Galatasaray B takımı ara.. 
smda idi. Baştan sona kadar Galatasa.. 
raylıların üstünlüğü altında geçen bu 
müsabakada san kınnızılılar 5.0 galip 
galip geldiler. 

Günün son \"e ehemmiyetli maçı, iki 
rakip Galatasaray ile Beykoz takrmlan 
arac;mda yapıldı. 

Çok heyecanlı geı;-cn bu karşılaşmanın 
ilk devresini Galatasaraylılar 1-0 kazan
dılar. 

lkinci kısJIİlda gene san kırmızılılar i
ki gol daha atarak \-aziycti 3-0 a yükselt 
tilerse de bundan sonra yavaşladılar. 

Rakiplerinin durgunluğundan istifade e
den Beykozlular da üstüste yaptıkları 

3 golle beraberliğe erişmiş oldular. 
Bundan sonra iki taraf da galibiyeti 

temin için didinirken Galatasaraylılar 

- oyunun neticesine pez az kala - dör
düncü gollerini atarak maçı 4-3 kazan
dılar. 

--0-

0kspor 
Bugünkü atışlar 

Ol spor kunımu genel 
~en: 

ekreterllğfn-

Kunımumuzcn tertib edilen ok atışla_ 
rının sekizincisi 6-8-938 cumartesi gUnU 
saat (15) te Okmeydanmda yapılacağrn
dan saygıdeğer halkrmıza ve üyelerimi
ze arzı ke>iiyet olunur. 

-0-

Eminöııü Halkevinin tertip 
etliği 

Futbol ma tarı 
Eminönü Halkevinden: Evimize 

bağlı klüpler arasında 7-8-938 pazar 
günü devam edilmekte olan lik ma~ -
lannın finali aşağıdaki fikistüre göre 
yapılacaktır: 

Karagümrük sahası, Rami - Halı
cıoğlu B. takımlan saat 10,30 da. 

Saha komiseri: Ali Yekta Anıl, ha_ 
kem : Mustafa. 

Rami sahası: Rami - Alemdar A. 
takımları saat 17 de • Saha komiseri: 
Faik. Hakem: Ziya. 

o· 
~ 

Karagümrükteki maç 
Knragümrük Fıkarnperver cemiyeti 

menfaatine yann saat dörtte KaragUm
rfik stadında bir futbol mnçı yapılacak
tır. Müsabaka KarngUmrUk birinci takı
mıyla gayrifederclerden Pero klllbll 
mensuplarmdan teşkil edilecek bir ta -
kım arasında olacaktır. 

Yarınki at yarışları 
~IYJ seifeırB<n D:<cşllJlOaıraı lhleır zamarfil~Dını<dleıro cdlalfiıaı 

1faı~oa at uştnıra&t edece<ğf Dnden 
Bahsırnüştereklerin heyecanlı 

olacağı anlaşılnıaktadır. 
Güzel bir ipodrom sayesinde, Anka

rnya iyice yorleııen at ko§ularmm, ar. 
tık şehrimizde do bilyük bir rağbet gör
meğe başladığı, lnkCır edilemez biı: ha
kikattir. 

Filhakika, "Veliefendl,, koşu yerinin 
her pazar, daha fazla doluı,ıu, her hafta 
ilave edilen bnhsıınilşterck gişelerinin 

lhtiynca bir türlU kafi gelmeyişi, bunu 
bariz bir şekilde ispat etmekte ve 5ehri
mizde de yapılncak büyük bir ipodromun 
atçılığmıızm inklşafmdn ne mühim bir 
rol oynıyacağını bUtUn \'UZUhlylo mey
dana çıkarmaktadır. 

Yarın yapılacak koşularII1 dn, evvel
kilerine nazaran daha kalabalık o\:cağı 
\•O her zamnnki gibi bUyUk bir zevk ve 
heyecanla takip edileceği şilpheslzdlr. 
Diğer taraftan, hemen hemen bUtnn 

koşulara çok ntm iştirak etmesi, babsı
müştercklerin zevkini arttıracak ve ta
lililere fazla para kazandıracaktır. 

Biz, her znınan olduğu gibi, bu defa 
da, koşacak atlarla sahihlerinin isimle-

rini ve (handikaptakl atların kilolarını) 
verecek ve kısa bir tahlilden sonra, kn. 
zanmalarını en fnzla muhtemel gördU
ğümilz atlan, yani "favori" lerimizl bil
direceğiz. 

Birınci koşu (S:ı hş koşusu) 
l}ç yaşında yanmkıın Arab ,.c haliskan 

Arab erkek \"C di~I taylara mah u • 
!Uc afe: 1400 metro; ikramiye 100 li

ra. 

Binnaz ( in · f Turgud) 
Akın (!lccid Atlı) 
Yılmaz (Vehbi Özbek) ,,. 

Satışa çıknrdacak olan ve ekserisi 
fnzla mu\'affukıyet gösteremiyen bu tay
ların lçfnden galibi bulmak hayli güç bir 
meseledir. Mnamafih, satış fintlarından, 
Binnazm (1200 lira) ve Çeleng'in (1000 
lira), rakiblerinden daha h•i taylar ol
duklarını tahmin etmek mümkündür. 

Fakat, ne de olsa, at koşularında, 

her zaman bir sürpriz beklenebileceğini 
unutmamak lllzımdır. 
HABERİN 'J<,A VOR1LER1: BiNNAZ 

ve ÇELENK. 

ikinci koşu (Centilmen koşusu) 
Bütün kazanı;lan 1500 Urayı gcrmt

ycn üç 'o daha yukan yaşta hallskan 
1nglll:ıı at ve kı raklarma mahsus. 

Mesafe: 2000 metro; ikramiye 810 U-
ra. 

Sıning Boarcl ( "alih Temel) 
Samolop (Asım Sorgon) 
Pari ta (Doktor Scfcro\') 
Şlpka (F. Karaosman) 

Amatör binicilerin iııtlrnkiylc ynpıla-

cak olan bu koguda Spring Boardla Şip. 
ka derhal nazarı dikkati cclbediyorlar. 
Birincisi dnimn en yüksek kategorilerde 
muvaffakıyetli kogular ynpml§, ikincisi 
ise, Ust Usto iki gUzel birincilik kaznn
mıııtır. Bu nevt koşularda, binicinin bil
hassa lıilyük tesiri olur. Spring Board, 
ihtimal Şlpkaya tercih edilebilir. Fakat 
Şipkanın binicisi, Ankarada mUtcaddid 
koşular kazanan kıymetli amntör binici
miz Abdilş Atçı olduğu için, biz kendi 
hesabımıza onu tercih ediyoruz. Spring 
Board'a S. Akson, Samolop'a Süreyya 
Barras, J>aristaya da çok f>i bir binici 
olnn sahibi hinmektedirler. 

HABERiN 1',A VORİLER!: ŞlPKA ve 
SPRlNG BOARD. 

Üçüncü koşu ( Conk bayırı 
koşusu) 
Vç \'C daha yukan ya ta yeril yanın

ı.an İngiliz at ,.o kısraklarma mah m. 
Mesafe: 1600 metre; lkram.Jyc: 620 

lira. - • . 

Sağanak (Prcn Halim) 
Ayh!m (Mecid Atlı) 

.... ı-.a n-.. 1t mı: ._,..., 
944 olimpiyadını 

lsviçre 
Organize etmek istiyor 

Cenevreden verilen bir habere göre 
İsviçre 1944 olimpiyatlarının tertibi i. 
çin talip olmuştur. 
~--

_... __ , 

olimpiyatların tertibine 
tadır. 

-- ._........ ..... , 
talip olmak. 

Cenevre şehri bu iş için sekiz mil. 
yon İsviçre frangı tahsis edebileceğinı 
ve olimpiyat oyunlarının Cemiyeti Ak-
vamın himayesi altında yapılacağını 

bildirmiştir. 

nıtıflll~llllllllflflllll.._.-ı._1111111. 

KAHVE DOGOCtJNON IIIK 
DEl'/C/Sl! 

- Betı sizitı yerinizde olsaydım onıt ü
çütıcii rauntta bir sol kroşe ile nakavt e· 
derdim. 

Blntcpe (CeUU Bayar) 
Bora (CC\·ad GUrkan) 
Al Ceylan (lbrahlm Nal~in) 
Se\inç (Hüseyin Kuru) 
Ma\'zika ( Ta7.lf Atabay) 

Yedi hayvanın iştirak ettiği bu bol 
mükMatlı gUzcl yarrııta, mUteaddid, kıy
metli yanmkanlar bulunmnktadır. 
Sağanak birçok birincilikler kazanmış

tır. Bintepe geçen hafta kolaylıkla bi
rinci olmuş ve hattil. çütc bahsi kaza. 
nan talilllerln 1 liraya mukabil tam 200 
lira nlmalnnnı temin etmişti. 'Mavzika 
da, ilk haftaki koşularda, bazı gUzel at
ları vurarak birinciliği rahat rahat al
mıştı. Birkaç gUzel koşu kazanan Al 
Ceylanı da ihmal etmemek lazımdır. 

HABERiN FAVORİLER!: SAGANA.K 
ve MAVZİKA. 

Dördiincti koşu (Handikap) 

Dört ,.c daha yukan yaşta Jınllsknn 

Arab at \"C kısraklarına mah u • 
Me afe: 2200 metre; ikramJyc SOO U

ra. 

Bahtiyar (Şemseddin) 68. 
Unlü (Ahmed Geliş) 58. 
Oktay il (Pchml Kural) 54. 

Ca.n (Sadık Balkır) 2. 
Al Deniş (FchnıJ \'oral) 51. 
1\lusul (Saİih Temel) 50. 
Ç..ctin (İhsan Ath) 48. 

He.r Jınnrlilc.11n ci.hl hu hıınıllluınm Ao 
galibini bulmak çok gUç vo )ine her 

handikapta olduğu gibi, bunda da hay
vanların taıııyncaklan sıkletin büyllk bir 
ehemmiyet vo tesiri olacakbr. 

Nazarı dikkntl celbeden hayvanlar, 
başta Balıtiynr olmak üzere, Ünlll, Cnn 

vo Musuldur. Bnhtiyar çok a!;rır kiloyla 
koşuyor. Buna rağmen Musulun kilosu 

gayet müsaittir, fakat onun da uzun me
safeleri tutafnndığmr zannediyoruz. Ca

nm vaziyeti iyidir. Son koşuya dn yazıl

mış olan Ünlü <'ğer buradn koşarsa çok 
tehlikeli olabilir. 

HABERİN FAVOR1LER1: BAHT!. 
YAR ve CAN. 

Beşinci koşti 

Dört 'c daha yukarı 3 aşta l annıkan 
Arab \'C hallskan Arab at ve in rııldan
na mahsus. 

Mcsafo 1800 metro; ikramlyc: 190 li-
ra. 

!:i avyS 
Ve 

Frenşvarotf. 
Merkezi Avrupa J<ll 

finali için karşıl8~de f 
Pragda, 30.000 seyirci 011 1~ 

pılan maçta, Slavya takıınI• ere"
Cenova takımını 4 - O yeııll 
ıdefa, merkezi Avrupa kul" 
kalmıştır. ııib'~ 

Slavya oyunun başından di" 
. § .,e 

ne kadar bakım oynaııu arJ' 
on beş dakikada, AvustıırY~e 
merkez muhacimi Bikan .,, 

gol atmıştır. ~ 
Bu goller üzerine ttal aJlllS 

sert oynamışlarsa da, sıa~,rdJf· 
rniyetini katiyen boz:amaınI uçaııcil 

İkinci devrede, Bra~at, JJİ~ 
1ü ve biraz sonra da yıne 
düncii golü atmıştır. re 

Slavya yarın, finalde, fe 
la karşılaşacaktır. 

Ostr;;atl' 
~-· Eski Avusturya l' I t 

Alman raklblfJ 
yendi ~ 

Sabık Avusturyarun, A.,u f 
li meşhur takımının anşlu~~ 
ra ismini değiştirdiği ye 0 5 

nı aldığını yazmıştık. ~ 

Ostmark takımı, Alınan)' u'. 
jimnastik bayramları ~de, 
Almanyarun Breslav şehl1 ~ 
Bos • Saks takımile bir ınaÇ f"!• 
müsabakayı 4 - ı kaz:anıııı 0 

Eski Avusturya - takııniiıJIS 
çok beğenilmiştir. , 

--o- '"" lngiltcrc futbol feder"-

W. pj·~f ord ~ 
jıJCI f1 

idarecilikteki 50 
kutlu tadı ri'11ıı ~ 

Dünyada'ki spor idarccilCgUtefC 
kisi, hiç şüphe yek ki, .tn , 411· 

..... ır15te bol federasyonu re ısı lT• 

ford'dur. U ,ef>e 
Bu zat, bundan taın el Ja~ 

futbol federasyonuna ~za ;uf.f",I 
miş ve o zamandanberı . 

işte çahşmıştır. ıc· ~ 
Bu hafta federasyonda 

1 1"'tl ,,ı1 
dönümü büyük merasi.tn1; def"L 
l.Hser Pickford, 1907 de e a~' 
kinci reisi olmuş ve g~çe~aı> 
da birinci reisliğe ıntı ~ı 
tir. lfdlt'' 

Kendisi eski bir futb01~sS fl6 
dare işlerine 30 temınu.ı c~el 1 

sinde yani tam elli sene d tı' 
şında bulunduğu bir sıra a . 

1 
tır. . sl'°' ,,1: 

Bugün 1888 senesınd~ itıde 
liğine başlamış şahıslar 1~" ~; 

• ·cı ... iş başında bulunan bırt 
ter Pickfo1'i'dur. 

-o--' 

biı Meşhur .Sillvya He 
vebiıde M1s11 takımı 

lunan 
. ' . geLlljOY 

Sarıkuş (Talat ~·e,ik) 
Lale (Kerim Köktencr) 
AI Den l_ş (:t"t•hml \'ural) 
Arslan (Uaşld Abat) 
Ejder (Ahmed Kescblr) 
Keklik (lbrahlm Nalı;ln) 
Unlil (Ahmed Gcll~) 
Ceylan VII (Rcceb ÖZçelik) 
Ceylan (Tcv!lk Denim) 
Doğan (Ahmet Sadlç) 
Acele (Emin Berksan) 

~ .... .,,. " \( u~ eııo 
Yeni bir dünya t -" 

Şimali Amerika ertce1'~:ıc.ı.ıs 
.. 5811"" 17' 

me şampiyonası ınu ·ııde 
tuçkaycla Louisville şebrt t:ı' 

• tır. s1'Ufl .u9 
GünUn bu en kalabalık koşusunun ga- Çok heyecanlı olan b~caJel"".Jı 

Jibini bulmak çok güçtür vo çifte bahsin da dünyaca meşhur yuzu. ıı 4' 
ikinci koşusu olan bu yarı.5m birlnclsi nagon bir millik mesafe~icfe' 1 
çifte lıahsı kazananları tasavvurlannm 6 saniye 3/10 da ve .~ . .İ 
fevkinde sevindirebilir. Sarıkuş geçen yardalık serbest yüz~e ~,sjıı?/ 
hafta güzel bir galibiyet kazandı, Cey- kika 18 saniye 7 /1 O ıle 

00 

Bulgar, Mısır 
yüzme 

ve Yunan sporcularının işt:irakile 
müsabakaları da yapılacak 

Festival münasebetile hazırlanan ı 
spor programı - garip hadiseler yüzün 
den - fevkalade ehemmiyetli bir 
şekil almıştır. 

Festivalin spor temaslarını tertip e_ 
den komite futbol maı;ı için evvela 
Mısır muhtelitini davet etmiş, Mısır -
lılar da festival komitesine verdikleri 
cevapta; gösterilen tarihlerde İstan

bulda bulunamıyacaklannı bildirmiş -
lerdi. 

Bunun üzerine Çeklerin meşhur 
Slavyasına başvuruldu. Slavyadan da, 
- Merkezi Avrupa kupası maçlarım 

oynamakta oldufu jçin - menfi cevap 

ahndı. Bu vaziyet karşısında bu üç ecnebi 
Bu iki takımın getirilememesi üze. futbol ekibile İstanbul muhteliti ara -

rine nihayet Yunanistan şampiyonu sında bir festival turnuvası tertibi rnüm 
Olempiyakos ile bir anlaşma yeıpıldı. kündür ve bu dört kuvvetli futbol 

Bugün ise vaziyet değişti. Mısır bi. takımının yapacağı turnuva - futbol 
rincisi Nasyonal klüp, festival maçla. mevsiminde olmamamıza rağmen -
nna iştirak edeceğini bildirdiği gibi cidden enteresandır. 
Sl5.vyadan da istenen tarihte İstanbul. Bunlardan başka da yine festival 
da bulunacağına dair bir niektup alın_ yüzme müsaba'kaları için Bulgar, Yu. 
mıştır. nan ve bir de Mısır yüzme ekipleri 
Şu halde - bun'dan bir hafta evvel şehrimize geleceklerdir. 

şehrimize gelecek bir klüp bulunamaz Misafir yüzücüler gerek sUrat mil. 
ken - bugün Uç ecnebi futbol takımı sabakasma, gerekse Bebek - Salacak 
festival maçlarına girmeğe hazır- mukavemet yarışına iştirak edecekler. 
drrlaJ:'. dir. 

. ·-- -

lan vıı nin üst Uste kazandığı ilci pnrlak {lbOll ııf 
blrincilikse, dnha zayıf kategorilcrdcydi. Moda deniz J<l ~ı" 
Bir evvt'lki koşuya da -yazılan Ünlü bu- p tf• 
rada da tehlikeli olabilir. Muhtemel sUr- Tenis tur .. 1'r; 
prizlerin unutulmaması lazmıgeldiğinl l 
bir defa daha hatırlatalım. 
HABERİN FAVORİLER!: SARI KUŞ 

ve ÜNLÜ. 

Çifte baht• dö•düncU , .• be,tnct k•-1 
§Ular ara ıncla, jkill bahis c iicüneU 1 
ko,udadır. 

A. Fttat 

Moda dcnizcilil: klUbiJ• 1' ~ 
tenis kortlarında yapı~t1l:eııi' 
devam etmek üzere bir • 

sı tertip etmiştir. . ·ıete ~~ 
Bütün amatör tenıs~ p!.I 

bu turnuva için tenisle ;uıssir ı 
klilplere de müracaat ıs;. 

Karşılaşmalar geJeeelc 
tesi ve pazar günleri y• 



Tatnı 
9Q ın o eırn u=D<9le 

'SH "n o ec<e B< 
9\U~eu trn~@ 
ca lke\tue1r 

Soırunuz 
, Cevap veı elim 

tskud 
.\t~ ar, lhsaniyc naynıı Makbule 
\'e 61~: Burun üzerindeki kırmızılıklııra 
nir ~o baCelere müessir bir ilfıç soruyor. 

r k -~e 
11 

aşıgı kUkUrt tozu alınız. üze-

12 8aa~ Çorba kar§ığı sUt dökünüz. Bunu 
(oy111 kendi halindo bırakınız. Sonra 

~ba ~an rnayii çalkamndnn ufak bir 
ledi(le !)altınız. Burnunuzu iyice tcmiz

lllı llıe~onra bu mayii sUrUnUz. Bırakı
bııttııı.tı de kurusun. Sabah kalkınca 
1111~1 b:u sıcak suyla yıknrsanız Uzerin
lııı ııa ır san renkli tabaka temizlenir. 
'"- cı h r ~. lltı h a tada 2 yahut 3 defa kullanı. 
11llı. arta içerslndc tesirini görUrsU-

' ~ ~Ya ıı 
tıal'lıtn aşalla hal an İclal GUntloğdu: 

Ilı~ anında zemini örten Llnolyom 
~ ll'ıbas, 

<>r Ve nın çatladığından şikayet edf-

bıl' ll· bu Çnthklann doldurulması için 
aç a 

<SQ l'tyor. 
ı b"rarn v 
~"ilin "'olofanı 250 grrun hindyağı 
ti! de cı·r 

ıı lı.ıa1t b 1 ıniz. Sonra bu mnyle nteş-
ıı~\'e lr Yerde 50 gram lı.di i:.pirto 
1 Cdintı, B 
ak l'e 

1 
u mahifılU sıcak SJC'nk çat-

hlt r ere d' k'" labta 0 unuz. DUz, vo pUrUzsUz 
~a 1 ıı_ :ahut bir maden parçasını bu 
""'- "1.:f\rı.nd · ~ıııı L e dolnştırınız. Bırakınız ku. 

1 ~ıı.ıııd lloı:ıoı:n uktan sonra tnmamiyle Lf-
tc-n ... 

.. ını alır vo çatlaklar kapanır. 

'ıı ııadıy(' 1 l': ı9 ' 0 bayan Mcbnıl<o FAıgin-
1 Yaşına . 

ilıı{\l ayım. 49 kilo geliyorum. 
l' c bin . 

(Jl'tııı:ı rncl ı ve yUzmcğl çok sevl-
lh: • l\nn ·-.lrıi ern ve babam zayıfsın diyo 
~ Ohıyorı 
~llıPJt nr. Bisiklete binmek ve 
lJlll Sthhnthni bozar mı? 

ıtınt Ol 
~~llıC>k arak bisiklete binmek ve 

11r. UUh SJhhate muzır değildir, faydah

'ir \'e assa l1lznıe göğüs ndalelerinl iş 
"'~'- ku\'Vetı "nam endlrir. Yalnız çok yo-

t anızı t 
" bizıa· avslye ederiz. Eğer bisik-

~ ığiniz • 
lo~ vo ~ UzdüğUnUz vakit faz. 

'lb luk hissediyorsanız bir müddet 
ııt~ arııı fa d 
~tı:U Y alı olur. Kilonuz pek u 
t.... . lla gör(' y -
~ra lbllra. ' apacagınrz en iyi iş dok-
~\et caat ederek tavsiyesine göre 

etın01tt1r, 

D..ır hlr l'lcklikle giyilecek en giizl'l hluz yün ör. 
ıııc hir lıluıtlur. ilde tul il giiııleri höl le lıluzlnr z:ı. 
ruridır. Uu Lıluıu Lıugiınkii ürııcklcrinıiz arasından 
kola)ca sc•çcbilirsiniz. 

1 - Gene kızlara çok yakışan bir bluU?:. Mn\"I 
rcııklt' ) tınle orülmüş, kabartma örgülerle süslen
miştir. Ornııı hizalnrında iki kristl düsme ile kapa. 
nır. 

2 - llU g{izel CCkel yün bir elektik \•e;)'a beyaz 
Lılr rob ilzerlne cok yakışır. Çimen yeşili renkle 
yiınden örülmüştür. Ş:ırpa, üzeri yeşil lıcnekll he 

y:ız kuınaşlondır. Ceketin 'lzgilcri lıeyoz, kırmızı 
ve nohııdidir. Önden bir zıplu kapanır. 

3 - nu ceket yepyeni bir modeldir. Bl'ynz ,.e gül 
renginde yünclc>n örülmüştür. Fakat örgü tek 1nrnfa 
işlenmemiş biriblrile mfılenasip olmak şorlilc mulı
teıır cihellerde örülmüştür. Ceketin orijln:ıl oluşu 

ll:ı hıırndan getir. 
4 - l\cslanc renkli hu ipekli blm Ajıırlt1 örsil 

ile işlenmiş k:ıdifc ~erillerle süslenmiştir. 

~u -ıA• · '~" 
Zayıflamak için takip 
edeceğiniz· rejim 

Her kadın zayıfla -
mak isti~or.. Fakat O 
hangi rejimi takip et -
meli? 

Bir çok kadınlar bu 
hususta ayni hataya 
kapılıyorlar. Bir re
jim bir kadına uygun 
gelebilir. Fakat bu re
jimin sizde de mU\•af
fak neticeler vermec;i 
icap etmez. 

Bugün birçok re -
jimlerden bahscdili -
yor. ~le ela limon kü 
ründen, bu tahammül 
edebilenler için iyi hır 

~,,,_ __ 

rejimdir. Fakat her hürtye hu rejimi ka
bul etmiyor. \'alda z:ıyıfhınaı, çok basit 
bir mesele telakki cdilcbılır. Kendinizi 

Çorbalara başka bir lezzet, vermek için tnvsiyclcr: t_ 
Bizde corb:ılarn kıym:ı, y:ılıut kızarmış ckml'k ila'"'c eder_ 

Jer. Garp memlckcllerinde çorhnların lccrisine katıluc:ık şeyler 
Jlek çoktur ve uzun uzun hazırlanır. Dirknc t:ıncsini tnrif edi
yoruz. Jsterscniz tatbik ediniz; bnknlım beğenecek misiniz? 

1 - Bir yumurt:ıyı (sarısı Ye bey:ızı beraber) cnrpınız. 

İçerisine kufi rnikt:ırda ekmek içi ufnlayınız. Tuz, biber Ye bu 
lnbilirseniz sığır ilığl koyunuz. Ilu mnhlıılu ç:ılnllq iyice ezi. 
niz. Elle ufak parç:ıl:ır h:ılindc yuvarl:ıyınız. El suyu içerisin
de beş dakika hoşlayınız. J{evgir ile sudan çıkannız ve cor. 
payı kaseye korken bunu da içerisine dökünüz. 
2 - Bir ,·cya iki dalak alınız. On dakika kaynar suda haşin 
yınız. l>:ıl:ıkl:ırı cıknrdıkl:ın sonra ayni suya bir veya iki dilim 
ekmek batırarak ıslatınız. Dalakları iyice kıyınız. Ekmekle kcı.. 

1ışlırınız. Czerine döğülmüş bir yumurt:ı, hız, biber ve mayda 
noz ilüYc ediniz. iyice karıştırarak sonra lokma bil~ üklüğünde 
küçük parçal::ır yapınız. D:ılnkları hıışlııdığınız suda haşlayınız. 
Sonra, çorb:ıya ilave ediniz. Ayni işi dalak yerine karaciğerle 
yıınmnk da mümkilndür. 

3 - Biraz kıyma alınız. lki dilim ekme~! ılık suya halı. 
rınız, soıır:ı sıkınız. I~kme~I kırma, hız, biber ve maydanozla 
karıştırınız. Bir l'tımurla snrısı lliıvc ediniz. Sonra da ur:ık yu. 
"'arl:ıklar yapınız. Her ym·arlak üzerine bir mercimek tanesi 
lrndnr tereyağı koyunuz. Soıırn fırında kızartınız. Çorb:ıyı kii
seye boş:ırlırken bunu ela il!t\·e edersiniz. 

• 
Spor için 
güneşlik 

Yüzünüze çok yakı~cak olan bu Vi

jiycri kendinizde yapabilirsiniz. Pikeden 

yahud beyaz ketenden yapılır. Bu kumaş 

tan iki parça kesersiniz. Orta yerine, ter

zilerin elbisenin içierisine koydukları sert 

ketenden korsunuz. Vijiyer hazır olur. 

Sonra başınızın çe\Tesi kadar bir sargı 

hazırlar ve bununla göğü lü&rü ba~ınızda 
tutturursunuz. lsterseniz Vijiyerinizi ko

lalamak da mümkündür. 

Daha fazla tafsilat vermeğe lüzum )·ok. 
Resimler bu güneşliğin nasıl yapılacağı

nı açık anlatıyor. " 

gıdadan mahrum eder ve zayıflatırsınız. 
Fakat bu suretle gündelik gıdanızda bu-
1 un.ırı muhtelif \•itaminlcrden, asitler -
d 'n kendinizi mahrum etmiş olursunuz. 
\ "u.:udunuzun mu,·azenesi bozulur. Has -
t.ı'ıklara mukavemet edemezsiniz. 
ln~nı ~irdenbire zayıflatan mübala... 

ğJlı rejimler daha muzırdır. Bu rejimle. 
rm .;onunda yuzünüzde yorgunluğu gös
teren ,·ızgıler peyda olur, adaleler gcv~er 
\ e guzellik de kaybolur. Halbuki iyi bir 
rejım ınsanı yavaş yavaş zayıflahr, cılt 

daha fazla güzellcşır, vücut rahallac;ır. 

Eğer zayıflarken umumi vücut ahen

ginde bir arıza hissederseniz ötekinin be. 
rikinin sözüyle iş görmeyiniz. Derhal dok 
torunuza müracaat ediniz. 

Burada, marazi bir hal olan ve gud
delcrin ifrazatının tadilie düzeltilmesi i... 
cap eden şişmanlıktan bahsetmiyoruz. 
bahsetmek istediğimiz, atılacak birkaç 
kilodur. On beş günlük bir rejimle bunu 

yapabilirsiniz. Fakat şu tavsiyeleri unut
mamak şartile: 

l) Kendinizi aç bırakmayınız. Bu yal 
nız faydasız değil, ayni zamanda muzır
dır. 

2) Çok çabuk zayıflamağa özenmeyi. 

niz. Bu sıhhatiniz kadar güzelliğiniz için 
de muzırdır. 

3) Eğer zayıflamak için bir rejim yap 

rnağa karar vermişseniz onu senenin bu 

'mevsiminde yapınız. Zira hararet azaldık 
ça vücut kalori ister. Onun için kışın za
yıflama rejimi yapmak zararlıdır. 

Tavsiye edeceğimiz rejim muhtelif gı
dalara dayanan bir rejimdir; bu rejimi 
yaparken: 

Alkolü, baharları, yağlı peynirleri, çok 
salçalı ve yağda lozarmış yemekleri haz-

f cdiniz. Çok miktarda meyve, haşlanmış 

sebzeler, yoğurt yiyiniz. Mümkünse hiç 

ekmek yemeyiniz .• On ~ günde beş kilo 
kaybedersin~ 

Daha kaU listeler yapalım: 
'Sabah kahvaltısı: 
, Bir portakal, bir elma, bir bardak çay 
[{yalnız bir tek §ekerle)ı 
Oğle yemeği: 100 gram izkara et. lki 

kızarmış domates. 200 gram haşlatUDI§ 

sebze, yahut salata, bir meyve.. Bir fın
can kahve .. 
Akşam yemeği: 

Yoğurt, bir yumurta, domates salatası. 
Hakikat halde zayıflamak bir hesap 

meselesidir. Sikletiniz meseltl 1200 kalori 

almayı icap ettiriyorsa ve zayıflamak is

tiyorsanız 1000 kalorilik gıda alınız. 

Yemekler arasında üç büyük bardak 

• su içiniz. Suyu yudum yudum içmek 
~ttır. 

Sabahleyin aç kamına bir bardak ha-

vuç suyu içiniz. Bu karaciğer ifrazatını 
arttırır ve soluk renklere kırmızılık ve. 
rir. · 
Yazıyı bitirmeden ewel, boya göre 

kadınlarda tabii olan kilo miktarım gös. 
terir bir cetvel iltlve etmek icap eder. Kilo 
nuz bu miktardan aşa~h ise zayıflamağa 
kalkısmayımz: 

Boy Kilo Boy Kilo 
1,50 61 l,füt 59,5 
1,52 51,5'ı 1,68 61 
1,54 53 1,70 62,5 
1,56 53,5' 11 1,72 63 
1,58 54 1,74 64 
1,60 56 1,76 66 
1,62 57 1,78 68 
1,64 58 ı.so 68,5 

SUBAY'ın 
!Kaçoıro~o <dlkoz 

Her genç kızın, her kadmın 

• her ıevenin okuyacaiı ince, 

içli bir •tk romanı 

Yakinda HABER'de 
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Casus kadın, iradesinin elinden 
qittiğini 

_ Hayatımın en güzel günlerinden ı 
birini geçirdim. Diye heyecanla söylen
di ve yUzlın§ı.}"R dikkatle bakarak ilave 
etU: 

- Belki de hayatımın en gtlzel gUnU. 
Ertesi gün için bir randevu tayin et

tikten sonra ayrıldılar. 
Benua dönerken kendikendine ''ne 

mahir bir komedyacı! diye söyleniyor -
du. Ayrılış sahnesini ne gUzel oynadı. 1 
BUmiyen samimi sanırdı. Halbuki sadece 
rol yapıyor.,, 

Meelek icabı her ueyden §Uphe etmek 
itiyadı yilzba§tYI o akşam yn.nlı_a bir mu
hakemeye sevketmekteydi; Ema sami
mtydi. 

Casus kadın odasma Çlkmca elektriği 
yakmadan bir koltuğa oturdu ve dalgm 
dalgın, dakikalarca hep o gllnU dll§Un
dU. O akşam odasma haklld Erna değiJ, 
C!klsinden brunbaşka, eskisinden utanan 
bir kadın olarak dönmüş gibiydi. Mazi
sinin tam1rl gayrikabil hldlselerint dil • 
cıilndllkçe içten bir teessürle titriyor, si
nir bubraniyle mendilini ~lerlyle par
çalıyordu. Hayatında Dk defa olarak o 
akşam kendisini bir h4mlye, temiz bir 
h!miye mubtaç hissetti. "O. Ondan baş
kası olamaz!,, 
Etrafındaki karanlık gecede ondan 

başkasını göremiyordu. Niçin o yanında 
değildi? nh ı;ıimdi o ynnmdn olsaydı, ken- : 
disini onun kollarına gehvet arzusiyle 
değil §efkate muhtnç bir kUçUk çocuk 
tehalll.kllyle nasJI atardı? başmı onun 
geniş göğsUne dayayıp mazisini dUşilne
rek hıçkıra hıçkıra ağlamak anuau ile 
yanıyordu. 

Erna seviyordu! 

xvn 
On giln geçti. Ernanm evvelki eahsi

yetl bu on gUn zarfında aı;ıkm barareti
le, ateş karşısında bir mum gibi, gittik
çe eridi. Ca.sus kadm bu istihaleslnin 
farkındaydı. İradesinin artık elinden git
tiğini ve bir başkasmm bllkmU altmn 
girdiğini dehııetıe görüyordu. Nasıl bir 
tehlikeye gittiğini anlıyacnk bir zektıda 
bulunduğu için ilk zamanlar isyan ctmi!J· 
tl. "Matmazel Şeytan nasıl olur da mağ
lilb edilebilirdi? DUşUnmek için ricntc 
karar verdi. Bir gUn Benua ile bulu§Ulll
dı, bir behnne lcad etti. Kır gezintlle -
rlnden iki gün sonra. Benuaya: 

- Yarm sizinle buluşamıyacağız. De
mişti. ÖbUr gUn buluşuruz. 

Erna, aşkına bAkim olabildiğine pek 
memnun, odasına kapandı. Fakat o gece 
hemen hiç uyuyamadı. Ertesi sabah ise 
bir gün evvelki kararmm kökUnden yı-

lllDlllm':Em:E 

delışetle flÖrüyordu 
kıldığını hissetti. O gün Benuayı görmJ- ı 
yecektL Neden? hiç ıebebsiz! bu yirmi 
dört saat ne laine yanyacaktı. Onsuz ko
ca bir gUnU nasıl geçirecekti? 

"Onsuz!,, bu kelime zihninde bir bal. 
yoz gibi işliyor ve iradesini, kararlarını 
birer alçı heykel gibi kolaylıkla yıkrve
riyordu. 
MağJQbiyeti kabul ederek birkaç da~ 

ka sonra Benuvaya telefon etti: "Rande. 
vumınu başka bir gUne bıralanl§tı. Öğle 
üzeri onu otelde bekllyecektl.,, 

Beraber j•eınek yediler. Sabahleyin 
hava knpalı ve yağmurlu geçmiıı, Erna 
tekrar yatağa girmiatl. Yatakta onun 
la vücut vücuda uzanmak ne saadet o
lacaktı. Ah! Niçin istemiyor, niçin tok.. 
Uf etmiyordu? Onu ne kadar sevdiğini 
hiila anlamamı§ mıydı? 

O sabahtan .sonra Erna hislerine kar 
§ı bir daha muka~emete teşebbUs et
medi. Böyle bir fikir hatta aklına. bfle 
gelmedi. Onun için dünyada yalnız Be
nuva vardı, onun haricinde her aey ve 
herkese lAkayttl. 

Berlinde Ema'nm hiçbir haber gön. 
dermeyişinden en~eye dilıımtyo bn.§
lamı.'.jlardı. Casus kadın, yalnız bir tek• 
mektup göndermiş, Benuva ile temas et 
Uğini b!Idirmiştl. Bir dıı.lın see eada 
çıkmamıştı. 

Erna artık tamamlle deği§ml§tL Vazi 
yetini muhakeme edecek halde değildi. 
Zihni yalnız hadiseleri kayitle l.ktüa e
diyor, bunlardan netice çıkaramıyordu. 
Benuva'run düşman vaziyetinde bir de. 
~işiklik olmadığını, sistem dahilinde ça
lışarak yavq yavo.a ilcrlodlğinl fıırko. 

diyor, fakat mukabll tedbir alacak kud
reti kendisinde göremiyordu. Kendisi 

bulunmadığı bir zamanda odasına gire
rek eşyasmı karr3tırmı§lardı. Koyduğu 

işaretler bozulmuş olduğu için bu mu. 
hakkaktı. Bu işi kim yapabilirdi? Her
halde Benuva. ÇünkU Erna onun Lava.. 
buda gizlendlğtnl odasındtı.n çıktığı sı
rada görmüştü. 

Benuva, avınm etrafındaki ağı gittik 
çe daraltıyor, Erna ise mukavemet bile 
etmiyordu. Benuvanm bu muvaffakıyeti 
de Ernayı ona bir kat daha bağlamak

taydı. "Ne kadar vazif,.sine llşık ve 
kendisine hAkim bir adam.,, Halbuki Er 
nayı arzu ediyordu. Bu, Erna gibi zeki 
ve o tecrübede bir kadmın gözünden 
kaçamazdı. On defn, yirmi defa mağlOp 
olmak, sinirlerine itaat etmek raddeleri 
ne gelmiş, fakat daima son dakikalarda 
kendisini topl~tı. "İşte hakiki bir er. 
kek!,, diye düşUnUyordu. "Arzularına 

hAkim olmasmı biliyor.,, Hayatmda ilk 

EUl:ıt·U4PJ•• .. I* 

defa, kadınlık cazibesine mağlOp obnı
yan bir erkekle ka!'§ılaşmıştı. Benuva.
nm bu mukavemeti onun aukmı bUsbU. 
tiln artırmt§, hUrmct, hayranlık ve tak· 
dlrle karışık yüksek bir his haline getir 
mişti. Artık onu sinirlerile şehvf arzula. 
rile değil, kalblle seviyordu. Ona bir sU
rU aşıkın yağmasına uğramış vücu.. 
dunu değil, manevi şahsiyetini, hiç tes. 
lim olmamı§ kalbini, hakiki bekaretini 
teslim etmek istiyordu. 

* * * 
Erna o akııanı Benuvadan kendisini ti 

yatroya götürmesini istemişti. 
Balkon Iocalarmdan biritln perde a

rasında konuşuyorlardı. Ernanm yaruba
§mda, fakat biraz geride oturmuş olan 
Benuva önilndeki harikullde kadının su 
vare elbisesinin bUyllk bir cömertlikle 
çıplak bıraktığı omuzlarını, eırtmı sey. 
rediyordu. Erna tiyatroda hemen berke 
sin gözlerine btr hedef noktası te§kil 
etmekte idi. Kadm, erkek herkes ona 
bakıyordu. Benuva erkeklerin kendisine 
hasetle baktıklarını görerek adeta ifti
har duydu. Erkeklik gururuna mağlup 

olarak, bütün tiyatro halkına ''bu kadm 
bana aittir!,, demek istemiş gibi elini 
uzatıp Ernanm iskernlesbıin arkalığnın 

koydu. Casus kadın bunu hissederek ha 
fifçe geılledi ve çıplak sırtını Benuva 
nm eline yasladı. 

Elektrikler tekrar söndU ve piyesin 
ikinci perdesi başladı. Bir a§k sahnesi 
temsil ediliyordu. O nk§am mutadındnn 
çok sinirli olan Benuva, sahnedeki tem 
silin ve ona refakat eden tatlı, slnirlerl 

'gevnetici mu:ılkinin twılrl ııltmdo. ko.lm.1§ 

olacak ki, yanındaki kadının cazlbcsinf 
teneffüs etmek istemiş gibi Ernaya doğ 
nı eğildi. Eme. başını biraz arkaya doğ
nı iğdi, Benuvaya yaklaştırdı. Locanm 
sıcak loşluğunda, musikinin sürUkleyicl 
tesirinde ve sahnedeki artistlerin u
yandırdığı sun'i aşk havası içinde ııeh. 
vet hırsı ikisini yaklaştırdı. Dudakları 

!nl ve haris birleşti. Bir an yalnız du
daklarile yaşadılar. Nihayet Ema mırıl 
dandı: 

- 1Gdelim. Artık buradan gidelim. 
YUzhaşı onu, kollarlle kemiklerini ça

tırdatTrcasına sarmıştı. GöğsUnde, Erna 
nm arzudnn serUeşmiş memelerini ezl. 
yordu ve §imdi o, dudaklarmı Ernnnm 
dudaklarından ayımmıyord11. 

- Otele d<inelim. Otele dönelim eev
gilim. ! 

Zihni karmakarışık, Erna, adeta inlL 
yordu. 

(D~YBr) 

1nan ki, meleğim, bu saadetlerimden böyle urun uzun bahse. 

- Delikanlı, büyük hır istikbal 
seni bekliyor .• Sen ve öküz bıl 

•• 
senenin en mühim rolünu 

ognıgacaksınız / 
- SO- .~ı 

ön ayaklarını tuz ve mlka halitasL Bu cevap üzerine direktör t>eıtı 
ema batırdı ve kaddı. A§ağıya çöktUğiL için dedi ki: • . bJl .~ 
nU hissettim. Ne oluyor diye §ll§ır<iım. - Delikanlr, büyük bir ıstık ııil1 ~ 
Çivileri yere bUsbUtUn batırarak haya.. bekliyor .. SeJl ve öküz bu sen~it gc'' 
tımda şimdiye kadar yapmadığun ve mühim rolünü oynayacaksIJ112:· ~ f 
bundan sonra da katiyen yapmıyacnğun gözünü kapayacakGın, ertesi sa g6r" 
en kuvvetli bir ga.}Teti sarfettim. Bir çınca kendini meşhur bir adatıı 
daha boynunu kıvırmıya uğraştım. So. ceksin.. . ç P'" 
nuna kadar var kuvvetimle hUcumdan - Fena değil, fakat bu ışte 1" 
geri kalmıyan bu manda, ön ayaklarını var?. 

yerde sağlamlaştırmak için uğraeırken Direktör cevap verdi: . •
1 

_ .. ut 
birdenbire yere düştü. 111im bltmi§tl. _Para mı? Oğlum senı ını ~ 
Sahneyi terkederek yavaş yava§ uzak.. 

bekliyor! .. 
lagtrm. 

Baba Tumer, Tom ve oradakilerin Kendi kendime söylendim: tıal'5e~' 
hepsi bUyllk bir hararetle bent tebrik et - Bu adam milyonlardan f • 
tiler. Mis Stedman manzaranın harildi.. yor. halbuki bana bir tanesi 1:::t O' 

Iade olduğunu söyledi; çok ho;ılandım. Hakikatte kendi kendini Y çarııtıP 
Baş aktör hiçbir ı;:ey söylemedi, bu da lan, yaban mandasmı yere dJl1 t"'' 
hoşuma gittL için ıinema kumpanyası tarafıP ıı"' f 
Kadın sordu: na verilen 500 dolan aldıktatı ';e~ ' 
- Bunu nasıl yaptınız? radığım bir milyon dolar s,rtılt 
Mütovazıane bir tavır takınarak ce. zaklar da gözükmilyordu. 11p-

d• ·ıı:eıı • .A 
vap ver un: Texasda genç bir del~lı. J 0ı;~~· 

_ Ne olacak .. Benim için bundan ko cıların, bana çok büyUk gıbı • ~dit~ 
!ay ne var? · • ıfl · rakamlardan bahsettiklerını ... iJI 

Fakat ihtiyar mandanın ön ayakla- ıneıv- ·~ 
nnın kaymış olduğunu kimseye söyle- Fakat beraber bulunduğuın s . ıe1 tıı 
medim. Esasen bunu Makkonyandan- sanlanna nazaran bunlar biç ~a rr.es" 
başka 'kimse görmemişti. Kulağıma eği- miyormuş. Sinemacılar arasın tıı''~ 
lerek dedi ki: le hfılA da ayni ıekitıde de~aın e it ,roı 

- Tom talihin varını§ l Eğer koca din Zaman bunlan ustandırıtl8~. _,,, 

oğlanın ayakları kaymasaycı, şimdi iyi farfaralıklarını da tadil edetıı c;eo~ 
"dUr-0 JP bir eğer takımı, güzel bir vinçster tü- Kumpanyanın idare rnu oO ôO 

feği, koca bir tabanca, benim olacaktı.. Valvartb 70.000 veyahut ıo0:0de11 ~ 
Sinemacılar memnun olmuştu. Bana sözünü, tıpkı çobanların sUrU ·s ~t· 

beş yüz dolarlık çeki verdiler. Hemen ınış bir çift öküz hakkınlda b~ı ıer d" 
atımın sırtına atlıyarak Poncaya gittim. tükleri ayni ses ve perdeden sö>' -ııa' 
Bir aktar dli'kkarundan, cilalı kırmızı rurdu. Sinema mensuplartflln. ~: ıı•~ 
renkte parlak bir kutunun içinde çok büyük rakamlan 113yabitnıek 1~ ~ 
güzel beyaz bir ayna, bir tarak ve bir mektebe devam etmiş otdukl• 
de fırçadan ibaret bir tuvalet takınu şaşardım. • . lı1l' ~ 
aldım. Bunları Mis stedmana hediye et- Bunlan düşünürken, birısı :.~:J 
tim. Memnun olmuş gibi göründü. bana milyonu verse, önUrnde aııl'?' 

Ertesi günü eski Polyseoje sinema bir milyon olup olmadığını ra"ıi 
şirketinin şark şubesi direktörü, bulun- için, bu parayı kime saY~dl· V" 
duğumuz şehre geldi. Beni bir kenara meselesi zihnimi yormağa baŞ .. cJlll ıf 
çekerek kulağıma fısladı: • .rtığ\1"' ~ 

mek ki sinemacılann ku,,. - 1,cY" 
- Tom, büyük bir film yapmak ni· · i o ~ 

yetindeyiz. İsmi Kuvadistir. Sen bu rılmamak benim için daha 
1~se 

filmde Ursus rolünü yapacaksın? Hani Çünkü milyonu sayabilecek ıa# f 
zavallı bir kızı azgın bir boğanın boy- sa, o da hiç şüphesiz sineınncı ~ 
nuzlan arasından kurtaran kahraman Bir gün bi~ milyon altın d~ııe ıJgtff' 
yok mu? tşte onun rolünU.. kadar ağır olabileceğini tah~··ııôÜ~ 

Anlamak istiyordum: tım. Valurath, bir eaniye d.U§~" tef' 
- Bu zavallı kız Mis Stedman mı o- sonra bunun 4000 librelik bır 

lacak?. edceeğini söyledi. ~) 
- Elbette başka kim olabilir? (DC'1l~pıJ 
- Kiralandım gitti bile 1 .. 

*•-•mmJIJt·J!lllDrnirın:ıı•lllı;ıırnaD utb'~ # 
nin cehenneminde bu kelimeden, yalnızlıktan dnhB Jll 

olabilir mi? rdığl ,., 'İ, 
Onu elimden alıp götilrdilklerl zaman onun can ve ce tıif 1. 

yattım; ben de öleceğimi umuyordum: "Aramızda sad~11ııı! / 

var, benim onu itecek kadar kuvvetim yok mu?,, diY0 ışııl' ô~ 
yazık ki pek gençmişim; beni, kırk gUn sUren bir bas urs'"'' ~ 
sinde gaddar bir ilmin lcadlan ile besledikten sonra. b l.Jl 6~ ıl 

ereıı . f'. 

dişim sana nispet olsun diye değil. Bak, enna vaftiz oğlunun ta
biııtmı gösterecek' bir hfkAye anlatayım. Geçen gfin arkamıza bir 
fıkıırıı takıldı; fıknra kısmı, yanmda çocuklanyle sokağa çıkan bir 
annenin sadakadan kaçınmadığını bilir. Armnn'm daha ekmeksiz 
kalmanm, paranın ne demek olduğundan haberi yok; ama geçen
lerde bir borazan istemişti, alml§tım; eahane bir tavırla onu ihti
yara uzattı ve: 

- Al! senin olsun! dedi. Çeviren: N lYI lr{Y) O llaılh 
-87-

getirmişler; gözlerimi açtığım zaman kendimi penc uıdııısı',e 
onun benim için diktirip baktırdığı çiçekler e.rasmds : g61i ( 
dl önUmde muhteşem uzanan manzara Uzerlnde ~ ~ ıçiJld 

ATAÇ 
Fıkara: 

- Müsaade eder misiniz? alayım mı? diye sordu. 
Dünyada öyle bir anın zevkinde daha üstün ne olabilir ki? Fı

kara, nckadıır olduğuna pek brı.kınedan verdiğim parayı alırken: 
- Madam, dedi, benim de çocuklarım vardı. Bu borazanı onun 

için saklıyacağım ! 
Bir gUn gelip Arman gibi bir çocuğu leyli mektebe göndermek 

mecburiyetinde kalacağımı, onu daha ancak ilç buçuk sene yanım
da alıkoyabileceğimi dil§UndUkçe tUylerlm ürperiyor. Maarif, her 
an takdis ettiğim bu masumiyetin çiçeklerini yolacak, bu ciclllkle
rl, bu canım samfmiyetıori mnhvedip belki de çocuğa onların aksi
ni aşılıyacak. Armnn'mım öpüp okşıyarak baktığım, temizlediğim 
kıvırcık saçlarını kesecekler. Ya ruhunu ne yapacaklar? 

Ya sen ne U.Iemdesln? haya.tından hiç bahsettiğin yok. Felipe
yl bA.lıi. seviyor musun? o Arab oğlunun da seni sevip sevmediğini 
sormuyorum, ondan eminim. Haydi Allahaısm:ır1adık; Nais şimdi 
yere düştü, ağlıyor; gidip onu knldıraymı. Hem daha devam etsem 
119 mektup bir clld tutacak. 

XLVI 
Madam dö !\fakumcr'den Kontes dö l'Esforacl'a 

1829 
ıfaanna gelen mUthl;, feJAketi gazetelerde okumu§Sundur, Rene. 

al beynuna .... • --· ·n .. - ttayoı u..a.••-·" -

ciğim; sana bir §eyler yazamadım; yirmi gUn ~irmi gece baş ucun
da bekledim, son nefesini verdiği zamruı ynnmdaydım, gözlerini 
ben kapadım, rnhlblerle beraber geceyi cesedin yanında geçirlp
ölUier duıısmı okudum. Bu korkunç acilara, kendime ceza olsun di
ye katlandım; ama ölUmUnden biraz evvel bana. bakarken dudak-

larİnda beliren tebessUmU görUnce anladım ki onu öldUren ben de
ğilim, benim a§kım değil! .Ama ~dJ o. yok, ben yine yasıyonnn. 
Seu ki bizi pek yakından tanıdın, sana ba§ka. ne söyliyeylm? bu iki 

cUnıle her ııcyi anlııtmıyor mu? ah: bir kimse gelip de bana onun 
tekrar verilmesi kabil olduğunu söyllyebilse sadece bu vaadi din-

Iemek için cennetten vazgeçerdim; bu vaadi dinlemek de onu gör
mek olurdu! ... '.I saniyecik blsun ona tekrar kiı'Vu§abilmek, kalbi-

me saplanan hançeri çıkarıp nefes almak olurdu! sen gelip bana 
bunu 11öylemez misin? beni aldatacak kadar :sevmiyor musun? ... 

senden bunu bekli yemem; sen bana onda derin yaralar açtığımı 
söylemedin mi? ... bu doğru mu? hakkın var, kardeşim, ben onun 

aşkına. layık değildim, o a;ıkı hak etmedim, çaldım. Saadetimi, çıl. 
grnca kucnklaşmalarla boğdum! sana bu mektubumu yazarken ar
tık deli değilim ama yalnız olduğumu hissediyorum! Yarabbi! se-

gezdirmişti ve burayı bulduğuna, benim hoşuma gıt )'et 1 
memnun olurdu. Ah! kardeşçiğim, kalb öldükten sont8 utı6tJl 
tirmenin acısına hiçbir şey benzemiyor. Bahçemin ı-0;1 O°f>~ ~ 
rağı beni titretiyor; toprak, bU~k bir mezar gibi, sıııı 1etde 
niyorum ! bahç<>ye ilk çıkışanda korktum ve olduğut'l\ oe>' ! /, 
kaldım. O'nun çiçeklerini O'nsuz görmek nekadar acı rl.Jll • 

Annemle babam İspanya'dalar, kardeşlerimin bııll;. ııe~/ 
sen de evinden ayrılıp gelemezdin; ama merak ct.ııı ~~!$ .•• i~ 
nıma iki :melek indi. Soria dükil ile dUşe1:1, o iki elll 

6 
ger.~ 

kardC§lerlnin yanma ko!Jup geldiler. Gerçekten asil ~ sJl ı,ı:ı~ 
bUyUk, pek nadir ve her hu~usta hepimizden UstUn °1 ceıetl ııJf ! 
dan biriiıin öldUğU yatağın başında UçUmüz de son ge ll~Jıl ~, 
ve sessiz bir ıstırab içinde geçirdik. Felipe'ın öIUtıı8 btııı' 
hırla katlandı. Kardeşi ile Marla'yı görUnce bir sn ~: 
lannıı bir serinlik geldi. Her zamanki o sade hali ile ;ı;.,ıııtl ~~ 

- Güzelim, dedi, Fcmando'ya Makumer baronlub- ~ ,. 
l 'Jlll· 1, 

unuttum, ölmeden vasiyetnamemi tekrar yaprnn I.} • ı .., 
bflit'• ti' 

kusuruma bakmaz; sevmenin ne demek olduğunu 
1 

bl'ıf 
Beni ölümden kaynımla eltim kurtardılar; şund ) 

panya'ya götürmek istiyorlar! ; f#1' 
(Dcvcrm' 



6 AGUSTOS - 1938 

L0ndrada esperanto 
konferansı top land ı 

HABER - Akşam.,;;,,,.;po~s:.;tan;:::,=--==-=='""'~.,..._.--....,....-~-,"""""""'=== ---:-:=--=====~=~11::::~=-
Selanik 

anlaşması 

tsDeıranto dDllınıBn mnonetDeır ara
sında tamam ına çaouşolloyoır 

Metak sasın Hariciye 
Vekilimize telgrafı 

Ankara, 5 (A.A.) - Elen başvekili 

i\Ietaksas, hariciye vekili doktor Tevfik 
Hiiştli .ı\rasa aşağıdaki telgrafı gönder
miştir: 

t~P"ta 
nt<ı konferanııma gcJcn genç 

Oora Kcrkr;, İs\'c~ll Slgno 
~l>cra 

dıı it nto, rnllletıer arasmda bir tek 
•ııı1ıı 

0

:~ulına~ı veya, hiç olmazsa h<'p. 
tlıı ıcad 1Y~cagı bir dilin kullanılması 1-
1' laa Cdılrniıı bir lisandır. Fakat, faz
da~ rrıllırnurn etnıemlş, ticaret sahasın -
'hıııtttt~habcreıer:dc bile pek az bir yer 

1 lııınunıa b 
er araa eraber, Esperantoyu millet-
Cellıiyet;nda Yaymak için te§ekklil ede• 
tııı\'red er Çall§maktadır. Merkezi Ce
~ıı tııı e olan bir cemiyet J<:speranto dili 
Ilı ete ve 
llhteılf mecmua çıkarmakta ve 
l:ııı lıa neertyat yapmaktadır. 

lo kol\! fta Londrada toplanan Esperan
''ııllt d<'ransı da bu dilin milletler ara
'aa.ı.r ~a bUyük bir yer bulması için 

l{oıı Cllbit edecektir. 
tir, l(:reye 30 memleket l§tirak etmi§
teııııltt~hhas1arıa birçok genç kızlar da 
loııı1tta • eunıann hemen hepsi dakti. 

' ~ "e kitibelikten, ticaret haya -
~it it Peranto dili ile muhabere işine 

11 liaıı 11 1:8elerdlr. İçlerinde üniversite· 
~oııtt oçenu olanlar da vardır. 

il(! ~ele e açıldığı giln en heyecanlı aah-
lıı 011Iov le 
b.111a 1t011 a Ya ll Sudet Almanları na-
~~t'"tlnııı ıt'eye gelen mUmessllln biri -
~\·ql.ia eıını sıkması olmugtur. Çekos-
da au.nr: CekJJ:?rJe Almanları tiiril:iirl
~ dtı ,~ tnlaganıamazlıklarm başın -
>ı. e~ ~ıı lıfı gelmektedir. Bu itibarla 
~la~hhaaı Hayken Valdcr Sudet 

l\ıt ........ .\.ra ın nıUmessili Bruno Gahlere: 
~ loııllıı ınıZdaki lhUlnfm halline Espe. 

llltQ ~ l'lll'dıın edeceğini umarım. 
dil, ntilletıer arasında dil far-

c .. 1SJ:>anyada 
~'!lhuriyetçiler 
~~erliyorlar 
~ Alba a, s. (A.A.) - Cumhuriyetçi. 
Catbırı<laki rı:acı~ mmtakasmda Teruelin 
~'affa)( ılerı hareketleri dün tam bir 
<:llıııhu '~etle devam etmiştir. 

~~h, ltıai~~Yetçiler, üni\'ersal dağlarının 
~ v1.11

1
nde Yenfiden ilerlemişler ve bil 

"'11~1~ ar d" K 
(: ~~dir. 11 •0 obo kasabasını zaptet-
~ \tıtıııUriy ~ hareketlerine devam eden 
~ "ltt'!di•J,.etçıler Noguerreyi tehdit et .. 
"'ı 11.ıs~ B~ t"hrtidi ciddi teUikki e

~:ıbıırıdil!i bırçok kıtaatım Teruelin 

'

at Un· " cep!".eeen kaldırmqtır. Bu 
. l\'ersaı d ğI . 
ı aırtıak a annın eteklennde 

· tadırlar. 

8• /j ır l llm'n idd i ası 

" kış, çok sert 
lı. v1 ~lQ.c'!:k_mış ! 

Pa ınuthış bir sicak 
~litunda fgas t içinde 
~ ~ıı bu~ vrupa bUyUk bir sıcak dalgası 
~ ıunın k 

~l 1•1tıı a tadır. Hararet bilhassa 
r, ~ Orta A 
~ ıı harta, vrupada hissettirmekte-

1 ~ \'ltşo\' nelgradda harnret göJgPdC 
ııı~· ~t\'tl.sa~da da 50 ::ı,i bulmu§lur. Yal
~ctıı.,.lttedir a bu Bene fazla sıcak görül
tllıı~l'~ ~llda.r 19~0 da 37, 1924 de 38 de-

.._ lı'ran8 l"Ukselrniş olan hararet bu 
Vıı, llda 

" l!i~t t ancak 32 derecedir 
~ ıttaft · 

-...._ ""rrt1 ıt an, bir Alman aliminin ha-
.. ~ "'ne ö ~ Oltcatlıt g r(', önümüzdeki kış çok 

't~ · Bunun sebebi şudur: 
lr cereva b 
"~"lı: "' nı u sene yolunu de-

~~trrı.ı.:~ ~imali A \'rupanın iklimini 
1 1~'"c:"k hususundaki tesirini icra ı 

lir. 

kızlardan iiçii. Soldan itibaren: UC'l<;ilrnlı 
Nlkason, ~;ek Noyman 

kı brrakm?yacak, ondan sonra ırk ve 
memleket uzaklığı arnda bir ihtiliı.f mev, 
zuu olmıyacnktır.,, 

Demi§. Sudet murahhası da buna §ÖY· 

le ccvab vermlgtir: 
"- Biz aramızdaki ihtilafı silahla de

ğil, sulh yolu llo halle çalıgıyoruz!., 
Sudct murahhası ayni zamanda Al

manları da temsil etmektedir. Çünkil 
Alman hükümetl kongreye murahhas 
gönderilmnslne muni olmuştur. 

Kasap 
çırağının 

cinayeti 
Bir şaka yüzünden 

arkadaşını öıUm 
halinde yaraladı 
Dün akşam üzeri saat 18,30 da Anka-

Ekselans Bay Aras ( I I ariciyc vckıli) 
ANKARA 

"Ekse!ansınızın Balkan antantı ıle 

Bulgaristan arasındaki paktın ımza:.ını 
bildiren telgrafıma verdiği ce\'ap ile hak 
kımdaki nazik sözlerinden dolayı samimi 
surette teşekkür ederim. Ayni zamanda 
Balkanlar için bu derece mesut bu hadi
sede şahsi rolünüzden dolayı şahsan sizi 
tebrik etmek isterim. Daha ilk dakika
danbcri politikanın en büyük mü~ewik 
!erinden hiri olan ve buna iman eden 
ekselansınız, kıymetli uzlaştmcılığı ile 
bu politikayı filiyat yoluna koymuştur. 

En derin dostluk hissiyatımı bildiri
rim.,. 

Metaksas 

Doğruyu 
söyleten ilaç! 

Hakikaten doğruyu 
söyletiyor n1u ? 

Amerika da dnhil olmak tizere bazı 
memleketler polisi tarafından şüpheli 

kimselere hakikati söyletmek için kulla
mlan ilaç acaba. iddin edildiği gibi sade 
hakikall mi söyletiyor? 

Birçok milletler halkının zihninde son 
zamanlarda. korkuyla karı§ık müphem 
bir yer işgnl eden bu ilaç hakikatte 
mevcut değildir. O, sırf korku yaratmak 
için ortaya çıkarılmrş bir balondan iba
rettir. .Maamafih enjeksiyon ııuretile 

kullanılan bir iliıç vardır ki bazı kimse. 
lerin bayıldıktan sonra gaye~ geveze ol
malarmr, b:ızılarmm da hakikati olduğu 
gibi söylemelerini intaç etmektedir. 

Bu ilacın adı Evipandır . .Avam. kama-ra caedesinde l:Ar kasap çırağı bıçakla bir 
rasında "doğruyu söyleten ilaç,. diye a

arkadaşını ölüm halinde yaralamı;.iır. nılan ilacın Evipan olması pek melhuz
Bu feci hadise, sırf bir ağız şakasından 

dur. ileri gelmiştir. 
Alacahamamda kasap çıraklığı yapan 

Ganinin Ankara caddesinde kasap Ali 
Rızanın dukkanında ~ıraklık eden Ad
nan ve Şerif isminde iki arkadaşı var
dır. Fakat son günlertle kasap Ali Rıza 
Ganinin kendi dükkanına gelmesini men 
etmiş ve Şerif ile Adnana da bundan son 
ra dükkana sokmamalarını bildinniŞ

Evipan eter, kloroform gibi bir anes· 
tetiktir. l\laarnafih o, eter veya kloro
form gibi gaz halinde teneffüs suretile 
alınmaz; doğrudan doğruya koldan kana 
zerk edilir. 

Kropp ve Tnub adını ta§ıyan iki kim

yager bu il~cı Londradaki Bayer libo -
ratu\•arl:ırında tecrübeler yaparken ke§. 
fetmi§lerdir. 

tir. Buna rağmen Gani arada sırada dük. Hissi iptal bakımından Evipan pek em 
kana girerek bilhassa Adnanı çirkin şa. niyetll bir ilaçtır. Hasta daha ilk d:ıkl~ 
kalarla kızdırmaktadır. kada uyuya kalır. İkinci dakikada vUcu-

Dün akşam da Gani dükkanın kalaba- dun her tarafının hissi tamamiyle iptal 
hk olduğu bir sırada içeri girmiş ve Ad- edilir ve derhal ameliyata başlanabilir. 
nana sataı;mağa başlamıştır. Dükkanda Onun, tatbik edilen hastalann çenesi. 
müşteri olduğu içln bu vaziyete çok kı. ni açtığını ve onları konugturduğuııu ilk 
zan Şerif birkaç defa Ganiye, not eden Edimburglu bir operatör ol -

"- Senin burada işin yok, hem usta- muştur. Operatör hastaya anz olan bu 
mız da buraya gelmeni istemiyor, onurı , gevezeliğin ilnç mlktannı arttırmak su
için haydi çek arabam, fazla kızdınna bi- retiylc istenildiği kadar, uzaltılabilece -
zi,. demiştir. ğtni görmüştUr. Yapılan etildler E~pan 

Bunlara rağmen Gani gene şakasında ile uyutulan bir kimsenin ya insanı sı -
devam etmiş, \'e bunu gören Şerif ljr a· kacak, ut:nndıracak kadar keskin bir 
ra kolundan tutarak kendisini dükkan. milnekkid, yahut da bütün yaptıklarını 
dan dışan atmıştır. Yaptığı bir çok şa- kolayca IUraf eden blrbo§boğaz olduğu
kalara rağmen bu itişten hiddetlendiği nu göstermiştir. Ekseriya bu gibi kimse. 
anlaşılan Gani birdenbire dükkana gi. ler bu iki haleti birlblrlne mezceden gs.
rerek Şerifin üzerine atılmış ve bacakla. rib lıır lakın.h ınakınesi olnıuşlaröır. 'Me
nna bir de· tekme vuı arak kı.:f :etm:.&c 
başlamı~tır. 

Şerif bu sırada elfode sivri bir bıçakla 
et kesmektedir. Ganinin bu şekilde te
cavüzü kendisini fevkalade kızdırmış ve 
şuurunu kaybetmiş bir halde derhal Ga
ninin üzerine atılarak eJindeki sivri bı· 
çağı birdenbire kalbine saplamıştır. Kal 
tinden sonra bir de sol küreği üzerinden 
ikinci bir yara alan Gani kanlar içinde 
yere yuvarlanmıştır. 

Etraftan yetişenler iş i~ten geçtikten 

sc:Ia orta yaşlı, ağıroaşlı bir adamın a
meliyat esnasında mütemadiyen genç 
daktilosundan bahsettiği, onun hakkm-
da beslediği arzuları uzun uzadıya ame
liyat masası ba§ındakllerc anlattığı gö
rillmüııtur. Hasta bu ilacın tesirinden ay
nhrken de fazla konu§maktadır. işte 

bilhassa bu merhalede iken hastanın ha· 
kikati söylediği iddia ediliyor. 

sonra hadiseye müdahale etmişler ve rade kuvvnti y<'rini bulmadan cebren M· 

yaralıyı imdadı sıhhi otomobilile Cer• rulan sunllere ~kscriya in!\nn hakikat 
rahpaşa hastanesine kaldırmışlardır. 

Maamaflh bu iddiaların do~ruluğuna 

fazl:ı yP.r verilemez. Çütıkil dimağ he • 
nUz tam muhakemesini kazanmadan, i· 

Hadiseve müddeiumumi mua,·inlerirn.. 
den Nec;ti el ko,;muş \'C Şerifi sorguya 
çekmiştir. Şerif Gantyi yaralamadığını 
iddia etmektedir. Fakat ~ahitler hakika 
ti meydana kormuşlardır. Dün gece ad. 
li tabib Em·er Karan Ccrrahpa~a hac:ta. 
nesinde yaralıyı muayene etmiştir. Ga· 1 
ninin kalbindeki yara, çok tehlikelidir. 
Bıçak kalb nahiyesine kadar girmiştir. 

Kendisine ameliyat yapılmac:ına rali;men 
haratından hemen hemen ümit yok gi
bidir. 

Cani ha tanede hiran kendine gelir gi
bi olmuş ve ::ığzından yalnız, " - Beni 

olsun olmasın mUspet cevab verir. Bu, 
tPcrübcylc sabittir. Onun için Evipanm 
dalına doğruyu söylettiği kat'iyetlc id
dia f'dilcmez. Onun tc3iri de her münev 
Yim ilaç gibi şahıııa göre değişmekte

dir. 

Ş0rif \"Urdu.,. kelimeleri çıkmıştır. 
!\tüdcdiumumi mua,·ini Necati tahki. 

kat e\Takım tamamlamışttr. Bugün Şe. 
rHi cvrakilc beraber sulh hakiml~ğine ve. 
recektir. 

Son dakikada öğrendiğimize göre ya· 
rahnm vaziyeti biraz ümit kesbcder gibi 
olmuştur. 

riyasetinde Valinin 
yapılan 

DUn sabah belediyede vali .Muhiddin 
üstündnğın riyasetinde biittin kaza kay
makamları, nahiye miidiirlcri, emniyet 
amirleri ve halk partisi kaza ve nahiye 
baş~nlarınrn iştirakiyle miilıim bir top· 
lantı yapıhnı§tır. 

Toplantıdan maksat, şehirde çocuk 
bahçclerl, çocuklura bedava plajlar, ve 
bUytik parklar açmaktır. Vali Muhiddin 
Üstündağ bu hususta izahat \'ermi§, bu 
yerlerin nerelerde açılması ve nasıl ol
ması hakkında alakadarların tetkikler 
yapmalarını bildinniştir. Gf'lecPk sene 
bütçeye konacak tahsisatla bu işl<"r ta
mamen başarılacaktır. 

Bu arada çocuklara mahsus olmak ü
zere muhtelif yerlerde kUtüphaneler 
do açılacaktır. Bu iş için cskidr.n kalmr§ 
metruk medreseleııden istifade edile -
cektir. Çocuk bahçeleri bu kiltUphanclc
re yakın olacnktrr. 

Çocuklar için açılacak deniz hamam· 
lan, İstanbul, Beyoğlu, Be~ikta§, Kadı. 
köy ve ÜskUdarda bulunacaktır. Bunlar
dan başka şehrin muhtelif yerlerinde 
çocuk hamnmları \•e havuzlan açılacak• 
tır. 

Vali Muhiddin ÜstUndağ, )'Ukardakf ih 
tiyaçlardan bahsettikten sonra, toplantı· 
da bulunanlara hltab ederek demiştir 

ki: 
" - İstifade <'ılil Pbilf><'<'k mcydanlan 

israf ctme;>inlz. 
Şehri kirletmek lstlyenlerle csa~lı şe

k ll<le meşgul olmuyor5unuz. Yasak 
ct1iğim lz e l ambalan birçok ku.alıırda 

hili talışmakta olıloğu halde başmızı 

tC\irip bakmıyonmnuz. Otomobiller SO• 

kaklarda klAkson t.alrp dolaşıyorlar, yine 
aldırmıyorsunuz. Belediye ,·azlfclerl U-

zerJnclc tok hassas olmalısmrı. Oyle badi 
selcr oluyor ki, me.seli sokakta b!r çocu
ğa blslkJet t arpryor, om.dan ge~cn bir 
polis bn)mı ~e' irfp bakmıyor bile.,, 

Muhiddin Üstündağ, bundan sonra par. 
ti kaza vo nahiye başkanlannıı karşı da ı 
şunları söylemiştir: 

"- Nerede bir yer bulursak oraya 
hemen bir ağaç dikmeliyiz. Bo§ arsala
n halkın istifade edebilcçeif bir ;~ıe 
getirmeliyiz. 

Bunlardan başka geçen sene parti kon 
grelerinde, fakir halkın e\'lerlne be1edi
yenin beda\'a su tesisatı yapması karar
laşmış ve bu işle de partili arkadqlarm 
meşgul olmaları bildirilml§ti. Halbuki 
arkad:ışlar maalesef bu vazifelerini ih
mal etmişler vo yapmamışlardır. Bir se
no içınde sul:ır idaresine 450 - 500 fakir 
aile mUracaat etti. Ben bu miktarm 5 
bin olmasını istiyorum. l\IUracaatin bu k.a 
dar az olması, halkın bu hususta )ay.ki
le tcıwir edilmediğini meydana koymak. 
tadır. :Maksadımız halkı sokaklardaki çeg 
melerden kurtarmak, ve herke'" evle
rine birer musluk takmaktır. 

'l'erkos suyunun on beş senelik vari
datı bu yoldaki tesisatın ıslahma sarfe
dilecektlr. Bu gUnkU su yollarının Uç se
nelik bir ömrü kalmıştır. Ondan sonra 
şehir susuz kalacaktır. Onun için bir an 
evvel yeni su yolları yapmalıyız. Bu İ§e 
4-5 milyon Jira sarfetmek 18.z.ımdır. Bil -
tUn bıınlnn tamamlndıktan sonra su fi. 
atJart ysı.rı yarıya lndiıileı-ek ve metre 
mikabı 7,'5 lmruşa olııraktır. Günde nlifus 
başına 150 litre su vermek ikhza eder. 
Karag..,.,·ük ve civarında susuzluk bir a
fet halindedir. Bunu biz de biliyoruz, 
hepsinin yakın zamanda düzeltilmesine 
çalışıyoruz. 

Yeni Neeriy11t: 

l'Hrk hukuk mevzuatı 
rehberi 

Resmi eserlerde ne~rcdilmlş olnn,\'e 1839 
rlJn l!l:l7 nihııyelinc kAd:ır biilün kununl:ı_ 
rı, ı cr~irleri, lliiyük :\lillcl l\le<'lisi knrnrl:ı_ 
rını, kaııtrırnınclcri, nirnnınuıncleri, inli_ 
mntnanıclcri, Şiırnyı Dc\'lcl \'c Temyiz ka_ 
r:ırl:ırını, tcımiııılcri ihliYn erler \'C numo. 
ra, tıırilı sır:ısilc gösterir HEHBER'dir •. 

l\lcmleketiınizin en yüksek \'e en kıymet. 
li hukuk 61imleri Ye mütchass1<o1lıırı tora_ 
hndan takdir edilmiştir. 
Temyiz •~'·hldl ktihat knrorlarile 1900 den 
fazla Temyiz kararlarının hulı'ı~:ıları da ya 
zılıdır. 

Aranılan herhangi hukuk ıncnuunu 
derhal buJm:ık mümkündür. 
Hukuk i~lcrile meşgul olan herkese elzem 

bir eserdir. 
32 rlrıı f:ıt.l:ı hü_yiik forın:ılordon ınürck. 

kep 3 iiıı<'Iİ zc, li de çıkmıştır. 
t stııııbulıla Cilınn kilaphııncsinılc \'C hii 

liin khııpçıl:ırd:ın nrnyın,ız. 

toplantı 
Anadolu yakasınm su ihtiyacı için de i

kinci bir göl vilcuda getireceğiz.., 
Bu arada toplantıda. bulunan parti 

mensuplarından bir zat ayağa kalkmı3 

ve Mul1lddin üstündağdan şu ricada bu
lunmu§tur: 
"- Mesire yerlerinde bilhrussa pazar 

günleri vcsaitinakliye fiatlan çok faz
lalaşmaktadır. Adalardaki araba. Ucret
leri buna misal gösterilebılir. Bunlar i
çin bir çare bulunamaz mı?,. 

Bu taleb üzerine vali bütün kayma
kamlara bu yolda faaliyete geçmelerini 
ve paza.r günleri de bUUln eğlence yer. 
!erinde Adi gilnlerin tarifelerinden )11k
sek bir tarife tatbikırun önüno geçilme
sini bildirmiştir. Ayrıca eğl<'nce yerleri 
ve gazinolarla da alakadar olunması
nı, bunlardan ihtikara sapanları kapa -
tıp gazetelerde to§hlr edilmesini ilave 
etmiştir. 

Bundan sonra toplantıya nihayet ve -
rfJmiştfr. Kaymakamlar, nahiye müdilr
lerl, emniyet amirleri, parti mensupları 
en kısa bir zamanda bu l§ler Uzerinde 
tetkikler yapacaklar \'e aldıktan tedbir. 
lerle beraber vali ve belediye reisi Mu
hiddin Üstilndağ:ı blldirceklerdir. 

iki şüpheli ö,lüm 
Diln biri Kasımpn§ada diğeri Be§iktaş

ta. iki şüpheli ölüm vakası olmuştur. Be
§iktnşta olan vaka uudur: 

Küçilk hamam nrkasmda şair Veysi 
sokağında oturan Fatma Mürüvvet lıı • 
minde bir kadın bir buçuk yaşındaki kızı 
A::ı,'§oyi dün Beşiktaş dispanserine götür
müş ve bir enjeksiyon yaptırmıştır. Fa

kat ar::.dan birkaç saat geçtikten sonra, 
ı;ocuğun vaziyeti fenalaşmış \'e müdaha. 
leye imkan kalmadan yavrucak ölmü§
tilr. Belediye doktorunun ölümü şüpheli 
görmesi Uzerlne ceset morga kaldırıl • 
mı§tır. 

lkincl vııka dn Kasımp:ışada Bahriye 
caddesinde Hnsanın kahvesi Uzerindekl 
bekar odasında vukun gelmiştir. Bura
da yatan ve Karanfnc tuila harmsnlıı
rmda çalışmakta olan Kayserili Osma.nm 
diln sab;ıh vakit geçtiği ha.ide odasın
dan çıkmadığı görtılmüş ve kapı kınlınca 
Osman lçerde ölll bulunmuştur. Belediye 
doktoru muayenede ölUmiln sebebini ta. 
yin edememiş ve ceset morga gönderil
miştir. 

Her iki hlldlse tahkikatına devam e. 
dilmektedir. Bilhassa birinci hBdise için 
ehemmiyetli tahkikat yapılmaktadır. 

Bugünkü 
sağanak 

Kabataş ve Fındıklıyı 
su baslı 

GUnlerdenberi devam etmekte olan 
şiddetli sıcaklardan sonra buglin öğleye 
doğru hava birdenbire bulutlanmı§ ve 
birkaç Clakika lçindo çıkan oldukça sert 
bir rüzgarla beraber sağanak halinde 
ynğm·ır \'nfunny" lııı~1n'lmıtır. 

G.ız~·Pmlı basılm:ı.ğa ba§-ıldığı nnlarda 
bile y.1ğrnur - bir hayli ynvc.şlnmış o!mn
sma rnğmon - devam etmekteydi. 

Bugünkü yağmur hakkında Kandilli 
rn H ~in1e>n şu malümat alınmıştır: 

RUzgar şimali şarkiden esmekte c1up 
silratl 10-12 metreye kadar yilkselmi§
tir. 

Bu sabah ynğan yağmur (saat 12,30 
da) altı mılimctreydl. İstanbul elvan. 
na şimşekler dil§mÜ§tUr. Barometre ya
vaş yavaş yükselmeğe başlamıştır. 

Yağmurun Hiddeti ylizilnden Kabataş 
ve Fındıklıdaki ~ukur y<'rlori su basmış, 
fakat yağmur çabuk dindiğinden bu su
lar fazla bir zarar vermeden dağılmağa 
başlamıştır. 

Gökten 
düşen 

koca! 
Aşk, macera ve his 

romanı 
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t>AGUSTOS-

Sovyetlerle Japonlar 
bu Sabah da 

arasında 
çarpışmalar o du 

110 Sovqet tankı buqünkü · müsademeiere iştirak etmiş,. 
. • • l!nşt~rurı .~ lncı~~ A Bununla beraber Rusların da Çin, Japonların bombardımanı, SovycUerl 1ı tecavüze ve Sovyet hudut karakoluna bulunan ve Mançuko hükOıne~ 

kı sıyası ve askerı vazıyet şoyle hüla- Çekoslovakya ve hükumetçi ispanyaya ricate mecbur etmietir. ka!'§ı gece icra edilen hücuma, ancak hü tinde bulunması icap eden bU iiJ il" 
&a edilebilir: faydalı .olmak i~in ne dereceye kadat' Harbiye nezareti, bir piyade taburu cum yolu ile sulhperver hareket denebi- lara ve bu haritalara malik. de ftl" 

1 - Ruı • Japon muhaıamasr. fedakarlıklara katlanabilecekleri meç - ile 50 tankın Çangçih gölü cenubunda bir lir. Hadise yalnız bu hareketler netice- bunda kabahat bizde değildir· .ısl'I.'. 
. ~u sabahki gazeteıe:i? .. Rus • J~pon huldür. buçuk piynde taburuyla 60 tankın da sinde çıkmamıştır. Bu hareketler olma - hakikaten Japonyanın elinde bı1 ~ 
ihtilafı sulhen halledılıyor., şeklınde Hadisenin iki ilç gUnde kapanacağı Şntsnopingln şimalinde taarruzda bulun- saydı, hadisede olnuyacaktı. Eğer Ja _ ınalar ve bu haritalar } • fı;e, nl'f • 
başhklar neşretmiş olmalarına rağmen nasıl tahmin edilemezse bu cihet te mu3 olduklarını tasrih etmektedir. ponlar, Sovyet arazisine karşı yaptıkları elçi, tetkik edilmek üzere, bU ;.eı~ 
Çenkufen~ c~~~:'nda ıki t~rafın ıı:ırp öylece kestirilemez. Yalnız, Moskova, Sovyet kıtalarmm laaliveti hücumlara ve açtıkları ateşlere nihayet maların ve bu h ritala~ı:ı koPedetıiJil' 
hattına silrdugu kuvvetlenn yekunu arzu ederse Japonların Çindeki bütün Juse, Korede 5 (A.A.) - Çankufeng:den verirlerse ve Japon kıtalannın halen Sov vermekliğimizi bizden rıca dol' 
kabarmaktadır. ihtiyatlarını Mançu hudutlarına sevke avdet eden Röyter ajansı muhabiri, yet arazisi dahilinde kalını~ olması muh Fakat Japcn askerleri doğrııd:e~· 

Ağır Rus bomba uçakları Kore v~ mecbur kalacaklan söylenebilir. Zira, Sovyet kıtaatının mütemadiyen faali - temel kısmım geri çekerlerse, Sovyet kı. ruya hareket yolunu tercih ~ ıı•~ 
Maçurya topraklarındaki her askeri Siberya - Mançu hududu üzerinde da- yette bulunmakta olduklarını bildir • talannın cevabı muhasamata devamları dir. Ve haritada tesbit eclil~ş. e f' 
topluluğu bombardıman etmekte ve Ja· ha bi rçok Çang • Ku. Feng'ler buluna mektedir. ıçın hiç bir sebeb kalmaya. öbür tarafına kuvvet istırnalı 11 

ponlar bir taraftan Şarki Siberya top· bilir. Bu kıtaatın bombardımanları bu yacaktır ve Sovyet hilkumetl de, o mişlerdir. . utti) 
ra~ları~a dalark.en bir taraftan~ işgal 2 - Baltık ve Orta Avrupa. sabah da devam etmiştir. Fakat Ja • zaman, Japon htikftmetinin yapaca- Sovyet hükOmeti, kendisinıl\elit ~ 
ettıklerı tepelerı acele acele tahkım et- Uza~ ŞarkT hlldisesinin inki§afı üç ponlann toplarını ancak tayyare hü. ğı teklifleri diplomatik yolla. tetki- ettiği şerait dahilinde ı:nub~ . ,,~ 
mektedi.rler. baltık ve iki Orta Avrupa devletine ra- cumlarına karşı kullanmakta olduktan ke hazır bulunacaktır. Fakat daha komisyon teşkiline muvafakat:e\111'd 

Japonyanın, Moskova büyük elçisi hat bir nefe~ aldırmıştır. Rejim bakı- zannedilmektedir. en·el, J{]unçung anlaşması ve bu almaı:nhktadır. Fakat o zaIIlan 1t 0e~ 
Şigemitsu vasıtasiyle Sovyetler birliği- mından bolşevikliği ve faşistliği müsavi Japon sefir ine yeni talimat anlaşmaya melfuf harita. lle mUes· babsolan, yeni bir hudut <fiıtn~aritt>' 
ne yaptığı son teklifin Litvinoftan aldı· iki düşman sayan ve bu iki rejimin kuv- Tokyo, 6 (A. A.) _ Litvinofun cevabı ses Sovyet hududunun ihl!l olun· fakat mevcut anlaşmalara ve etıı''~ ~ 
ğı cevap iki tarafın sulh ycllariyle an- vetli birer numunesi olan Rusva ile Al- maz mahiyetinin temin edilmesi ıa.- ra dayanarak hududu tahdit .; harbiye ve hariciye nezaretleri miimes-
laşmalarına imkan olmadığını açıkç'.l manyanın muhtemel bir çarpışmasında sillorinln konferansı tarafından tetkik zımdır. di. .n.ııııS~ 
göze vurmaktadır. Japonya ile Sovyet hudutlarını koruyamıyacaklanndan Eg· er Japon hükumeti, ;p. .. 'lı .~' edildikten sonra harlciye nazın, Şige - Japonya hududun tesbitini rı 
Rusya arasındaki ihtilafın (=harbin) korkan Letonya, Estonya ve Litvanya anlaşmasını tanıdıX-ını biıe sa .- ..ılJ mltsuya bir telgraf çekerek mi1ıakerata · t • ı; ,.IJI·. 
d\";ılomaci yollarla müsbet bir neticeye devletleri yakın sandıkları umumi Av- devam etmesi için yeni talimat vermi§- 18 ıyor rette beyan ederse, bu anlaŞ~nıs t~ 
ulaşMılabilmesi ancak şu iki esastan rupa harbinin mes'uliyetini ne Alman- tir. Japon bUyUk elcisi, şu cevabı ver- gösterilen hududu da, fakat ya ıı r'°' 
blrlıJ.u vücuduna vabestedir: yanın ne ide Rusyanın yüklenebilecek L t • f f mlştlr: dit için, muhtelit komisyonlafI ,,tııı#' 

,. , b · i vmo a Japon se ıri ara- ''- Hudut meselesi üzerinde ve'-'a cu k t ıv ...a 
1 - ~ ponyanın ' en ettım, sen et- bir vaziyette bulunmadığım anlamış- J ııı gramına ithale hazını. Fa 8 l•~pr ..,_ . sın da ki mülakat veva bu tarafın mesuli'-'etl üzerinde · · ıııı .• ıı. ır..a., ~mc:ı;. tardır. " " çung anlaşmasının başka bır ıJ"' 
2 S tl · "A ı Hakl Moskova, 5 (A.A.) - Tas ajansı H:il. münakaşayı yenilemek niyetinde de- vı\l 

- - cvye crın man arım- İngiliz milzaheretinden büyük biı ile değiştirilmesi katiyen Itle 
A t' ı b" k r d · diriyor: Dün, 4 ağustos, Japonyarun ğlllın. Zira bu bahiste fki taraf nra- ,;4 
1.::'.., ~'l<seç ım, ıar ı ese ım,, emesı. emniyet duyduğu ve nc!sine itimadı so!amaz. . ... g~ 

I?ıı lki ihtimalin her ikisini birden Moskova büyiik elçisi Şigemitsu, harici- sında müşterek bir noktal nazar M cıcsı"" -,A 
v~ya il:isin:len birini akla getirmek bi- arttığını ihsas ettiği bir anda çıkan U- ye halk komiseri Litvinofu ziyaret etmiş mevcut değildir. Enternasyonal nn· uhasamatın tatili mes . 13eP:,. 

zak Şark hadisesinden Çekoslovakya Ye Hassan gölil mıntakasındaki çarpış - lnşmnların meriyetinl kabul edlyo- ce, eğer 9 temmuzdan, yanı ,. ttr 
fo tlilünç olur. çok memnun gibidir. Zira, bu hrudise yannaya ve bilahara Zaazerna) f .... &J' s tl b" r · · h k t' ·1 malardan bahseyliyerek demiştir ki: rum. Fakat Çinden ayrıldıktan son· ra w 

• ovye er ır ıgı son are e 1 1 e şu Alman taarruz tehditlerinin hakiki bir lcrinin Japon kuvvetleri ta ğı ..ıı' 
n t" · t b .. tti' · "b'd" "- Japon hükQmeti hadiseleri mahal. ra Man,..ukonun kendi esasları mev- a r "'ç ne ıceyı e aruz e rmış gı ı ır: hl'k 1 ğ ba .. t' ... iı:.gali teşebbu'"su··nden evvel '' _..11 O' 

1 J 
'dd" ld • t h te 1 e sayı amıyaca ı te ruz et ır- U Mdiseler itibarile sulh yolu ile hallet- cuttur. Japonya, Khunçung anlaş· :ı t~ ı 

- aponyanın cı ı o ugunu a - . . k . d • p . . L kan mevcut statu"'ko yenidcıı .,l.ıı, 
· d •· b" h k t k d h mıştır anaatın eyız. arısın ve on- mek niyetindedir. Bundan dolayı hiildi masına merbut haritayı ilk defa o· ..,.bU•''ıır 

mın e ecegı ır are e arşı sın a ar d d kl t ğ b k t SUd t lunur. Eg· er Mançu tarafı P dil" ot' 
b

. .. la - ranın a ya aş 1 ı u ·anaa • e metimin talimatı üzerine, her iki taraf- ıarak görmektedir. Bu sebepten •· 
1 goze a mıyacagı . davasının Berlinin istediği şekilde hal- anlaşmasında gösterilen budu ... , ~ 

2 _ Japonya ile Uzak Şarkta başlı- tan da muhasamata nihayet verilmesi i- dolayı hA.dinGyl böyle bir hartta e· .._ . . e k••:ı 
ledilemiyeceğine ldelalct ediy.cr. sinde kain Sovyet ar~""sın ı 

yacak bir harbin Avrupadaki Japon çin diplomatik görü~meler yolunur. ka- s:ısı üzel'inden halletmek makul de· erer \\ · 
Macaristana gelı"nce • son hadiseden b ı ı •~'·''f ~..t • D 1 b b J hU cumlarr ve ate"i keser ve ~ .• tıı . müttefiklerini harekete gcçiremiyeceği, • u o unoıasmı ~ı """cnrr'IP, ğlldlr. unun a era er, apon • 'I t(fe 11" _ !1i!· 

. . ı ~r . k bu devlet kUçü'k itilafa ve Balkan paktı Sovyetl.::r birliği hariciye komiseri Lit- kflmetl, blr anlaşma ve bu lıarita kuvvetlerinin hala bu arazı . çtP" 
3 - Çekosfovakya ıstık a ını oru-

1 1 
. ki k . . .. d" . . ması muhtemel kısımları gerı _:tıeıill' 

k . . 1 k 'dd. b" t bb"' t dev et erme ya aşma ıçın goster ıgı \inof demi~tir ki: hakkında, mahallinde müsbet görilş· f '1"' 
ma ı~ın yapı aca cı ı ır eşe us e se, muhasamat Sovyet tara ı 
Japonyanın Avrupadaki müttefiklerine devamlı arzuyu kuvvetlendirmiştir. "-Eğer hakikatte Japon hü .umetinin melere başlamaya hazırdır. Daha ..e 

Pe.,te, bugüne kadar isteyip te Al- lh · ti ...; J ~ı. • S 1 Bl 11"1 den de kesilecektir. ..,.cır faydalı olabilecek bir askeri harekete :ı; su nı}ıe eu varsa, apon aSAen mn- e\'vel, Japonya ile ovyet er r b z· M . . ibtır ~ 
manyadan korktuğu için bir türlü ce- kamlarımn hareketleri hiç de bu n·, etle arasındaki hududun tesbltl için gö· mı, ançu arazısıne st 

kalkışamıyacağı. .J olmadığından, bu muhasaitlatıl1 
Dünya hidiseleri biribirine son dere- saret edemediği müzakerelere başlamak re tekabul etmemektedir. Topçu faali· rUşmeler yapılmış ,.e muhtelif ko- kalmıyacaktır. ı'c..sJil' 

C bağı d D bil
. ki ı .1. 1 d karannda gibi gözüküyor. Bulgarista - yeti ile Sovyet hududuna yapılan sil'h- misyonlar teşkili hakkında bir an- ,ı.-,,ıı 

e ı ır. ene ır ngı ız or u Zaazernaya tepesinin gece .ı-etı'· 
l'!aneiman'ın, Alman • Çekoslovak ha- nın Sclanik anlaşmasının imzasından çı- laşmaya varılmıştı. Eğer yalnız ha- ..:J • • ııar"" J 

d
. 1 kan ders, bu devlette Şarki Avrupaya ritalar esas tutulmuş olsaydı, muh· 'Uen sonra, burada teeavuz olı.ı~ 
ıse eri üzerinde incelemeler yapmağa ç • J için birbir hazırlık yapıtrnaJtl1Ş / 

memur edildiği günlerde, bir kızıl ordıı yaslanmak temayülünü bfüıbütün art- 1 n - apo n tclit komisyonların mevzuubahis e- ;ı jl\~· ,, 
tırmıştır d'l ı l" ıı dl Buna intl nu ve hatta birbir istihkaı:P 1 .. ,,oll"' mlifrezesinin bir Mançurya çölü orta · ı memes uzımge r · • :ı; .. r 

ıındaki iki :dağı işgale kalkışması Çe- 3-Ispanya harbi zaren, pratik bakımdan, muhasemo.- memiş bulunduğunu bizzat rııtı. ıf 
koslovakya istiklalini tehlikeden kur- Mahvolmak üzere imiş gibi gözüken tın nihayete erdlrllmeslnden ve 1 da görmüşlerdir. Sovyet tarafı eti 

hükumetçi tı:ıpanyada bir canlanma be- ~ Baştarafı 1 incide 'remmuzdan evvelki statülrnnun la- perver niyetlerini bu keyfiyet, 50, tarmıştır. ~d Diğer taraftan Çin harbindeki vazi- lirdi. Bu hali Franko kuvvetlerinin yo- birinde bir Japon yüzbaşısı telef olmu~ de edilmesinden bahsetmek !Azım· olarak gostermektedir. Fakat bit P'
1 

yette de Japonya aleyhine büyük de • rulmasına da atfedenler var, çoğalan tur. dır.,, milletleri, münakaşa götürı:P~1'ıcJI ~ 
ğişiklikler olmuştur. harp tehlikesi karşısında ihtiyat harp Çin tebliğine göre, Çin kuvvetleri pazar "Esld muahede mer'i kal· da kendilc;ine ait telakki ettı tıiie r. 

Şimali Çiruleki Japon garnizonları a- malzemelerini ellerinde tutmak mecbu- danberi Susungun ~mali şarkisine tak. malıdır fak bir parça arazi üzerinde alı~~ 
lelacele Mançuryaya sevkedildiği için riyetini !duyan Almanya ve İtalyanın riben 80 kilometre mesafede kfün Tsi- Hariciye halk komiseri Litvinof ce· hancı kıtaların bulunmasına ~lı !~ 
burada kalan zayıf kuvvetlere Çinliler Frankoya cephane, silah ve kuvvet yan-Şanda demiryolu boyunca Japon vabında demiştir ki: edemıyecckler ve bunu ku~ta ·ye'~~ 
taarruz etmişlerdir. Gelen haberlerde gondermemeğe başlamasına da. mevzilerine mukabil taarruzlarda bulun- "- Devletler arasındaki hudutlar, ıü!> hiç bir fedakarlıktan çekınırı1 atalı~ 
Çin akıncılarının Jehol ve Caharda bile Yani insan ve cephane sarfiyatında maktadırlar. Pazar günü 1000 kadar Ja. jektif no'ktai nazarla yahut hü.kQmct. dir. Bu sebepledir ki sovyet et(JJ 
muvaffakıyetli çete harpleri yapmakta Franko cephesinin artık mirasyedilik pon itlaf edilmistir. Anevi merkezinden lerin ve askeri mahfillerin arzulan ;,_ karşı hücumlar ve ateş dev;ıı'lpoıı •" 
olduklarını bildirmektedirler. Hankeu- yapmıyacak bir vaziyete düşmek üze - Şekiyang ve Kiyangsu'dan itibaren Yang le veyahut ta gayri resmi esaslarla de ve bu arazide hatdi bir tele Jllt ııİP 
dan gelen !haberler ise son hadiseler ne- re olduğu rivayet ediliyor. r;e cephesine mütemadiyen mühim mik. ğil, fakat yalnız cnternasycnal anlaş. keri kaldığı müddetçe, sov);ıfaı', 
tecesinde Çin umumi karargahının ne Hükumetçi İspanya, devamlı hlicum- tarda Japon takviye kıtaatı gönderil .. malarla ve haritalarla tesbit olunur. meti hareket serbestisini ı:nuııaJô' ~ 
rahat bir nefes almış bulunduğunu te- lan ve mevzii ufak tefek muvaffakıyet- mektedir. Japon tarafı, bu itte, kendisinin baş decektir. B. büyük elçi ber·Ji ıçiı'l . .,, 
barüz ettiriyor. teriyle yemlenip yeni bir Franko tuza- Diğer bir takım haberlere göre Hope)•, ka bir hududa malik olmak arzusun • lamıştır ve muhasamatın ta~ıcaıııetl" 

Mançu hududundaki dağların işga- ğına tutulmuş değilse bu rivayete ina· Anking, Nanking, Yangşov, Şanghay dan batka bir delil ileri aürmemiıtir. tazım geldiğini sarahatle bU ~ 
linden az evvel, hazırlanan büyük Ja- nılabilir. ,.c Hsuşovdaki Japon garnizonlarının Sovyetler Birliği ile Mançukov ve bildirecektir. ııi11'odl'; 
pon taarruzu karşısında mareşal Çank, Bunu bir kaç güne kadar anlayaca- mevcudu azalmıştır ... Çünkü Yangçe- Kore arasındaki hudut, ancak Çin hli· Bunun üzerine, Japon erı"e~. 
çetin bir harbin :felaketlerinden koru- ğız. H A B E R nin a~ağı mecrasının sevkulceyş mevzile- kO.meti ile aktedilmiş anlaşmaların ve ~aham rrıakamlara emirler :e lı~ 
mak için sivil halkı ve yabancılarla dip- • * • ri olan bu şehirlerdeki Japon kıtaatınm bu anlaşmalara melfuf haritalann tes. çın Khunçung anlaşmasııııtl ğr•f1' 
Iomatları salim mmtakalara nakle ka- Hadiseye dair gelen telgraf! ar birçoğu halfüazırdaki harekat cephesine bit ettiği hu.dut olabilir. tabrın kopye veyahut foto f 
rar vermiş bulunuyordu. Şimdi bu ka- Tokyo, 6 (A. A.) - Sovyetler, bugUn sevkedilmi~tir. Mançuryanrn Japonya tarafından .it alabilecektir. ~rii~;. 
rann tatbikine lüzum kalmadığı bildi- sabahle in Ç'.ankufeng nuntakaııımdaki Geçenlerde Çin bombardıman tayya- gali, Japonyaya hudut değiştirilmesi. Japcn biiyük elçisi, bıt :et~ft 
rilmektedir. Çin kaynaklarından gelen Japon mevzilerine taarruz te§ebbtistinde releri tarafından Hykovda kullanılmıya. ni talep etmek hakkını vermez. Her. hükumetine bildireceğini "8 

haberler, Japon uçaklarının cephe üze- bulunmuşlardır. cak bir hale getirilmiş olan iki Japon halde, Sovyet hükOmeti, yeni bir hu. :::::::11 
rindeki mutad uçuşlarını azalttıklarını muhribi, tamir edilmek üzere Sanghaya dut çizmiye muvafakat etmemiştir. 
ve seyrek seyrek yapılan hücumlara gönderilmiştir. Ve muvafakat etmiyecektir. Eğer Ja. h 
iştirak eden filolarda uçak adedinin Sovyct • Japon ihtilafının pon hükumeti, Çin hükumetinin elinJe 1 D d • 
yarı yarıya indiğini bildirmektedir. B~ı t1e1sankiı l0evr,i.ı:: (A.A.) _ çı·n backuman- _rQ l ~a 1 uçakların alelacele ?.'Iançu - Kore - " :; ~ 
Şarki Sibe.rya hududuna sevkedilmiş danhğı ile çok yakından alfil<adar bir zat ke llel, er~ı ' 
oldukları tahmin ediliyor. Sovyet • Mançu hadiselerinin Çindeki , 

Cür'etleri artan Çinliler, Japon cep- harp üzerine yapacağı tesiri hakkında 
hesinin dilne kadar en fazla kuvvetli kendisinden sorulan bir suale cevaben "a~a:ı iri): ~o ~f· 
görünen noktalanna yaptıkları hücum- demiştir ki: ıır;/ 
larda bile muvaffak olmakta ve hergün "Vaziyet, daha tarnamile aydınlanmı~ 

Osmanlı tarihine dayan 
lanlln bu tarihi roman. "' 

Uç be§ kilometre ilerlemektedirler. Sa- değildir. Fakat, Mançuryadaki kuvvet- d" ,. değer bir kıymette ır. ~o·JI 
rı nehir üzerinde iki Japon nehir gemi- lerin miktarım fazlalaştırmak mecburiye .ı 11. Bı;.ı-y akm bir zamanda n,.. 
ıi batınlmı§tır. Bu hadiseler Mosko- ti ve Hankov önün<le Çin mukavemeti· 
vadald Japon .diplomatının niçin o ka- ÇOK GEÇ/ nin şiddeti, Japon kumandanlığını, harp 
dar yumuşak konuştuğunu açık~a göı· - Tesisatını: havagazl plfuıında mühim deği,Şiklikler _ yapmıya 
termektedir. tamire geldim. mecbur edecektir.,, " - Iyjce parlat! 

vael\ksmrz. -
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BPRTOAN 
..... 

ıtı t -~ ·ıd;;d.ın hırı tıtrıyerek Lal ır. .... a 
~ •nı 
lJ C<.ısterdi. 

dırır~aıtıar arkadaşlarının ölüsünü kal
ta,a ~rken 5.trajildo da gös~:::i:en ta-

0ıuyordu. 

-44-
1\t V ALUV ANIN KONACI 

1cr
1 

tı 4t'kadaş Grev meydanına gekiik-
•ırada S ö k·ı· . . . ter. en staş ı ısesının saatı 

•C }' 
Sc arısını çalıyordu. 

~~ı n Antuvan kapısı tarafına koşmıya 
v 'Yan Bu .d _ nan 

b•t;Gcç kaldık! - dedi. 
~ı.ı ~ erleri de kendisini takip ettiler .. 
tqkı oşuşrna dar sokakların köşelerine 

anan 
~'IH gece hırsızlarını bile korkut • 

lı. 

l{ara l ....... 
0 

n ıkta bir ses: 

~ıtdı ur 1 Geçmek yasak! - ıdiye ba-

~litlda 
~ar1.., 1ı. n cevap vermeden ileriledi. Bir 
d· :r "'lık. "H ı K . 'Ye b · ırsız var. atıl var!.,, 
'acıuf a~~ranlar oldu. Altı arkadaş, te • 
tiler, Cttıklcri devriyenin arasında geç-

l!ıgl)rn: 
-a· İicsa ır, iki.. dört ..• altı 1 diye saydı .. 

tc d .. r> ta-r.am .. Bir eksiğimiz yok .. On-

bc S:r lılc1 konağında, sonra da devriy'! 
tı~. ~ Pışrnarnızda C:Slüm tehlikesi atlat-

' ~ ~:rs~niz. Senyör Ji'ilip? .• 
CtJjl: Çuncu müsademede birimiz öle 

•derim ı 
. ....... l{j ....• 

llrı. ba rn olecek? Bunu açıkça söyleyi
~'rı ö tılmam, Ben ölceksem ölümüm
ltırlJtrı~cc hiç olmazsa istiğfar etmiş o-

l"!l~ Ölecek adamın istiğfara ihtiyacı 
....... A.ı o d k. . ........ n a ımmış?. 
C en ı. 

~ tne k 
llt a· ~malarına devam ettiler. Fa-

l:•:l11lı1f orn dUşünilyordu: "Zav1lh de
~, A§k nasıl da aklını almış.. Çıl

liy 1 ftdeta ... ,, 
onun tarif ettiği kapının önün..: 

----------------
~ ·ım.şlerdi. 

Blıridan kararlaştırdığı veçhile kapı
ya üç defa vurdu. 

"' :/- ~ 

Jiyon Valuvanm !<onağınc1. gelince, 
s:monu kont Valuvanın dairesine biti

gik oda&ında buleu. Masa başına otur
muş, eı:nde tuttuğu bir şişeyi merakla 
tetkik ediyordu. Jiyonu görünce: 

- Vay 1 • dedi • Sevgili ni§anlım .• 
Şimdi ben de seni ar:ıtacaktım. Monsen
yörün bazı emirlerini tebellüğ etmen 
lazım geliyor. 

}iyon titredi. Ağ~ından neredeyse 
fırlayacak kclimcleıi güçlükle zaptetti. 

- Ne var, neymiş?. 

!\lalengr, cevap vermeden ba§ ve şa
hadet parmaklan arasında tuttuğu şi

§eyi kaldırdı. Islıkla bir külhanbeyi ha· 

vası çalarak ş:şenin içindekini yeniden 
tetkik eder gibi baktı. Sonra gülmiye 
batlildı. 

Nihayet: 

- Çoktandır ıcrvet peşinde koıu
yorsun .. işte servet bu gişenin içinde .. 

GUlmesinc devam etti. Jiyon, az son
ra gülmek 6.rası bana gelecek ı .. diye 
düşündil. 

Malengr devam etti: 
- Aziz sevgilim 1 Görüyorsun değil 

mi şu ı:şeyi? Onu bizzat ben aldım? .• 

Nereden mi? Hani Sen Marten soka • 
ğında tabii nebatlar satan bir dUkkan 
v.ır ya oradan. Hani bir kaç defa gerek 

bizim ve gerek efendimizin i~leri için 
bir kaç kere gitmiştin ya?. 

- Zehir öyle mi?. 
- lvi bildin 1 .. 
- Kimin için bu? 
- Şimdi anlatacağım .. Tampl zında-

nında bir ka:lrn var .. Onu sen de tanır-

sın .. Hani !nnosan mezarlıi;ı yanında 

per:li evde oturan kadın. 

Jiyon, Mnlcngrin hatırlattığı vak'ıt

nın tesiriyle titremekten kendisini ala· 

Va7nn 

13 

sin, ona bir damla içecek bir eey vere
ceğim.,, 

Bıızikn kurnazdır. Bu kadar do.yak ye
miı,, bir ndamın biraz su içerse ölü gibi 
bir hal :ıl ıca ~ m bilir. Bir parça doğru
lur -. e "ıyi lııristiyanlar; muhterem ce-

) A1eksandı· Kuprnik miyet, dPı .• Bana bir damla rakı veri
niz. Sonra yeniden başlarsınız! dayak
tan Ö\('cl'ğimi biliyorum. Ve ölmeden 
bir defacık daha rakı tatmak istiyorum.,, 

Hnrkes kahkaholnrla gUidU ve ona rn· 
kı vt'rdill'r .. Sonra rahat bıraktılar. Za· 
tPn rtık dövmek neye yarardı. ÖIUm 
halinde olrluğunu görUyorlardı. Ormana 
g:itJrdUlcr ve çalılıklar arasına bir bey. 

gir l<'şi gibi atltlar. Ornda gebereceğini 
dU§UnUyorlardı. Halbuki hiç de öyle ol· 
marlı. Buzikn oradn sadece istirahat et
ti. lki ay sonra Mlh le'nln atlarmdan I· 
kisi P-ksildl ... Hem de en güzelleri. 

Genç çocuk şen bir sesle bağırdı: 
- Oh, bunu yapan Buzlkaydı şüphe· 

siz ••• 

1htiynr Löyok manalı bir hareketle: 

- Bu bize ait değil ... Dedi. Bu !§ten 
onra Mltl"O Buzikanm önüne geldi ve 

diz üstüne silrilklenerek ayaklarını öp
tU. "Bu parayı al ve beygirlerlmin ne· 
rede olduğunu bana söyle. Onu sen bi
lirsin.,, Buzika cevab verdi: "Mltro, bir 
az su içsen dnhn iyi olur • ., late Bur.ika 
böyle bir adamdır. 

'(Devamı ur) 

Padişah 
kelleleri 
Vaı~allfil: Ma Ma 

Osmanlı tarihine dayanarak hazır. 
lanRn bu tarihi roman, okunmıya 

değer bir kıymettedir. 
Ynlnn bir znmanc!a HABER'de oku
vacalnınız. 

1S5 

1 

----------------------~-- ~~~------------------------------leri Marinyiyi arıyor ve: 
- Kılıcım göğsüne girecek Marinyi 1 

diye homurdanıyordu. 
Giyom: 

· - Büridan 1 Bize yer aç, - diye ba
ğırdı. Dövüşü yalnız kendine hasret. 
mc. ·dedi. 

Jan dö Pressi: 
- ileri! - diye haykıridı. 
Ağır hakaretler, galiz kilfUrler kılıç 

şakırtılarını bastırdı. 

Bilridan: 
- Sıra Marinyiye gelinciye kadar 

sen de payını al bakalım şehremini! • 
diye bağırdı. 

Şehremini kanlar içinde geri çekildi. 
DöviiJten ayrıldıklımna mütC'essif cl
mıyan iki askerin kollan arasına yıkıl
dı: 

Marinyi, sendeUyerek, kızını seven 
bu delikanlıyı, blitiln nefretine rağmen, 

takdirle seyrediyordu. Odayı kaplıyan 
cın beş askerden yeöi, sekizi yerde in. 
liyor, diğerleri de gerilemiye çalışıyor
du. 

Giyomla füke: 
- Haydi 1 • diye bağırdılar. Hücum 

sırası bize geldi. Kendimize yol açalım. 
Bu sırada Marinyi bir düdük çaldı. 

Merdivenlerden daha kalııbalık bir as. 
k'!r yığınının ayak sesleri işidildi. Bir 
kaç saniye içlnde göğüslerinde Mariıı· 
yinin armasını ta§ıyan kırk kadar asker 
içeriye girmiş bulunuyorlardı. 

O zaman Marinyi: 
- Hay Allah mUstahkını versin! .. 

- diye bağırdı. 
Filhakika Bilridanla arkadaşları or. 

tadan kaybolmuşlardı . 

Bışvekilin askerleri, düdUk ses:ne 
koştukları sırada Lansölo arkada§larr· 
nın arkalarından görünerek Gotycyi iki 
o:nuzundan yal:alamı§ dan~ uzok uçiln-
eü bir odaya itrriş ve ~iyemin Rikenin: 

1 1 
''İleri!,, diye bağırmasına: 

- Geril diye mukabele etmişti. 

Büridan başını çevirdıgi sırada he. 
mencecik vazıyeti anladı. Tam bu sıra
da imparatorla kral kendisini birer ko
lundan tutarak sektiler. 

Giyom: 
- Alıklığın lilzum yok.. Hayatını 

tehlikeye koymakta ne mana var 1 • de
di. 

Ri'ke de: 
- Arkadaşlarının yuzune bakacak 

yerde menhus Marinyinin suratına bak
makta ne m..ına var! Neredeyse ağlaya
cağım 1 • diye ilave etti: 

Altı arkadaş,· LansCilonun çalışması 

neticesinde kendilerini müdafaa edebi
lecek bir hale getirilen bir odaya iltica 
etmiş bulunuyorlardı. Kapıyı kapaya -
rak ardına büyilk bir ambar v bunun 
üstüne de ellerine geçen eşyayı yığdı • 
lar. 

Bigorn: 
- işte istihkam .. işte muhasaramız ·

da yiyeceklerimiz, işte kaçma yolu. 
ddi. 

Bunları söylerken sağlam, meşe 

ağaçlarından yapılmış sandalyeleri, ma
saları, konakta eline geçirıdiğf yeyecek. 
lcri üzerine yıj!dığı masayı, ve bir 
pencereyle Gotye ile Filibin yukarıya 

çıkmak üzere cvve1ce kullandıkları ipl 
gösteriyordu. 

Bu pencere as!anlı bahçenin köşesine 
bakıyordu . 

Büridan tebessüm etti. K~nlı kılıdını 
yemek masasıı:ın Ustüne bırakarak der
hal Big~rnun yarduniyle istihkam yap
mıya çalıştı. 

Gotye: 
- Gerçi sofrad .n daha yeni kalktım. 

Fakat bu karnıır.ız:ın aç olmamasına bir 
sebep teşkil edemez •• dedi. 

Rike ile Giyom da illi ve ettiler: 
- Hararetten de yanıyoruz. 
Btiridanla Bigorn sandalyelerle vil-

cuda ~etirdikleri istihkAmı tamamlamt· 
ya çalışırlarken kapının öte tarafında 

• 
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El<'klrık ~ırkt'tı: lle)uı'tlu: H8UI • htanhul: 24:178. 
:Sıılıır: ld:ıre~ı: BeyoAlu: H 7M3. Bcşıkta~: 40938. Cıtıaıı. :wı::~. f\uruo!.ına. 

bllt' <!I 7UR. r ... kuılar • KAdıköy: 6077S. 
lfa\·agnıi: lsırınlıııl: :.!t378 KAdılı:l'ıy: 110790 lleyoAlu: uıı~:.ı. 

Taksi Otomobili istemek için 
He>oRlıı ciheti: '!1084 Rebek ciheti: 38. 101. Joiarfıl<Oy ciheti: 110447. 

Dcni:yolları 
lstanbul ıceutelıgı: :.!2140. KarakOy: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 2U Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 lımit, 16,30 Mudanya, 19 KaralılgA, 20 R:ınıhnnA, C•· 

!atadım 12 Karadeniz, .Sirkeciden JO r.tersia. 

f_ Y tw"t iSKı l"lLE fl .' OENıt 
SfVVA HATı NE Mt Çil( fi 
NIZ. ... evQA D.q KEVF 
1"1\.' ÇATA C::AK ~tN\Z. 

ı~ M ( <;ôRE.C~K~ı).JıZ~ 

Cumartesi l'ophoneden H, Mudanya, 20, B:ındırnın, Sirkeciden 15, Ayvalık, 
18, llıırtın 

!'azar 1'ophaneden 9, Imroz, 90,30 lzmit, Gal:ıt:ıd:ın 8,30 Muıl:ıny:ı, 10,30 iz. 
mir Sür, 12, l\:ırııdeniz, 22,20 Muclnnya, 

Af üzeler 
A)•uolyı, Roma • lllzans, "unan e<ıerlerl ve Çlntll Kôşk, A.-.kerl Mnıe n 

sarnıçlar, Ticurct \'e Saıınyi Müzesi, Sıhhi ~füze: 

(Hu müzeler lıergün saat 10 dıın 111 ya kodnr atıktır.) 

Tiirk vr t~IA:rı eı;erlcrl mli1eııl: Paznrteı;lrlcn ha,ka hergOn saat 10 dan 115 ya 
kırlar vt C:uıııA 11ıinlert J6 don t7 ye kadar açıktır. 

J'opkaJJı Müzesi: Hergiln ,ııat 13 den 16 ya knrlnr atıktır. 

!' • .. m/eket D·c;ı Deniz Seferleri 
Hoıııonya vapurlıırı: Cumartesi glinlerl 13 de Kö~ll'nceye; ~alı 1tOnlerl 18 de 

Pire, Bcyrul, l!lkenıleri}e. 
lııılyan \·apurları: C•ınıa ıünlerl sut 10 rlıı Pire, Hrendizl, \'e.ıedik, l'rlyesle. 

Avrupa Hattı 
Slrlıı:ecl lstn~yon MıldürlO~ü relefon 23079 
Semplon eksprrsl tıergün Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupadan ı;elcnl 

5:ıat i ,:!5 ıe !'iirkı·cı) e mu\·usal:ıt eder. 
Koın·nnslyoııel 20,30 ılıı kalkıır, 10,:!2 de ı:ellr. 
l::dırne posıası: Hersün 5aal 8,&0 de lı:ırcket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
tfergOn hareket eden şlıneodiferler: 
Saat 8 de Koııya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbııkır Ye Snm!lun, 15,30 da 

g.,,kişclıır, 19,10 da Ankara ekspresi, ~O de Aılnpıı1arı. 
Hu trenlerden sanı 9 dıı hareket eden Anknnı muhteJ!U Paıarıesl, Çarşamba 

•e <.:uma gunlerl Halelı ve Musula kadar sefer etmektedir. 

MONAKASALAR: 

lstanbul RadY0~ 
1l1ı;S L~ 

6 At.USTOS - 1938 cul\V. ııeıe:,_ 
18,30 hafif mü7.lk, Tepcb9~rof· • 

bahtesinclen, 19,15 konfcr:ınsğ 55 
Murat (Fen musahnbclerO, 1 ' ... rt 

n"ı. hnlıcrlcri, 20 saat o\'nrı, Grn ııP" 
• \'C 

ııc~inden naklen Nilı::ıl Asını b31~ • 1 ,·e 
l:ırı tarnfındon Türk musik1S oıııtr 
kıları, 20,rn hava raponı, 20,43~6,-ıe< 
za Doğrul tarofınd:ın nrııPC8 • .. ıİd•~ 

~ cl11• ııı sanı aynrı, orkestra, 21,30 • c 111rı: 
za '"C arkoıfaşlıın tnrııfındGO J'l<Ja ı1I 
kisi ve halk şarkıları. 22,1 O P ~er <t 
lif p:ırtaları, 22,rıO ~on h:ıbcr rı sol" 
~ı Jıüniin proıtr:ımı, 23 s:ınt A)"tl ' 

p()ı;ı 
EflTUGnm. SADl TEK'TIYı',. 

. n ıı~-or 
2 sün sonra tcmslllerıne b· ş 

Gökten 
düşen 

koca· 
c.;:arşanılıa Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayn. 

lık, 18 Bartın. 
Per~cınhe Tophaneden 9,30 Tzmll, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, G::ıl::ıtodan 

t:l. l\nr:ıılP11i1 . 

Muhammen bedeli J 6200 lira olan GOO O metre clhisclik kumaş deniz lc'\"a. 
zım ~::ıtınalma komisyonu tar::ıfınd:ın 8 ağustos 938 pıızartcsi günü sa:ıl 14,30 da 
kapalı zarf usulilc münaka-;ny:ı konulmuş tur. Müıı:ıkn~n K:ısımpa~:ıdnkııi deni? 
"i:ılın nime konıisyonıınıl:ı ) npıl:ır:ıklır. 

Aşk, macera ve 11. 
romanı 

186 ROR!OAN 

lVıcı •••• ,,.nın boğuk sesı, askerlcnıı ua. 
ğınşı ışidiliyordu. Kapıyı kırmak içİ:l 

de omuzluyorlardı. Bu sırada Giyom 
bir damacananın boğazını kırdı. Kupa

ları doldurdu. Gotye bir kaz kızartma
sını Büridanın kanlı kılıciyle keıti. 

İşlerini bitiren Büridan~ Big~rn 

başlarını çevirip baktılar. 
Ma.rinyinin: 

- Kapıyı kıramıyacak mısınız? • -;le
dU:i işidildi. 

Gotye: 

- Bigorn kazın butunu haketti, 
doğrusu .. Büridan 1 Sen <le şu kolu al.. 
Filibe gelince onun karnını doyurır.ası-
11a lüzum yok .. O karnını aşkla doyura
bilir .• dedi. 

Rilridanın karnı toktu. Fakat yalnız 

susuzdu. 1çkiye iltifat etti. Bigorn da 
kendine verilen butu yerken: 

- Karnım tulum gibi dolu ... Fakat 
ne olur, ne olmaz .. Ne zaman yemek 
yiyobileceğimizi ancak Allah bilir .. 
diye homur1andı. 

Büridan: 
- Gece yarısı Valuvanın konağına 

gideceğimizi unutmıyalım ! . - dedi. 
Bu sırada zorlanan kapı yukarıdan a

ıağıya açıldı. Sandalye yığınlarının a

rasından askerlerin başları göründü. 

Büridan yaklaşarak: 

- Efendiler! .. diye bağırdı. 
Marinyiııin işareti üzerine askerler 

sustular. 

Büridan devam etti: 
- Efendiler! Arkadaşlarımla ~n. 

bu gece davetli bulunduğumuz yerlere 
gitmek için konuşmak rr.ecburiyttinde. 
yiz .. Onun için, kararımızı verinciye 

kadar gürültü ememenizi rica ederim .. 
Gürühinuz kafamızı şişiriyor .. 

Askerler arasında bir gürülü kopu .. 
Ağza alınmaz küfürler savruldu. 

Marinyi ikinci bir işarcle askerlerini 
ıusurdu. Söze başladı: 

- ]an l3liridan. • dedi • Sana bir saat 

ı.1.ı.ılet verıyoıunı .. Bu bir saat içinde 

rahatça konuşabilirsın. Ondan sonra da 
kralın adalet mahkemesi huzuruna çık. 

maklığın lazım gelecek. 

Büridan cevap verdi: 
- Marinyi 1 Ben ıde sana bir ay izin 

veriyorum .. Senin de bu mühlet bitin. 
ce Allahın adalet divanı huzuruna çık· 

maklığın lazım gelecek. 
Altı arkadaş arkalarını kapıya çevi· 

rcrek masa başına oturdular. 

Büridan: 
- Önce yemek faslını bitirelim! 

dedi. 
• • • 

Gece basmıştı. Marinyinin askerleri
nin bu1u'1dueu odada meş'al,.ler yakıl • 
<lı. Fakat mahsıır1ar:n bulunduğu l)da 

kapkaranlıktı. 

Marinyi düşünüyordu; nefret ettiği 

bu adamı elde etmek üzere bulunduğu 
sırada ne düşünüyordu? Bu genç ve 
cesur delikanlının kızının se·ıgisine la· 

yık olduğunu mu? Yoksa korkunç kal. 

binde bu genç adama karşı bir merha • 
met hissi mi uyanmıştı:' Kimbilir. Yal. 
nız şurası dikkate değer<li. Bir saat 
mühlet verildiği halde tam üç saa• hü

cum emrini vcrer:ıedi. Bu askerlerin bi. 

le dikkatini çekmişti. Nitekim açıktan 
açığa memnuniyetsizlik göstcrmiye 

başlamışlardı. 

Marinyi bunlara karşı da ses çıkar • 
maJı. Nihayet uzun bir dalgınlıktan u. 

yanmış gibi: 
- Artık d&ha fa:rb beklemiyelioıı a

sileri yakalayıp işi bitirelim, • dedi .. 
Bu sözleri IT'Üteakip müthiş bir gü· 

rültü koptu. Askerler karma karışık bir 

halde, siperlere kcştular. 

$ipcrlerin arkasında yer alan altı ar. 

kadaş kılıçlarının ve hançerlerinin leh· 

dit edici uçlarını uzattılar. 

Bu sırada Giyom ipe sarılarak bahçe. 

ye indi. Sonra sıra Gotyeye geldi. Filip 
de indiği zaman balta ile parçalanan 

R'PRlOAN ~ 
-------------------------------------------------------- b~ ıstersen. ka_pı arkcı~ım.lakı ambar devrılmıştı .• 
'tıstundeki sandalyeler büyiık bir gü

rültüyle düşmüştü. 

Rike ile Bigorn da biribiı lerini takip 
ettiler. 

Digorn pencereden sarkarken: 
- Efendim, sıra size geldi, • dedi. 
Kılrciyle bir askeri daha yere seren 

Büridan: 
- Daha vaktim var!. cevabını verdi. 

Bu sırada hücum edenlerin önlerinde 
bulunanlar ellerinde hançerleri bulun
lduğu hayle içeriye girmiş bulunuyor • 
lardı. 

Büridan: 

- Marinyi ! Sana MonfC'kcn dırağa· 
cını hazırladı.;rmı unutm" 1 di t • a -

ğı lıktan wnra gözden kaybcldu. 

Şil~kın hır haıdc odaya gırer, ·.!.uın 

yi, Büri·danın ipe sarılarak aşağıya in
dığ:ni gördü. 

Dişlerini gıcırdatarak: 

- Şeytan?· diye bağırdı .. Seni böy. 
le tatlı bir ölümle öldürmek lstcmczdim. 
Fakat ne çare ki başka çare kalmadı. 

Ayni zamanda hançerini çekerek ipi 

kesti. Sonra aşasıya düşüp parçalana. 
cak adamın son bcığırışını iyice işitmek 
için düşecek derecede eğilerek baktı .•. 

Fakat onun sesi yerine başka birınin; 
- Of 1 ••• diye bağırdığını işitti. 
İp. Büridanın aşağxya inmesine pek 

az bir mesafe kala l:esilmiş ve delikan
lı Gotyenin omuzun:ı düşmüştü. 

Gotye: 

- Sırtımda ne işiniz var? diye ho· 
murdandı. 

- Görüyorsun yal İp biraz kısa ..• 
Bir merdivene ihtiyacım vardı .. dedi. 
Ve ayni zamanda yere atladı. 

Altı arkadaş, iki bahçeyi biribirinden 
ayıran demir parmaklığı aştılar. Got· 

ye, karşılaitıklan Strajildo.ıun üç u

şağından biri üzerine atıldı. Giyom di· 

ğerini yakaladı. Büridan ıda üçüncüsü. 

nün boğazına bastı. Ve: 

- l.aıuıu kuı t<.ı uıtsd 

men kapıyı aç 1 - dedı. 

Herif boğuk bir sesle: deJJ. 
- Peki açacağım, Mcnsenyör, ... 

··rtı• 
Büridan, uşağı, kapıya kadar su fıf• 

ledi. Kapı açıldı. Altı arkadaş dışarı 
la:lılar. bil 

Bu sırada, Luvr sarayı tarafın~• tıit 
velvele 'koptu. Az sonra kuvveth~ ııd' 
müfrezenin mcş'alelerinin aydınlıf:1 

sokağı doldurduğu görüldü. r' 

Bunların önünde bir adam }<oşuY:ıtl 
k pıSI•• 

du. Bu adam, uzaktan, bahçe a fcJll 
açıl:iığını gorünce işi anlamıştı· dacı• 
bir küfür savurarak bölük kurtı311 

f~ük dö Trenhwel .. döndü: ordi 
- Uzağa gitmiye lüzum yok .. • 

Işte vahsi hayvanlar kaçıyorlar. 

Bunu soylıyen Strajildo idi. yot7 
- Nasıl vahşi hayvanlar mı }<açı 

• diye sordu. 

Strajildo omuzlarım silkti: aMi 
- Kaçanlar aslanlar olsaydı " 

hayvanlar demezdim. - dcıdi. ool' 
Strajildo ayni zamanda bahçeye tdf 

ru koşarken dişleri arasından rnırı 
nıyordu: . ıc•· 

- Şu ahmak Marinyi caniJcrı ıııı.ıı 
çırttı. Göğe çıkmaktan başka kurt 

çarr.si yok benim için.. Jd~'' 
Sonra etrafına toplanan u~a 

sordu: 

- Kapıyı kim açtı?. 1,ıd' 
Korkudan cfenrlilerinin J<arşıs 

titri yen uşaklardan biri: ıcu1'' 
- Benim, - dedi, • boğaz:ırnı 51 

.1,,. 
ve heni kapıyı açmıya mecbur ettı •>'' 

Zavallı adam daha fazla söyle~ r( 
·rıı , 

vakit bulamadı. Strajildo han~erı 1$ıl• ,aı 
sapladı. Uşak kerek gcigsiıne 

yere serildi. 

Strajildo: . ~lııı' 

- Bu size ibret olsun 1 - dc':l1
• cfiıı' 

dan sonra emirlerimi harfiyen 1 11ıa· 
getirirsiniz. Kaldırın şu ahmakırı 
sünü .. Ne tarafa kaçtılar?! 
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HARF'R - Abam,...,,.,. 

ADEM 1 1KT1 DAR~-• 
BEL GIEVŞEKLICllNE KARŞI 

HORMOBiN 
• •bletlerı r.er eczanede .... ,..... ! P .... ....._.. 1285 Hormollln , 

Kapalı zart' u•ullle •k•lltma ilanı: 
Eskişehir Nafıa MldDrlliDndeo 

Eski§ehir • Sölüt yolunun 9+500- 15+830 kilcıme~er arasında 17876.64 
Ura ke§if bedelli pıe esas tamiratı 6-8.98 8 tarihinden 22--8.938 tarihine mflsadif pa
zartesi saat 15 18 kadar kapalı sarf uau1i le eksiltmeye konu1ınuttıır. Eaütme vill

. yet daimi endlmeoiıxM yapılacakbr. Mu vakkat teminat 1840.75 liradır. 
Bu İ§e ait keeif, grafik, fenn! prtname leri mukavele projesi, ve eksiltme prtna. 

1 

meleri her zaman nafia mildürlfilünde gO rillebilir. 
isteklilerin bu albi itleri yapbklarma dair nafta wkAletfnden almmı1 müteah-1 

hitlik vesikası ile senesi için muteber ol mak üzere ticaret od'51 vesikasını teklif 
mektuplarına eklemeleri §Clrttır. Teklif me ktuplan ihale saatinden laakal bir saat j 
evvel makbuz mukabilinde daimi encüme n riyasetine tevdi edilecektir. Postada va.. 
ki olacak teahhilr kabul edilmez .. (5168) ' 

ı - Şart.namesi mucibince satın alı nacak incir, üzüm ve anason koymağa 

Sihirli Göz 
Pudra renklerinde 

inkilap yaptı 

Bu yeni ve 

sihrimiz 

renkhri 

tecrübe ediniz. 

On kadın da dokuzu tenlerine uy. 
mıyan bir renkte pudra kullanırlar ve 
yüzleri SUDi '4makyaj görmüş,. bir ~ 
kil aldıkları gibi yaşlarından fazla 
ihtiyarlamı§ görünürler. Yeni icat e
dilen pyaru hayret ''Cbromoscope.. 
makinesi, pudra renklerinde bir inkı· 
lap yaptığı gibi sihirli bir göz. mev
cudiyetinden bile &ilpbe" edecefinil 
nisbette pudra renkleri arasındaki a
hengi if58 ~tmiştir, ki, bu. Tokalon 
müessesesi kimyagerleri.ne bir çok ta
bii renkleri esaslı bir tarzda mezcet
mek imk~nıru vermiştir. Artık yüzü
ntbde pl•kaler ......... t•fllll adi 
pudralara nihayet veriniz ve bugün-

r 

R
Tllfı sizi 10,.,..ıdan /tu/iı Ü

İyOTlamıf ıöstam "' )ilziiıtilıdı 
"Pldltaltn,. Jıalindı "1/lllO" adi 
pud1al011 bı1akımı 111 bir gfluUik 
mülehamsımn dtdikltrini oku-
yuma: 

den Tokalon pudrasmı si1ıramlz rerık. 
lerini tecrübe ediniz. YilzOnllzQn biı 
taratma bir renk ve di~er tarafına da 
başka renk bir pudra sürilnQz ve cil· 
dioiae hangisi daha. uy~ ,1eldilinı 

ıörünü&. Bu yeni J>UdraYJ kullanarak 
c:ufp, lehhar ve adeta tabii bir gü. 
zellik temin ediniz. 

mahsus 50.000 adet çuval 1-8-938 tarihin de ihale edilemediğinden yeniden ve pa. !-""• lllııııııı1ftllBf111111111JıruıA Y AııımınımıNııııımııımıL AııarıınıuRuııımıııınJIJllllllllN ır ..... 
zarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 1 

11 - Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabile 21000 lira ve muvakka~ te-
minatı 1575 liradır • 

.UII- Eksiltme 22-8-938 tarihine rast lıyan pazartesi günü saat 10 da Kabataşta flaZafl dikkatine: 
levazım ve milbayaat &ubesinde alım komisyonunda yapılacaktır. S 1-'- T kr l 

IV - Şartnameler 1 lira bedel mukabi tinde hergün inhisarlar levazım ve müba- abn a wğuuz okalon emi ·:azo annm 
yaat şubeıılile Ankara ve lzmir başmüdürlüklerinden alınabilir. büyük bir kıymeti vardır.Onlan bayiinize 

v ~ lsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yQ.zde 7 !> güvenme ı•--'1 iade ettiğinizde beheri için 5 kurut alacak, -
paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri il!n olunur. '(5094) ayni zamanda kıymettar mükafatlan bu-

~Yatta Büyük 8~Yddızı 

• • 
lslanbul Belediyesi llanlaı·ı 
Hepsine 29 lira 50 kuru~ bedel tahmin ~len Beyoğlu kaymakamlığı anha:. 

nnda bulunan simitçi camekanı küfe ve buna benzer eşya satılmak üzere açık art
tırmaya konulmtı&tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görillebilir. İstekliler 2 li
ra 21 kuru§luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8..8-938 pazartesi gü
nü saat 11 de daimi encümende bulunmalıdırlar. '(B.)' (4711)' 

1 

llr. KAmll GUren ·---.. 
Şiıli Çocak Hutaaeti Röntı• Mütebauıa 

Beyollu Taklim, bt!kW Caddell (Oı'keperan Apartmwu No. 1) 
Mavi k619 tlattl Telefon: 40128 

Puarduı batb herıtın uat 15 den 19 a kadar 

PORTATtF R ON T G E N VARDIR. 

Dr. SAAD ET KAmll GUren 
Emruı intaniye Haatawi Röntpa m&tehlı11111 

KadıldSy R6ntıen Apartmwıı No. 1 -Telefon 60149 

''"' l\lethur 
't• -~ Tem pi Esklteblr Nafıa MOdOrlOjOoden 
!f-\itle Y avrulanna Eski§ehir istasyonu karpSrnda yapılacak 52289-4 lira keşif bedelli ıo dersaneli 

•e_1t~~-Anlabyor ilkokul inpatı 6.8.938 tarihinden 22-8- 938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
~O ~da Birinci 15,30 a kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmtı&tur. Eksiltme \41Ayet daimi 

ııı.. l'hıaaı Çakıyor encümeninde yapılacaktır. 
""- Muvakkat teminat 2490 numaralı kanunun 16 ma maddesinin A ve B fıkra-, .. ._ ____ ••z• larma tevf~ 3864,45 liradır. 
~ ~~ . Bu işe ait evrak: Proje. keşif tafsilAtı,ve l\üIAsaşı, umumi fennf §3rtname h1:1St1Si 

fenn! şartname, genel şartname. eksilµn.e ~. mukavele projesi ve vaziyet ı 
pl!nından ibaret olup 262 kurul mukabiliıi<te Eskişehir Nafia müdürlüğünden a. 
lmabilir. . 

Arzu edenler lstanbul ve Ankara Nafia müdürlüklednde proje keşif hülasası 
hususi fenni şartname, ve mukavele proje sini görebilirler. 

İsteklilerin en az otuz bin Uialık bina ip yaptıPıa dair Nafia veklletinden alın 
mq müteahitlik vesikası, ile ticaret odası mikasıru 2490 numaralı kanununun 
tarifi veçhile teklif mektuplarına ektemele ri lazımdır. Mektuplar yukarda zikredilen 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde daimi encümeni ri
yasetine tevdi edlecektir. Postada vaki olacak teaahhür kabul edUmeı. ..(5167)j 

• lunan Tokalon müaabakaama İ§tİrak hak
\ ı;~~ı veren bir bilet takdim edecektir. --- I &.;;;....... = u ------· ··-·-- ....a 

TALillliZLiKLI 
K~RSI 

CILill. •iPER 
- - \ -- - -~ - --- - -
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80 ve 91 derecelik; tabii limon, portakal ve diğer sfi~eklerden yapılmış; losyon ve kolonyaları kalb çarpıntısı, sinir, baygın hk anlarında insana faydalı yeglıı 
dastJr. r Şık bayanlarımız bu losyonları kullanmakla kendilerini daimt surette nefis bahar kokularına gargetmiş olurlar ve karşıla nndakine de bedit bir .ze\1c 

FREDO müslahzaratlanndan krem, ruj, briyantin, pudra, ve çocuk pudralarını V.S. yi her yerde arayınız. Markaya Dikkat. 

lstanbul 
Otomobilciler 

Ve şoförler 
cemiyetinden; 

lstop lfunbası bedeli olarak makbuz 
muka'tlilinde cemiyet veznesine yatırılan 
(ikişer) lirayı 15 ağustos 938 tarihinden 
15 birinciteşrin 938 tarihine kadar cemi. 
yete müracaat edenlere iade edilecektir. 
Bu tarihten sonra geriye kalan paranın 
irat kaydedilecebri i15.n olunur. 

il DOK'f()R ÇI Pil UT "1 

1 
Cildiye ve Zühreviye mütehasam 1 
B~yoğlu Yerli Mallar Pazan karşısında Posta sokağı köşesinde 1 

Mevmenr,t apartrma .. "!'nl: ~3353 

H·zmetçi 
ARANIYOil 

Çocuksuz bir aile yanında çalışacah. 
orta yaşlı kimsesiz bir kadın aranıyor 
gazetemiz ilan servisine müracaat. 

r.fllll---·· 
Bütün dünya 

Radyoları 
• • 
ıç n e 

En yüksek 

AD O U 

r== DOKTOR 

.Umumi vekili 
ı 'ı 

1 

YUSUF P. Eczacıoğlu 

Hüdavendigar caddes: 55. Sirkeci. 
Hergün: (10 • 12) ve (14. 18) 
arası hastalarım kabul eder. 
-•~===z:~~~~~~~~~~ 

Abdurrahman 

i M RE 

istanbul 

·o 

Diş Or 
Necati Pakşi 
Her gün muayene Karaköy Tünel 

meydan No 1 - 2 Salı günü parasız. 

istanbul Bahçekapı Hasan deposu üstünde Tel: 

- Sayın Bayanlar 
Hayatta muvaffak olmanın ııtrn güzel ve itinalı dikiJ. 

mit elbise giyinmtekle kabildir. 

Her türlü elbiselerinizi ve tuvaletlerinizi a§ağıdaki ad

reste en yüksek işçilikle en ucuza temin e~ebilirsiniz. 

Anjel Hancian 
lstanbul Sultan Hamam Çiçek pazarı 

Fındıklıyan Han No. 34 

tJI r W .~ • . • ! ,~ ... .•• : ' 

ÇUBUKLU Bahcesinde 
Geceleri Taksim bahccsiııdc okuyan me mlckctin tanınmış ses sanııtkdrı 

Her pazar, gündüzlerı 

ÇU.BUKLU bahçesinde 
h.cmaııi NOB.\H TEKYA Y 'e MOKE.\11\IEL bir 
S !\Z birli~i ile seanslarına devam etmekte <lir. 

EE'Z'••••·-- . _. 1' , ' • , ; ' '., . • ' ' \ t . 
00 

• • L"f. t;', . , \' " : \ 

• M • 

1 Hir anketin cevnpıorın~an 1 
Güzelliği kadar şıklığila da maruf 

bir bayan yazıyor: 
"Güzelliğimi cildimin tazeliğine borçlu· 

ı.,...~ yum. cildimin tazeli~i i;e JOLI FAM krem 
lerine. Hakikaten bir çok kremler kullandım, 

fakat hiç birisinde JOLI FAM kremlerinin. 
guzelleştırıci. gençleştirıci hassaları , . 
bulamadım. ''Gect:leri yatarken JOLI FAM ın hafıfce 
yağlı cinsini ve günduz tuvaleti~de yağsız cinsini 
kullandım. Birinci haftada cildımde hayrete şayan 
bir değışiklık gordılm. ikinci ve üçüncü haftaların 
sonunda hakıkaten taze ve cazıbeli bir cilde ve 
parlak bir güzelliğe kavuşmuşdum. 
Bu sebepte JOLI FAM kremleri tualet masamdan 

eksik etmem ve onları bütun Bayan hemşirelerime 
tavsıye ederim •• Bayan M. B. 

w R 
Bütiin Türkiqe yalıızz 

GRAWOR 
KULLANIYOR 

ir ',G A o ,, a 
q un • Çünkü <oıı:\ 

Sesi fevkalAde yüksek, plt\.kları ka Uyen bozmaz. Otomatik ve 4 ııol kuv vetiııde olan meşhur 
0

-(J G 
\\' s• 

lUks pik - uplu gramofonlarını her yerde ısrarla isteyiniz. Taşrada acen tc aranıyor: GRt\. 
Bankalar caddesi No: 75. 
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Raclvola~1ndcı . din lel"'s iniz. 


