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Almanya Çekoslovakyada 
.. eyiarn yapılnıasını is tiyecek 

Fransızların kanaatine göre 

Alsas Loren için de böyle 
bir talep beklenebilir 
B itlerin kararları eylül 

Son una kadar gizli tutulacak 
~ ~k milleti mUstakll ya§amağa ne de. ta A vrupada bir Alman harb kuvveti de
dt~e haktı olduğunu her gün bir pa~a ğil bir Çekoslovak milıt ıuunı göze 

15 milyon Çekoslovakm karşrsmda ıu

mıldanamamaktadır. Çekoslovakyayı ıu. 

~at etmektedir. Son h!diaeler or. vurmaktadır. Almanyanm 80 milyor.u zumsuz ve tUredi bir devlet olarak ..iiln-

lıa tay Devlet Reı·sı• ~:Uae::ı•:a:u:au~~::u=:;ıa~ı::t:ı; 
Galiplere verilecek kupalarımız 

l l avuç da olsa ölmeği göze almış bir mil. 

Vüzrııe 
Müsabakamız 

letin istlk!Aliyle kimsenin oynıyamıya -s e f)_ i 1 d i ;:~ bu aureUe bir daha anlagılmıo olıı· 

lı ~ Almanlar ne lııtiyorlar? 

•ııeclisin bugünl<Ü toplantısında ~~~~!:~e~~~~::.: b:!~:e ben. 

T f S • • k zer bir muhtariyet. ay Ur 0 men 2 - Çekoslovakyayı Roma • Bertin Bugün saat on beşte 
Büyükderede başladı 

• • 1 k mihverine bağlamak. bir n ulu k soy eyece Bu son arzu Çeklerin drı Bfyasa lııtik· 
Antakya, 2 (A.A.) - Anadolu A· 

janaırun hususi muhabiri bildiriyor: 
Hatay Millet Meclisi bu ubah sut 

10 da coıtcun ve sevinçli tesüıUrat için 
de, yaşlr reis Mehmet Adalının nutku 
ile çaılmı~tır. Kapının önünde Türk ve 
Fransız askeri kttalan, Türk ve Fran
sız hükUınet mümessillerini ve askeri 
kumandanlarını ııelamlamı§tır. 

Abdülgani Türkman ittifakla ve 
alkışlar arasın:ia meclis reisliğine se
çildikten sonra reis vekilleri ve diva-

nı riyaset intihabatı ve resmi tahlif ya· 
pılmıı ve bunu müteakip, Tayfur Sök-

mek ittifakla ve alkışlar arasında dev~ 
Jet reisliğine intihap edilmiştir. 

Tayf ur Sölanen, yarın merasımı 

~ mahSusa ile meclise gidecek, an.d içe· 
1/ cek ve bir nutuk söyliyecektir. 

~· ilevl•I rıilsi T_aifıır >ô_'1i_m_m ________ ~ __ D_ev_a_m_ı_ı_o_"_n_cu_d_o_ 

ll sabahki feci kaza 

iki çocuk odun yığını 
~lhnda kalarak ezildi 
~avalhlardan biri öldü, diğeri 
~ ağır yarahdır 

l!ıll~ ~balı Yemişte Hat binasının ya- mıyan bir sebeple odunlar birdenbire 
de hır Çocuğun ölmesi ve diğerinin çocukların üzwine yıkılmı1tır. 
~~htatanınasiyle neticelenen feci bir Etraftan görenler hemen hadise ye-

; Olmuştur. rine yetişmi§ler ve uzun çalıımalardan 
Crı..i k sonra büyük bir odun yığını altında 

~~ta~ enarın.da ilk çocuk balık tut- kalan iki zavallıyı meydana çrkarabil-
ti,, rlar. Çocukların bulunduğu ye 

·• atlca mişlerdir. Fakat bunlardan birinin o· 
'l;qd Stnda da yüksek odun yığınlan ,dunların altında öl.düğü görülmüş di
'I ır 1k· 
-~ 'd 1 ÇOcuk balık avcılıklarına de- ğer ağır yaralısı da imdat otomobiliyle 

c erlerken nasıl olduğu arlla§ıla- haıtahaneey kaldmlmıştır. 

Zorlu bir alacakh 
borçlu adamı ense-

• 
"sın den kesiyordu! 

'll._ettşen ier ala<•akhoın elinden usturayı 
l'ak bo~çl~yu .hastahaneye kaldırdılar 

..-: Y411n j tncacı. 

llllerlnl ortadan kaldırmıt olacaktır. 

Prag bunu kabul etmiyecektır. 
Slldet dağlarmda yqıyan 3,5 lhllyon 

lnunm hallııkan Alman olduluna inan
maksa mU§kUldUr. İnglltzler bunlardan 
büyük bir çokluğun, almanca konu~an 

Slavlar olduklarını ispat edebiliyorl:ır. 

Prag hilkumctiyse vaziyeti bu noktnd:ın 
mUtaleaya bile lüzum görmüyor. Bene
ıtn tezi şudur: 

HABER'in tertiD e ttiii yüzme müsa bakalan bugün ... t 15 te Büyükdero 
yüune havuzunda ba§lanutbr, Müsaba kalana tafıilitını reıimJeriyJe birlikte 
yarınki ıaymq:r:da bulacaksınız. 

Spor sayıfamıza bakınız 

Sildet dağlarında zamanla Alman h:ılk 
birikmiş bulunabilir. Fakat mevcut vaı.l
yet bu mmtakanın Çek toprağı addedil
memesi için bir sebeb teşkil etmez. Zira 

ltalyada Yahudi 
muallimler işlerin

den çıkarılıyor 
Vekiller heyeti Yüksek mektep:ere bundan 

top.andı sonra Yahudi ta ebe ahnmıyacak 

bu mmtaka eski Bohcmya krallığmm y:ı. 
ni Çek anavatanmın başka ele geçirlle
mez bir kısmıdır. Almanlan fsterler.ıe 

_.. Detıamı 1 O uncuda 

Başvekil llalyan Roma, 2 (A. A.) - Bu sabah topla- biraz fazla olacağı tahmin ediliyor. 
nan nazırlar meclisi ltalyan mekteplerin. 

1 11 Jt U tU 1919 dan sonra ltalyaya gelmiş .olan e Ç t 8 e g Ur Ş den yahudl talebe VO öğretmenleri çı-
karmak için çok mlihim kararlar v1?m1fş- yirmi bin ynbudinln ltalyadan çıkar.ıl1ı • 

Ankara, 2 <A.A.) - Heyeti vekile bu· cağı zannedilmektedir. 
gün saat 17 den 19 buçuğa kadar toplan· tir. Yahudi öğretmenler ve profesörle-
mı~ ve muhtelif meseleleri tetkik ederek rin vazüelerine 16 ilkteşrinden itibaren 
bu işlere dair kararlar vermiştir. nihayet verilecek ve ancak yllksek mek-
İtalyan elçisi teplerc kayıtlı olan yahudi talebe u1ck. 

Ankara, 2 (A.A.) - Yeni l talya bü- tebi bitirinceye kadar devam edebtıe • 
yük elçisi bugün saat 16,30 da Başvekil eeklerdir. 

Celfil Bayar tarafından kabul edilmi~tir. Neşrolunan bir emirnamede, yahudi 
İtalya büyük elçisi Büyük ~Iillet mec· ana ve babadan doğanın yahudi dininden 

li~ reisi ile Hariciye vekilini de ziyaret başka bir dinde de olsa yahudi adderul-
eylemiştir. diğinl tasrih eylemektedir. 

18 yaşında 
ispa~yol ar 

Franko tarafından 
sı Ah allına çuğırıldı 

Burgos, 2 (A. A.) - Gazeteler 1940 

Ziyafet Bütün ltalyada yaptlmatka olan yal>u- sınıfının ikinci üç aylık, yani 1920 nı~an 
Ankara, 2 (A.:A.) - Hariciye vekili dl tahriri ntifusu bitmek üzeredir. Şimdi

Dr. Te\ fik Rü~tü Aras yeni ltalya bü· ye kadar seksen dört bin ynbudi tcıo;bit 

yük elçisi şerefine bu akşam Ankarapa- edilmiştir. Yekünun seksen beş binden 

mayıs ve haziranında doğan kur a el :a
dının silAh altına çağrıldığını mub1.şyi:I 
bir emirname neşretmişlerdir. 

lasta bir ziyafet vermiş ve bu ziyafette ----------------------------

Parti Genel sekreteri ve Dahilbye vekili Pazarııksız sa lış usu ünü 
Şükrü Kaya, inhisarlar \'ekili Ali Rana 

ve hariciye vekaleti erkfuu hazır bulun· su i istim a 1 ediyor j ar 
muşlardır. 

................. _ ....... ~ 
Bugünkü sayımız 

16 
Sahjfed:r 

Kanunun tatbikine başlanmadan 

Kontrol edilmemiş 
fiyatlarla maktu 
sallş yapıhyor 

W: Yaıı.n 2 inddı 
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3-ladisetec,tifliclec 
JVlemlekelte tek 
içtimai ahlak 
gar atmalıqız. 

tmralı Cezaevinden alınacak 

en mühim derı budur. Bil' 
çok köyler bize uymayan 
telakkileriyle aramızda bala 
Ortaçağı yaşabyor. 

Yazan; Nizamcttin Nazif 
Adllye Vekili Şükrü Saracoğlu, tm

ralıya giderken, Kalamı!J vapurunda 
§Öyle söylüyordu: 

"- Biz tatlı dilden anlayan milletiz. 
Hakarete, ccbril tazyike tahammUI e
demiyoruz. Bize tatlı dille ve insanca 
muamele edilirse altı:nda kalmıyor, is
tenileni derhal yapıveriycı-uz. Darbı 

mesellerimizin çoğu iyiliğin, güzel 
sözün kıymetini tebarüz ettirir. Tür· 
kün "tatlı dil dağ devirir., demesi bir 
hakikattir. Türke tatlı dille söylendi mi 
Türk derhal işe koyuluyor ve dağı de
virmeğe başlıyor.,, 

Münevver Adliye Vekilimizin mo
dern hapishane telakkileri ne derece 
umumi bir tasvibe mazhar bulunuyorsa 
Türk köylilsünün psikolojisi etrafında
ki tahlilleri ve bu tahlil sonunda bizi 
ulaştırdığı neticeler de öylece umurnt 
tasvibe ulaşabilir. Biz hakikaten böy· 
leyizdir. Ama yalnız köylümüz değil, 
şehirlimiz de böyleyizdir. Bize daima 
o:nuzdaş muamelesi yapılmalıdır. Bi
ze asla uşak muamelesi yapılamaz. 

Milli seciyemizin en bariz tarafı budur. 
Biz iyi insanlardan, asil ve temiz duy
gulu insanlardan mürekkep bir mille
tiz. 

Peki bu derece asil ve temiz duygu
lu bir millet içinde cinayet temayülle
rinin asğari derecesine dahi tesadüf e
dilmeme5i lazım gelmez mi? içimiz.den 
bazılarm:n hemcinsimize karşı çok 
daha rahim ve müşfik olamamasının 

sırrı nedir?. 
Saracoğlu bu suale şöyle cevap ve

riyor: 
"- Bizde profesyonel cani yok. Ci

nayetlerin çoğu köylerde işleniyor, Se· 
bepler gayet basit ve iptidaidir. Köy
lünün elinden bir cinayet çıkabilmesi, 

kendi içtimai ahlakında cinayetin fe
na bir hareket notu almamış olmasın
dandır.,, 

Yani vekilimiz demek istiyor ki köylil 
bir kavga sonunda karnı deşilerek, ka
fası patlayarak bir adamın hayata veda 
edişini gayet tabii bir hadise gibi kar
§damıyorsa bile bunda utanılacak bir 
taraf görmiyor. Türk köylüsilnden bir 
suçlu yığınının içir.de hırsıza rastlan
maması, nasıl köylünün ahlakında hır· 

sızın pek adi bir mablCık sayılmasından 
ileri geliyorsa kanlılara rastlanması 

da bu nevi suçlann içtimai ahlak tera
zisinde tartılmağa değerli görülmeme
sinden ileri geliycr. 

Demek ki Adliye Vekili, bizim ka
nunlarımıza prensib elan içtimai ah
JAkzmız ile köylUmüzün içtimai ahlakı 
arasmda bir aykırılık bulunduğunu 

kabul ediyor. Modern hapishanelerin 
kuruluşunda ve faaliyetinde gözönilne 
alınan hedefin de bu aykırılığı gider -
mek, suçlulara "kanlı acam,, lığın 

"hırszzlık., kadar menfur bir fenahk ol
duğunu telkin etmek olduğu düşünü
lürse ortaya Ç'Jk mühim bir mesele çı
kıyor: 

Memlekette tek içtim~ ahlak yarat
mak .. 
Şükrü Saracoğlu bu sahada şüphe

siz pek dar bir fayda temin edebiliyor 
Zira o ancak idare ettiği adliye meka 
nizmasmm çarhlan arasına tesadüfle -
rln fır!atrp attığı betbahtlar Uzerirule iş 
Ieyebitiy.or. Ya geriye kalanlar? Ya Tür 
kiyemizin s r.:1tsen bin köyünde yaşayan

lar? Onlarla kim uğraşacak? Modern 

HABER - Altsam rJOStaD l EYLtrL - 1938 
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Fatih oe Sultanahmet parkları yaz gün kritıde bilhassa akşamları, hava almak 
ürere, lstanbullularm uğralı ye1lerdir. R€simlerde FtJtih parkında "Gençler ve 
yaşlılar köşeleri!., görülüyor. Bu münasebetle bir noktaya yeniden işaret etmek 
i5tmz.! Halkın parkları temiz tutması, btt aların temizliğine kendi evlerinin 

!Jalıl esi kadar itina etmesi Mztmdır. SultanaTmıet parkının tramvay ca 
kınındaki ilk kısmı sıralarında oturmak pis koku dolayısile kabil ola 
dır. Burasının çöplük değil, park oldı-1ğunH bilmiyenlere öğretmek 18zı 
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Pazarı sız satış usul 

•• nu suiistir11al ediyorl 
Surların tamiri J Kanunun tatbikine başlanmadan 
MlmarProstuo fikri Kontrol edilmemiş 

sorulacak 
Belediye ıle eski eserleri muhafaza en 

cümeni arasında yapılan temaslar netice
sinde İstanbul surlarının tamiri için mü 
tehassxs mimar Prostun beklenmesine 
k'U"ar verilmişir. Çünki.ı eski eserlt:ri kO'" 
ruma encümeni Anadoluhi5<trile awneli 
hisarı ve Yedikulenin olduğu gıoi muha-
fazasına, Bıi.zans surlarırun diğer kısım

larının ise yalnız kapıların ve sağlam ka
labilmiş burçların muhafazasına d:ğer kı 

smıların yıkılmasına temayül göstermiş· 
tir. Mimar Prost bu hu~sta bazı muta· 
lealar ileri sürmüşse de kati bir rapor 
vermemişti. Bunun için Prosttan tetkik· 
ler yapıp kati fikrici bildirmesi istene
cektir . 

ceza evlerinin suçlulara yaptığı güzel 
telkini hür köylülerimize kim ulaştıra

cak?. 
Biz, Imralı adasındaki kolonlardan 

alınacak derslerin bir an evvel memle
kete yayılması Iazımgelcceği kanaatin
deyiz. Zira, cezaevlerimizden çıkan 

sabık ıuçlunun gi.deceği yer köydilr. 
Köy, yeni ahlak telakkileriyle dönen 
eski ~<:<:uğuna kendi ahlakını tekrar ve 
kolaylıkla telkin edebilir. 

Bu takdirde içtimai bünyemizden ci
nayetlerin tahribini azaltmak keyfiyeti 
şöyle dursun, cezaevlerimizin bu çok 
güzel faaliyetinden elde edilecek neti· 
celer dahi cemiyetle ilk temasta iflasa 
mahkCim olur . 

Mesele dönüp dola§tp propağandaya 
geliyor. Bu sütunlarda, memlekette iç 
ve dış propağandayı kudretle çevirecek 
bir aağlam ve münevver teşkilata, ne 
devamlı bir sabırla lilzum gösterdiği -
miz unutulmamıştır. Kuvvetli ve iste
nilen hedef uğrunda derhal seferber e
dilebilir bir propaganda teşkil~tı sek-

sen bin l:öyümüze yeni ahlakımızı telkin 
edebilir. Aksi takdirde kanunlarımız, 

sadece adliye kuvvetimizin ceza çarh
larını ayar etmeğe yarayacak ve bu gü
zel mevzuatunızın ruhunu memle!cet~ 
umum? bir ahlak halinde sindirmek 
mümkün olamıyacaktır. 

Eence tmrah cezaevinden alınması 
l~zım gelen en mühim ders budur : 

Memlekette tek içtimai al1Iak ya
ratmak .. 

Nizameddin NAZiF 

fiyatlarla maktu 
sataş yapıhyor 

Yeni pazarlıksız satış kanunundan ls-
tanbulun bazı açıkgöz esnafı derhal ve 
hiç umulmadık şekilde istifade yolunu 
bulmuşlardrr. Şehrimizde bazı esnaf yü
zünden üç gündenberi halkın zararına 

başıboş ve fa.hiş fiyatlı bir ticaret şekli 
başlarnıştu. iğneden ipliğe kadar gıiye
cek eşyasının her çeşidinde, meyveden 
hububata kadar yiyecek maddelerin her 
nevinde yeryer tesadüf edilen bu hileli 
ticaretin bir tek esası bulunmaktadır 
istenilen fiyatı halkın bir kısmının itiraz 
sız kabul etmesi ... Bir kısmı İstanbul es
nafı pazarlıksız satışı tatbik için sanki 
elbirliği etmişlerdir. Müşterinin ufak bir 
itirazını dinlememekte ve iki misli fiyat 
istedikleri halde üstelik: 

"- Işte böyle, pazarlık yok. Kanun 
var kanun! Sen devletin kanununa kar 
şı mı geliyorsun?,. 

Diyerek bir de yavuz hırsız durumu 
almaktadırlar. 
Pazarlıksız satrş kanununu bir ihtikfü 

vasıtası yapan ve kanun üzerinde tatbik 
ten evvel geniş bir Jfiubaliliğe yol açan 
bu halden İstanbul halkı daha bugünden 
bizar olmuştur. 

Halbuki geçen gün de yazdığımız gi~ 
pazarlıksız satış kanunu henüz tatbik e
dilmeğe başlanmamıştır. Kanunun eylQ
lün birinde tatbikine geçilmesi evvelce 
kararlaşmış ise de sonra bazı hazırlıkla
rın ikmal edilememesi dola:vısile bu iş 
beri kalmıştır. Ay başında maktu satışın 
başlayacağını bilen ve ey!Cilün birinde 
kanunun tatbikine geçileceği yolunda 
yanlış bir haber veren bir baı.eteye alda
nan halk, bir kmm esnafın söylediği fiya 
tı resmi makamların kontrolünden geç
miş sanarak istenilen parayı vermt'' 
buriyetinde kalmaktadır. Kanun hakika
ten tatbik edıilince fiyatların kontrol edil
mesi mukarrer olmakla beraber henüz 
işe başlanmadığı cihetle ortada hiçbir 

T © n 'le© ifil al m ca:ı 
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kontrol olmadığından halkı alabildiğine 
aldatmak mümkün olmaktadtr. 

Bu vaziyet üzerine belediyenin dikka
tini çekeriz. Güzel neticeleri beklenen 
bir kanunu suiistimal etmeğe cüret eden
ler tuttukların yanlış yoklan geri çevril
melidir. 

Tatbikata gelecek ay haşlanacak 
Ankara, 2 (A.A.) - Pazarlıksız sa

tış kanunu tatbikatı hakkında not: 
Perakende ticarette pazarlıksız satış 

mecburiyetine dair olan 3489 numaralı 

kanun 1 eylfilden itibaren meri 
yete gıinniş bulunmaktadır. Şu kadar ki, 
pazarlıksız satış ve etiket usulünün han
gi şehirlerde, hangi maddeler için ve ne 
suretle tatbik edileceğine dair kararname 
çıktıktan sonradır ki, mezkür kanunun 
ilk defa olarak tatbikine geçilecektir, 

Bu maksatla, iktisat ·ekfiletiike ilk ka 
ramame projeıt hazırlanarak lcra vekil
leri heyetinin tetkik ve tasdikine arzedil
miştir. 

Bu projeye nazaran, mezktir kanunun, 
şimdilik Ankara, İstanbul, Iımir şehirle
ri belediye hudutları dahilinde tatbik::i 
derpiş edilmektedir. Bu şehirlerde, pazar 
lıksız satış usulüne tabi tutulması düşü
nülen maddeler, başlıca gıda maddeleri, 
mahnıkat ve giyecek eşyası gibi en zaru
ri ihtiyaçlara cevap veren maddelerdir. 

3489 numaralı kanun, çok yerleşmiş 

bir itiyat bahse mevzu olduğundan pa· 
zarhksız satış usulü tatbikinde tedriç e
sasını derpiş etmiştir. Bunun içindir ki, 
tık tatbikat neticeleri elde edildikten ve 
gerek halk ve gerek tüccar ve esnaf bu 

, yeni satış usulüne alıştıktan sonra, ted
ricen kanunun tatbik sahası genişletile

cektir. 
Pazarlıksız satış mecburiyetine dair 

3489 m.ı.'llarah kanun fiyatların tekevvü· 
nüne müdahale etmemektedir. Bu kanun, 
fiyatların hükfunet tarafından tayini ve
ya fiyatlara narh konması gibi hükmü 
muhtevi değildir. 

3489 numaralı kanunun gayesi pera· 
kende satışlarda cari olagelen pazarlık 

1 
Buğda_ 
mahsuJ 

Hu sene ge 
senelerden 

İstihsal senesi dünyanın h 
ikmal edilmiş olduğundan b 
dünya buğday rekoltesi hakkl 
lan karışık tahminlere bir son 
kati netıceyi öğrenmek ın ·· 
tur. Son rakamlara göre dilJl 
istihsal§.tmm katiye Y 
l,040,000,000 kentadır. AVJ'\l 
salatı 455 milyon kentaYl b 
Şu vaziyete göre, bu sene 

day istihsalatı geçen sened 
ve son beş sene vasatisinden 
fazladır. Halbuki 1938 buğda 
nin ilk tahminleri yapılırken 
nin rekoltesi en düşük sene 
olacağı zannına düşülıniiştil. 
ticesi olarak başta Italya ~ 
birçok memleketler tedbır 
mecbur olmuşlardı. Fakat 
yavaş bu tahminler değişmiş '

1 

netice belli olmuştur. 

Tedavüle çıka 
yeni paral 

Ankara. 2 (A.A.) - Tilr 
huriyet Merkez Bankasınd~ 

Bankamızın 15 ikinci teşrı 
rihinden itibaren tedavüle 
başladığı yeni harfli bankno 
eylül 938 tarihine kadar: 
Beş liralıklardan 

On 
Elli 
Yüz 

.. 
,. 

Ceman altmı' sekiz Dli1~0 a 
. ki b' d" .. be" lır otuz ı ın ort yuz =-

çz'karılmış ve mukabilinde 
banknotlardan ayni miktar t 

kaldırılmıştır. 

ak .. 
itiyadını ortadan kaidırIJ'l 

f . tıa 5' 
pazarlıksız (maktu) •Ya k 
nü koymaktır. Bu ınaksatlae il 
kende satılan ve k~~ fi 
dilecek olan mallar uze:,ı~ece j 
rir etiket konması ve boY .. rıd 

·· tU fiyatların altında, veya us ıtri>' 
ile satış yapılmaması ınecb un 
zı maddeler için, halkın, sa k 
ve saf kaliteleri olan rnalı?için 
adi olanlarını ayırabilıne~ ir 
nin de etiketlerle ilanın~~Je 
ihtiva etmektedir. Bu h a,ıırla 
retle tatbik edil~i de b bit 
kararnamede tayın ve tes •ekil 

· · ıcra \ Kararname pro1esı edildi 
tinc.e teklif veçhilc kab~. de 
de 1 ilkteşrin 19~8 tarı~~ fl~ 
girec.ek ve bu tarıhte 34 . dahil ı 
nun kararname hükürı:1~ t3 tbH 
kara, !stanbııl ve tzınır 
lanmış olacaktır. 
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~ daü: 
Gemiler-

arkasından 
E9 OyOK Yolcu vapurlarının liman

... ,'° 'lJt ~ ağır ağır çıkı3mı 11eyretmeği 
>-. k~ iaınlz? ben, onların bıraktığı be
~Uklere dalıp bakmaktan pek hot
Cl beıı, Uzaklara giden gemiler! ... Ger
' bulunduklan yerlerden pek ay
it h't. an, hattA. oturduklan aehirlert bi

'. lyt bUmiyen, gezmeyen insanlar. 
~ • fakat o beyaz köpUklerln meçhul 
~ er destanını söyleyi§i ruhumu sa-... 
Oıııa lltll b ra lSyle uzun uzun, zevkle bakı-

dıtıııı elki de kendim çok seyahat etme'd içindir. Acaba yer değiştirmek, U
hııtı e YaŞadığımız dünyanın, o bUyük, 
~ hve iUzel yurdun her tarafını gör
~ de: insanın gönlilnde bulunan bir 
ıı.1- egu ınidir? onu kısmen olsun tat 
~~ . 
'~ille~, her uzaklaşan gemlııin ar-
llıeıtl hüzne kapılmıyabilir. Hilzün, 
~U 'u tattnın edilmedikleri için ti gön-
1\ğl)ı: rı içine gömillmüş, böyle olmasına 
deli b 0 • belki de böyle olduğu için şid
' lr kat daha artmış ihtiyaçların 
l!t lUdUr. 

Yaz k" U ~llta op klcr bırakarak ağır ağır u-
llııt.,. rı Yolcu gemileri... biliyorum ki 
'ttıy da ıneçhul Alemlere gitmiyor; ilk 
~klan iskelede olduğu gibi son 
ttye

11
• ları limanda da yine bizlere ben

~ı~rlıt kıyafetlerindeki, ldetlerindeki, 
ltııtı b d~ki bütUn farklara rağmen yine 

' izim gibi olan insanlarla kat'§ıla. 
11 ~~f Su gen~. büyük dUnyanm her ye
Ye11 b olunmuş, keşfolunduğu için de her 
~t''iribirine az çok benzetilmiş değil 
ftr1tı · nereye gitseniz, göze ilk çarpan 
'ta~r bir zaman sonra silinir ve iklimin 
\(tlitt 1fına rağmen toprağın ve insanın 
1tt d llleydana çıkar. Bilirim ki o gemi
~~ ll:ıeçbul Alemlere gitmez; onlar 
>1ıa YJ'cn hatları takib ederek muay
' :ll:ıanıarda muayyen yerlere varır 
' e dönüp gelirler. Fakat arkala
~btraktıklan köpükler insan oğluna 
~ edik, dUıUnUlm.edik yenilikler. 
'tiltılrınıadık ve bildikleriniIZden bUs-

~ 'batka insanlardan bahseder. 
~ dilşUnmck de o beyaz köpüklere 
~k gibi bir ıey değil midir? yarınla 
~~tasındaki fark, geminin varacağı 
~eıı bulacağı farktan bUyük mildilr? 
,, • hattı pek eski zamanlardan 
~ lttıı eserleri okuduğumz zaman onla
lllıı~,de birdenbire kendimizi görmilyor 
ltt ~~insan oğlunun birçok milessese
>tı.11 U§, değiştirm~ olmasına rağmen 
~~ eeasının hemen hiç değişmemiş ol
~ ~il &nlanııyor muyuz? ... O halde ni

'ıiıı? ~ bugi)nden bUsbUtiln başka ol-
1-t llte den otuz asır evvel gelmiş olan. 
S 11 bizim gibi doğmuş, gUlmü,, ağ
'ır ~ •e~i§ ve ölmilş!e bizden otuz a
tlbı d:a gelecek olanlar da yine bizim 
~il Öle aca1t, gülecek, ağlıyacak, sevı cek 
~ek .•• 
~ trı lldan ağır ağır uzaklaşan gemile

'~ e~çhu1 Alemlere, bizden büsbUtUn 
>0tııı. nsanıara doğru gitmediğini bili
ı.... •fak t ~Ilı kö a bunu ancak aklımız biliyor; 
't~Ue PUkleri seyre dalan gönlilmilz, 
lı..;.ll or 1'ln gittiği yerlerin meçhul oldu. 
~~ alardakl insanların bizlerden bUs

~ltd!.ııı başka olduğunu zannetm,•lrt~n 
~1~1 lllaınıyor ve bunun için o bE'yaz 
~la ~e dalm;tktan hoşlanıyor. Ak
~ de lediğl kadar yarmm 'Ltıgün. 
,, ~ dUnden de farklı olmıya -
>0r, ~aı Ylosin? gönlUmilz buna inanmı
' \>e nız "nizam, güzellik, ziynet, 11U
,e~t haz,, bulunacak Alemler hayal 

en kendini alamıyor. 
~rullab ATAÇ 

tıttı"n mane vrala
"da ordumuzun 

ı\lh lhUmes~illerl 
~:ı~.~r~,. unun l"ilnirr bergde ya
°"terıera~Yük manevrada hükOmetimizi 
~İsi ~ZZettin Çalışlarla Harp aka
~·il eclec:: Utanı korgeneral Ali Fuat 
• ~ktir. 

..,._8iirıdan 
• cleı-e 

'İ)J. ~ Clllnnızın çokluiu dolayı-
"-'. &Ün konulamadı; okuyucu

«l.1a .. -ozur dileriz. ---·----.................... -

? 

70 yaşından sonra Kuvvet şurubu 
yerine kan I 
insanlar yakın bir 

zamanda "tebdilihava,, 
lüzumunu duymayacaklar 

5 çocuk sahibi ! 
Eski ispanya 
Kralı Al/ ons 

Frankonun şartlarına 
yanaşmıyor ! 

General Franko • 
nun, İspanyada ga
lib geldiği takdir
de eski kral Alfon
su tahtına davet 
ettiği haber veril-

panyada yalnız la
men bir kral olarak bulunduracaktır. 

Kendisi İspanyanın Musolinisi olacaktır. 
Franko ile eski kral arasında mUza

kereler devam etmektedir. İkisi arasın. 

da gidip gelen kont Luis Sierragordadır. 
Londra, Parla ve Berlinde tanınmış bir 
11ima olan kont, Avusturyada kralın bu
lunduğu Yelden §ehrinden ayrılmış ve 
Bal'den geçerek Burgosa hareket etmiş
tir. 

Alfonsun, teklife red cevabı verdiği 

anlaşılıyor. Eski kral İspanyaya gelme
ye hazırdır, fakat, Frankonun teklif et
tiği şerait altında değil. 

Eski kralla Frankonun mümessili ara
sındaki görU§melcrde Alman hariciye ne 
zaretine menıub biri de buhinmuıtur. 

Kont Slerragorda eski krala, asilerin 

davasının krala ihtiyaçları olduğunu; 
Frankonun, harbi kazandığı takdirde, 
kralı tahta getirmeye hazır bulunduğunu 
söylemiştir. 

Kont: "General Frankonun paraya ih. 
tiyacı var, demiştir. Halbuki sizin İngil
terede ve daha bir~ok yerlerde sözilnUz 

geçer dosUannız bulunuyor. Eğer siz, 
Frankonun zaferinden sonra İspanya 

tahtına geçecek olursanız bunlar bize 
derhal para verirler.,, 

DcDfus'un kaırısı 
Çocuklarile beraber 

İngilterede yerleşecek 
''Dt-yll Jlerald" dan: 

Eski Avusturya başvekili Dolfusun 
kansı !talyaya' iltica etmek istemiş, fa
kat bu talebi Musolini tarafından redde
dilm~tir. 

Frav Dolfus, Şuşnigin başvekAletten 

çekilip yerine Saye !nkuartın geçeceği 
11 mart gecesi Viyanadan ayrılmııtı. 

Naziler tarafmdan öldUrtilmilş olan es. 
ki başvekilin karısı, iki çocuğuyla bera
ber, Çekoslovakyadan geçerek İsYiçreye 
gitmiştir. Orada evvela lsvlçrenin eski 

başvekillerinden M. Müzinin evinde mi
safir kalmış, sonra Bern'deki bir ahbab
lar.nm evinde yaşamaya başlamıştır. 

Frav Dolfus İsviçreden Musollniye 
mektup yazmıg ve kecasiyle olan eski 
dostluklarını hatırlatmıştır. 

Kadın, Musolininin, Dolfusun ölüm dö
ıeğinde söylediği sözleri ve bizzat ken
di sözlerini hatırlıyacağını umuyordu. A. 
vusturya başvekili şöyle demişti: 

- Son arzum karıma ve çocuklarıma 
Musolininin bakmasıdır. 

MuEolini de o zamanlarda, Dolfusun 
.;'lcuklan için: 

- Onlar artık İtalyanın kendi çocuk
larıdır, demi§tl. 

Fakat, siyasi hadiselerle beraber, 
Musohninin, eski müttefikinin karısına 

karşı olan sevgisi de değişml3tir. Dolfu· 
sun karısı ona bu hususta milracaatta 
bulunduğu zaman Musolini buglin: "ha
yır!., demektedir. 

Bunun Uzerine Frav Dolfus İnglltcre
ye gelmeye karar vermiştir. Esasen İn-

Bir Ingiliz, tıp dünyasını 
hayrette bıraktı 

Frank, 80 yaşındayken girdiği bir motosiklet 
yarışında çok iyi netice almıştı 

70 ya§ın.dan sonra evlenen ve be§ ço· 
cuk sahibi olan bir adam bütün tıp 

dünyasını hayrette bırakmıttır. 
Frank Hililer ismnide bir İngiliz o

lan bu adam geçen giln 90 yaıtında 

olarak ölmüıtür. Frank, ilk evleniıin
de on çocuk sahibi olmuı, sonra karısı 
ölmüı ve yetmiı yqında iken ikinci 
defa evlenerek seksen yaıma kadar 
beş çocuk daha yetiştirmittir. 

Frank Milier isminde bir İngiliz o- ' 
çek dinç bir adam olarak' tarunmııtı . 
Bir çok sahalarda gençlerle tam ml • 

nasiyle yarıı ederdi. 80 yaımda iken 
bir motosiklet yanıma girmiı ve çok 

iyi netice alınıJtı. Ömrünün son sene

lerine kadar bir kırtasiye mağazasının 
seyyar mümenili olarak çalıJmııtır .. 

Tanıdıkları, çok yaıamasının ve sağlam 
bünyeli olmasının sebebini daima ncı'e

li olmasında, kır hayatını, sporu ve 
musikiyi sevmesin.de buluyorlar. Yani, 

70 yaıından sonra evlenip beı çocuk 

sahibi olan bu adam tam m!nasiyle, 

gönlünU kocatmamıı bir ''ihtiyarmıJ,,. 

lngilteredt milletlnaraJS okçululc müsabakalarının başladıltm 1ıabn vmniştik. 
Otuz kadtrr m14htelif millttltn oyumuların iıtirak tttili bu mll$a'P>akdla1a tltvam o. 

1 
lımm11ktadır. Resimdı son müsabakalar dan bir görülüyor. 

20 sene evvelkD blır Dddna : 

Otomobilin sürati 40 

Kan nakli son asır tıbbında en bilyilk 
yeniliklerden birini teşkil etmektedir. 
Bugün de bir Amerikan doktoru yakında 
hava tebdili yerine kan nakli yapılacağı
nı haber veriyor ... 

Doktor Bernhaym Amerikan tıb lle -
mlnde kan nakli mUtehassıslarmdan biri
dir. Bulunduğu bir beyanatta diyor ki: 

- Biz Amerlkada kanı artık kuvvet 
gurubu yerine bile kullanıyoruz. Kuvve
te ihtiyacı olanlara tilrJU türl\l illç ve. 
receğimize kan naklediyoruz. Yeni do -
tan çocuğun derhal inkigaf etmesi ve za
yı! bünyesiyle, hastalıklara kargı koyma 
ısı için }ine kan veriyoruz. 

Bir zaman gelecek ki insanlar tebdili 
havaya bile gitmeğe lüzum görmiyecek
ler. Kan nakli o kadar taammUm edecek 
ki herkes bunu tabll bir tedavi gibi kar-
11ılıyacaktır. 

Kan nakli meselesinde en bUyülr. mnt
kUIAt, vericilerde kargnnıza çıkmaktadır. 
Kan vericilerin adedi bu gün pek azdır 
ve ancak hastanelerde bir iki klet bu • 
lunmaktadır. 

Halbuki kan vericilerin çoğalmuı 11.
znndır. Bunun için de eu kanaatin yer
leşmesine lilzum vardır ki, kan veren 
bir adam sıhhatinden hiçbir ısey kaybet
mez. Kan verecek kuvvetteki bir vücut, 
verdiği kanı bir iki saat zarfında tek
rar kazanır. ÇUnkU kandaki hemoglobin 
büyük bir silratle çoğalır ve noksanı der
hal teli.fi eder. 

Geçenlerde Paristen haber verildifl 
gibi, Fransada, hastalara naklolunacak 
kanın, hususi muamelelerle ei.§eler için. 
de muhafaza edilmesine dair tecrübeler 
yapılmaktadır. 

Doktor Bemhaym da bu hu11u11ta tec
rUbeler yapmiştır. Doktorun söylediğine 
göre, kan, vUcuddan çıkanlıp yirmi da
kika zarfı~ dondurulabillrse istenildiği 
kadar saklanması kabildir. Doktor aim
diye kadar yaptığı tecrübelerde kanı 20 

k • ı t • ' dakika zarfında dondurmaya muvaffak 

1 ome reyı geçemez. ::::::~~ır~:ı~k:~~~;e~U:.eyebtrgiln 
Otomobil yarışçısı Eyston, saatte 555 ratin on mislini bile geçtiğimizi dU3ünUr. I================ 

kilometre katederek en büyük rekoru 11ek o zamanki iddia nekadar gülünç gö. kilo olabilir. 
kurdu... rUnür! hem de bu terakki ancak yirmi Fakat, şüphesiz ki her geyin bir haddi 

vardır ve otomobil ısabasmdakl 11Urat de 
nihayet bir noktaya gelip duracaktır. 

I.Akin, ıimdikl haJde bb, otomobllclli-

Bu suretle yine meıshur bir otomobil sene gibi kısa bir mUddet zarfında elde 
yarışçısı olan Malkolm Kambelin rekoru- edilmiştir. Yirmi senede otomobilin sU-
nu !tJrnıış bulunuyor. Rekoru kınlan ya. ratini on misline çıkarmak kabil olduğu. -rışçıysa bu neticeden memnun olduğu- na göre, bir diğer yirmi sene zarfınca. ğin henüz bir had sUrate vardığına ka-
nu söylilyor. Bu münasebetle yazdığı bir ikinci bir on misli sUrate erişmek mum. 
yazıda eski §ampiyon eunları söylemek-

ni değiliz. • 

tedir: 

Birçokları düşilnebilir: bu kadar sU
ratle koşmaktan ne çıkacak? yarışta ka
zanılan bu 11Urati eehlrlerdeki otomobil. 
lere tatbik kabil değil ki! 

Evet allla, ıunu düşünmek lAzımdır 

ki, yarışlarda kazanılan muvaffakıyetle
rin otomobillerin terakkisinde bilyilk bir 
hizmeti vardır. Bu yarıglar yalnız rekor 
tesis etmekle kalmıyor, ayni zamanda 
etomobil sanayiinde yeniliklere sebeb o
luyor. Bir otomobil yarııı, yanşçıyı re

kor kırmak bakımından, seyirciyi de he
yecan duymak dolayısiyle alakadar e. 
der. Fakat, otomobil fabrikatörleri ve 

makine mühendisleri bunun fenni tarafı 
ile alakadar olurlar. 

Acaba bir makinede yeni ne gibl hu
susiyet bulunması llzımdır ki saatte 
555 kilometre gibi bir silrate varsm? 

Bu makine yarış otomobilinde bu stirati 
temin ederse hususi bir otomobilde ne 
kadar sürat kazandırır? 

İ§te, bütiln bunlar hesaptır ve otomo
bil yarışluının bu cihetten bilyUk bir 
faydası vardır. Yakın bir zamanda oto-

mohilin daha büyük bir sUrate varmıya. 
cağını kim iddia edebilir? 

Umumi harbden evvel, otomobilin sa
atte kırk kilometreden ileriye gideml
yeceği iddia ~lunuyordu. Bugün, bu sU-

lan kadın ve çocukları lngilterenin ml
safirpervc rliğinde iYi bir hatıra sakla· 

,.1üı.s-·--~--------------.-.~·-~..__-~-
) ırüırkcflsln Bombay sefiri 
) 01YECEKSlN1Z ki; "bu nasıl serlevha? Türkofis nedir ki hangi devlet-

tir ki ve Hindistan han&li müstakil hükClmettir ki onun bir de Bombay 
sefiri olsun? Bunu önce ben de sizin gibi düşündüm ve bunda bir hata olaca
ğını, daha doğrusu yazılanı yanlış okuduğumu sandım. Dikkatle okudum. 
Tt:krar gözden g~rdim. Bu böyle. Hakikaten Türkofisin Bombay sefiri mev
cut olacak ki, Ticaret odasının ağustos nüshasında böyle bir kayıt var. İnan· 
mazsanız 359 uncu sayfasına bakınız, şöyle başlayan bir cümle göreceksiniz: 

"Türkof is Bombay sefirinin teşebbüsü üzerine .... ,, 
Hem sefiri mevcut olmak şöyle dursun bu sefirin bazı teşebbüslerde bu

lunduğuna bakılırsa canlı bir mahlQk oldubru da muhakkak. 
Ticaret odasının onuncu yıl münasebetile neşrettiği bir eserde "Türkiye

nin payitahtı Ankaradır,, demek garabetini gösterdiğini de hatırlıyoruz. Tür
kofisin Bombay sefiri bulunması, Ankaranın payitaht olınası yanında suyla 
yıkanmış bir garabet sayılır. Bu sefer kendi rekorunu gene kendisirin kıra
madığına üzülüyoruz. 

Çamur rengi ten 
ÜMLELERDE kelimelerin büyük rolü vardır. Adı aklıma gelmiyen bir 
ressamın: "Bana çamur veriniz, fakat etrafına istediğim renkleri koy

mama müsaade ediniz .. Size bu çamur rengi~ bir ten rengi yapayım!,, dedi· 
ği me~hurdur. Kelimeler de tıpkı bunun gibidir. Bu sabah lmralıya giden 
muharrirlerin ihtisaslarına göz gezdiriyordum. Bunlar arasında şöyle bir ifa
deye rastladım: 

Mahkumlara kollektivite fikri veriyoruz. Ne kadar çalışırsanız, adayı gü
zelleştirip şenlendirirseniz o kadar mesut olacaksınız, diyoruz. Inanıyorlar ve 
çalışıyorlar. 

Buradaki "inanıyorlar,, fili de ten renginde bir çamur karanlığı veriyor. 
"inanmamaları 18.zımgeldiği halde inanıyorlar,,du. Bu cümleyi söyllyen her 
halde böyle söylememi~ olacak. 

R 
-..ı.•-ı.-t--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--



(~~: 
!ÇERDE: 

• Maarif vekaletinin yeni bir kararına 
göre, liseyi fen okulundan bitirenler ü· 
n!":ersitede fen_ fakültesine, edebıiyattan ı 
bıtırenler edebıyata devam edecklordir. 

• 0rta tedrisat kadrosunca bu sene bü· ı 
yük mikyasta nakiller yoktur. Yalnız, a· 
çık öğretmenliklere b3%l tayinler yapıl
m·~tır . 
. • LLe bitırme imtihanlarına hariçten 

gıreceKler, dokuz, on ve on r..ıirinci smı{
lann del'Skrinden toplu biJ"!' :..ekilde imti· 
han verecekleri için aynca bir olgunluk 
imtiHamna tabi tutulmıyacaklıırdır; 

• Lic;c ,.e ort:ıınekteplerde izcilik tcşkl. 
llılrnın dııh:ı cıınlıındırılrnım için lıcdcn 
l~Mıi) esi ınütlıırlüğlİ tar:ıfınd:ın hazırla
nan prOJC \•el.~ilMc 'erilmişllr. 

• Çinilı nhıım hanının üzerine bir be· 
şinri k:ıt çıkılınıısı karnrlııştırılmış, fnkat 
lıelcdıyc, şehrin manzar:ısı bakımınd:ın 
bunu murnfık gürmiyerck mani olmuştur. 

• Cilı:ıngir h:ılkından bazıl:ırı mnhnlle
dekl rmlyolnnn glirilllCisüntlen ş1kfıyet e
derek lfa30makomllğ:ı mürncıuııta bulun· 
muşlardın Polis eYlerlnd~ ratll"O bulunan. 
lara geç '"'nkft yavaş çalmal:ır:ınl tenbilı 
elmiştir. 

• Toprak m:ılısulleri ofisine b:ığl:ınacak 
ziraat ttlOessc'>cler'inin hıı artıda siloların 
devri devam etmektedir. Bundan ıronra 
ofisin lstnnbul şubesi fnaliyellı geçecektir. 
Ankara şubesi de teşrlnlevvclde çalışma
ya başlıy:ıcaktır .. 

• l\laltepede ilkmeklep l 1lcbesl için da· 
imt bir Uanıp kurulma5ına karnr veril. 
mişlll'. \ iltıyet, Kartlı! k:ıymnkamlığındnn 
bu iş için müsait bir saha hulıınmnsını is. 
tem iştir. 

• ı~estfr:ıJ nıiinaselıetile şehrimize gel· 
miş olon Romnnyanın Tanasn revü heyeti 
liugfin Köstenccyc l nrekct edecektir. 

• Ouı::On şehrimize yüz Jngılfz sc:n·ahı 
gelecektir. 

• \tilıhct hudull:ır.ı içinde nçılıın ehli 
ha.}·\·anlJr serf{ilcrinde derece k:ız:ınııcıık 
ha:ı vanl.lr heledı~·c tnr:ıfındnn :ılınacak ve 
damızlık olarak köylere rlağıtılacnktır. 

"AnııcloJuhl~:ırında Şirkdih·ıyriye lanı. 

fınd:ın yapılacak deniz h:ınınmıınn inşası. 
mı b:ışlıınmı~ır. 

• i\lecc3ni lnlclıe imtihanlıın diln de 1s· 
tıınbul kız \'C erkek lisl.'lcrinde y:ıpılmış. 
tır. İki mekteple iınlılı:ınıı girenlerin s:ıyı. 
~I fı:!j dir. 

• r..ğıcncc yerlerinde thrlfclerfn heJccliyc 
tnr!lfından tası.Iilıl drı"<!m etmektedir. Tas· 
dlkslz tori fo kulla na nlar ccz:ıl:ın ılınl:ıc:ı k, 
bu suretle ~üksok fiyntlurın önüne sccll
miş olac:ıktır. 

• Bu sene, 12 bini Romnnyadan ve.5 bi
ni Ilulkn:-Jst:ındnn olmak üzere Türklycyc 
17 bin muliaclr gelecektir ve bunlann rınk 
liıte hnşlıınmışlır. Gelecek sene ıncmlekt.:te 
<inha geniş mikyn la muhacir kalıul cdfle· 
ceklir. 

DIŞARDA:: 

• Dün Londrııdn neşrolunan do~tor ra. 
porund:ı kr:ılın hCiyiik anır.ıısı prens Coıı
n:ıught'un vaziyetinin tedricen fonıılnşlı~ı 
hildirılmektedir. Bir müddetlcnl>cri ı>rtın· 
sin sıhhi ,·azi~ eli iyi değildi. 

• Polony:ı p:ırlamcntosundn Almnn e. 
kalllyetlcri senatörü Vinsner, başvekile, 
son aylar içinde 500 Polonyalı Almanın 

elinden inhisar irlnrcsi mnllarını sııtma hnk 
kının geri ahnmo ını protslo eden bir 
nota vermiştir. 

• Dün Rnngonda şehrin birçok yerlerin
de müslümanlnrla mecusiler :ırasında ç:ır· 
p1şmelilr olıttu~ur. Üç lllil ,.e 15 yaralı 
vardır. Karışıklıklar çık:ır çıkmaz hemen 
İngiliz kılal:ırı cclholunmuştur. Hu vnzl. 
yel şehirde panik çıkarmış ,.c bfitün dük
kanlar knponmıŞtır. 

• Fransız malı ye nezaret inden lıilılirildi 
iline gi)re, dün maliye nazırının rlynsctf :ıl 
tındn y:ıpıl:ın toplnnlıda, Fr.ansız milli mil 
dnfoa bütçesi kati olıırak tespit edilmiş· 
tir. 

• 1t:ıJyııdn resmi gazete 1938 de imza e
dilen muhtelif İtalyan • Alman itıliıflnrı
nın merlyetc konması hnklnndak1 karnr
namcler1n metnini neşretmiştir: • 

• 1rıık ile Hıcoz arasındaki bogJorı snğ
Jaşlaştırmnk nınksadile iki rnomlekctin hü 
k(ımclleri flıığdat ve Riyndcl:ıkl maslııhnt
güzarlarının yerine orta elçiler sönder
meğe kar:ır ,·ermişlerdir. Yeni eıcner pek 
yakındti t:ı~•!n edilcr.ektir. 

• O eyluldc Cenevrede ocıt:ıcnk olan l\lil· 
Jetler cemiyeti konseyi toplnnlıs\no iştirak 
edecek Fransız hcytinc bizzat hariciye nıı
zırı Bonne risııscı edecektir. 

• Rigada bir trenle bir otomobil arasın. 
~a ':ukulJulan çarpışma neticesinde 6 kişi 
olmuş ve '15 kişt yaralanmıştır. 

iş kazası 

Kantarcılarda Kadıoğlu sokağında 
Mehmet Aliye ait 12 numaralı kereste l 
fabrikasında çalışan Salim, diin ayağım 1 
bıçkı makinesine kaptırmıştır. Kazanın 
ani oluşu zavallı amelenin ayağının bile
~nden kesilmesine sebcb olmuştur. Sa
lttm Cerrahpa~ hastanesine kaldmlmı~-
tır. , 

SEN K~PfAHA &.f:'Z.t'T'Li Si~ 
"fcJ'l\E:~ PiSılW~Sf:,.. Shli 
D~HA ~~4~~ 5EY~R 1 

Mnn<n 
3 EYLtJI; - 1938 

OOGRV Si:>''il.lYcı~ 
GAt.i 6A~ . Çol< 
TEŞEK)(vR •. 
ÇiRoZ 1'1A~ı&. 
Pi~ER ? . 
Hl\ .. i~TE 

Zor u bir a acakh 
b ç u adamı ense
sinden kes·yordu ! 

Vetişent~r alacaklının elinden usluray,ı 
a!aratt fio:-çluyu hastahaneye kaldırdılar 

Dün Tophanede alacak yUZUnden bir 
adam arkadaşını usturayla ensesinden ! 
yaralamıştır. ı 

Tophanede Karab:ı.ş nuıhnllestiıde De. 
reboyu sokağında oturnn !smaJl Ha.Ekr • 
Şencan, Fethi isminde bir. ıırl:ndiı.ştr.dan 
bundan bir müddet evvel borç nara al
mış, fakat uzun zarnnndır bunu ödeme
miştir. 

Ku 
ikrıa 

ara 
- . 
ı esı 

a~amam afj 
İş BanRası il<ramiyelefjinin 

e~{ül tertibi çekildi 

1 kramiıye. kazananlardan 
.Munise Ziya Sabit 

Türkiye l!i Bankasının kumbaralı ve 
kumbarasız RUçük cari hesapları nrasrı,da 
tertlb ettiği ikramiy.enin eylül kC§}dcsi 
banknnm umumi merkezinde ve noter 
huzurunda yapılmışur. Bu kealdede kPn

dılerine ikramiye isabet eden talililerlıı 
isimlerini, hesap numaralan ve bulun. 
dt:klnrı şehirleri sırayla neşrediyoruz~ 

1000 lira knzanan: 

AY§e İsmet 18997 İstanbul. 
500 llr:.ı. luımnanlar: 

Mitliat Receb 3221 Samsun, Tarık 
13172 fstanbul. 

2JO lira kıııaruınlıır: 

Ziya Sabit 24962 Ankara, Kani Avşar 
2798 Gnlatn, Kostnntin 76lS4 !stanhul. 

100 linı. kazanantnr: 

Sadık 19582 Ankara, Sadi 30828 An
kara, Nureddin 2139 Adana, Ahmet ro
duk 846 Bafra, Erhan 3264 Bursa, tsa 
Özen 1102 Diyarbakır, Salt 1025 Edir
ne, Lenıan 2952 Eskiı.ıehir, Suzat' Ntıri 
1020 Gaziantep, 1hsan Selim Tekinalp 
1801 Mersin, Ha§lın Uygun 1105 Mllas, 
Nefiı:ıe 233 Tarsus, Ömer Faruk 7153 
İstanbul, Vnlantln 52531 İstanbul, Nı;zif 
75303 !stnnbul, A vram Bahnr 60701! ls_ 
tanbul, Şefika 2156 Üsküdar. 

50 Ura kazananlar: 

MelAhnt 3778 Ankara, Devlet. hbudıık 
701 Yenişehir, Şakir Rodof 127 Adnpa
zan, Hürrem Beyoğlu 1454 Afyon, 2eh
ra. 1257 Antalya, Alilnevver 1859 Malat
ya, '.Valia Krrlı 321.8 Mersin, Halil 1034 
Nazilli, Abdi 204:73 Beyoğlu, Moiz 67745 

İstanbul, Sami 70695 İstanbul, M. Ergun 
33619 1stnnbul Necmettin 2L75 Galata, 
Virjin 7549 Kadıköy, F. Krat 3578 Kadı. 
köy, Mihriver 2852 Üsküdar. Katerfn 
:Muzaffer 46637 !stanbul, Kemal 75S09 
lstanbuJ. 

2:i lira lrn.zananlar: 

,\nk:ıraıla: 

Dr. Kadri 2i09, Veli &642, H. Abdul
lah 10876, Salt 13358, Sü_reyyo. 13ü97, 
Fikret 14229, Munise 18907, Advi~ e 
18934, R:ıuf 19276, Melahat 21590, Be
hice 28487, Filruzan 29627, Halil 31838, 

Fethi blrççk kereler alacağını iııfrmiş
sc de bu tnlebleri para etmemiş ve bil. 
hassa. son bir görilşmelerinde fazla lrı

zıın İsmail Hakkı borcunu ödemireccği
ni söylemi§tir. 

Dün Tophaneda biribiriıle karşıla!i -
mışlıır. Fethi tekrnr parasını iEtem~ş•!r, 
İsmail Hakkı ise buna karşı gene evvel. 
ki iddiasını lleri sürmüş ve üstelik - ala
caklmm iddiasına göre - kilfllr de etme. 
ğe Haşlamıştır: F'ethi bu vaziyete dnyana
ınamt§, cebindeki usturayı çekerek ls • 
mail H.nkkmm Uzorlne atılmış ve eııae. 
sinden kc:mıeğe başlamıştır. Etrilt:ın 

ycti§enler gelinceye kadnr 1iımail I-I!ık-
1'rnın ensesi 0I!CY kesilmiş ve ynralı knn
lar içinde:ı Beyoğlu hasta.nesine yatını -
mı~tır. Fethi yaknlB.nm.ıştır~ 

Zehir 
kaçakçıları 

Dün dört kaçakçı 
yakalandı 

İkinci oube ka.çnkçılık bUromı memur. 
!arı, diln dört eroin kaçakçmx yakala • 
mşlardır. 

Buııiardnn biri Kantnrcılarda Rifat 
isminde bir ss.tiılfalıdır. Üzerinde iki pa
ket e.rolnle bulunmuııtur. 

Emiııönliude Amb Sabri ve Karatla 
Bhlalta HUanet admda Uç kişi memur. 
ları görilnce ceblerindcki paketleri yere 

ataralt kaçınnk istemişler, fakat yakalan. 
mışlardlr, 

Turgutlu, (Hususi) - M'intnkamttda 3lddetli sıcaklar devam edJyor. ~· 
parkmda 250 metre murabbaı; saha üzerin de 400 ton su istinb eden beto s 
linvuz y~pılmıştır. Havuzun betondan zarif soyunma mahalleri ve son sısıeııını,d 
yerleri varclır. Her giln yilzler~e kişi bu ha vuzda. yüzmekte v~ b8ylece denfı 
nı tatmin etmekte olduğu E!ibi sıcaklru-dan da koı:u.nmaktadır. 

Japonyada 
tayfun 

99 lHü, 69 kayıp, 
7.7 y,arah var 

Tokyo, 2 (A. A.) - Polis, 1 eylftlde 
vukubulan tayfun hakkında bazı rakam. 
laı• ne§retmi§tlr. Bu rakamlara göre Tok. 
yo mmtaknsrnm sekiz dnir.eslnde 
üzere 99 kişi ölılı,UŞ; 77 ki§i ynralan -
mıştır. 69 kişinin akıbetinden malümat 
nlma:nrunrştır. 

SlUlaıcdJ Dye<dle 

Bir genç kız 
Otomobil alt oda 

kalarak kolu liırıldı 

Pencerederı 
düşenler 
çoğalıyor ır 

Qo iki yaşıodfl b 
~ocuk lJJdO ,ıe 

Fatihte, KaragWnrükte otufl2ld• 
met oğlu Sabri isminde ~ yaşJJ! 
çocuk, dün ev:lnln peı:cer:e~ 
b bakarken bir.denbire dJl.lt 
kaybederek sokağa dUgmilŞ, b;Jill1 
vücudunun muhtelif. y.erl~ 01Jili>'1 

yaralanm~tır. Sabri imd&d otoJ!l JtJl~ 
derhal §.~il Ç()cuk hastanesfn~lt 
mq, fakat! bUttln ihtiınaJ:ll& t;al>ib 9 
müddet J10n.ra öimUştili'. ~dlf ~ ~ 
ver Karan cesedi muayene 

nine ruhsat vemrlştir. ·, 
Dün Suadiyede Bağdad caddesinde lket/ 

bir otomobil kazası clmuştur. Ankara Ha ··t:i,,. 
Çatalçeşmeden geçmekte olan şoför k&J "f' 

Muzafferin idaresindeki 2844 numaralı Kahvelerde küçük r 
d. o Ara hacıdan intikam otomobil Bağdad caddesinde 164 nu- haneler tes.is ~ . '~,eıe.tfe 

I b marada oturan Mustafanın kızı ıs ya1- Ankara halkevi şehırdel<l ıaıb,._ı.n. 
8 an eyı?i rJer larmda Fatma Vicrlana çarparak za· zaevinde ve ,..,ııc:ma sahasın8 cıaı:::urt 

Diın Ei'enk6ytlııde garib bir hr.dise ol. -1tc 1~ 1 ,_ 1 uht ıru :ıo •'-•f"t\a ı» .Jı\ 
ı:ı v..uıırun AO unun .ıı::ırı masına ve m c- köyde hc'llkm ve köylün~ ~.K.ı.ı>-Jeitfl?" 

mU§tur. lif yerlerinden ağırca yaralanmasma cıru temin maksa~le ikı rnze:. . . . -~lif 
Bostancx caddesinde 90 numarada o- b ı v· da b b" hal 1""~ se ep o muştur. ıc n aygın ır - birer daimi kütüphane tesısiJU 

turan ar.abacı Ali dUn arabasiyle yük ta- d H d N._ h ah · aınıştıı'· ., 
Gll'ken beygirlerin inadı tutmua ve Dil''- e ay arpaşa umune ast anesıne tırmrs ve hazırllklara ba~l :ı-i )-Ol 

~ ,, kaldmlmış, 90för yakalanmıştır. Şimdilik bu kütüphaneler ~ ı:. .. aıııııt. 
vanlıı.r yorgunluküın yürtimemeğe baola. esı v" . ..hl 

mrşlardır. Ali bu vaziyete kız'.lrak ntları •• .. ·---··-··-···-----·-·-·._ • ~us. AJ• . tJl"-~ , 
....... - .... ·--------··--···----· dar olacak ue 0 ...... ,_k tan r.w-

yüriltmek için elindeki kırbaçla. doğme- 1 v e y . l NA 8 deki aylar içL11de tesis edil:;ı~ 
ğe başlaırış, fakat bu sıradao beygırler- !IJ: 1 L~ o:.! !!~de iki sene zarfında t . .ı •. 11t1J1~,-e 
den biri birdenbir.e bir çl!te a.tr.ıı~tır. • vı JıP:-. 
Ali bu sırada acı bir feryadla !er Y'U- :• e e p Du suretle Ankara }ıalke ~oa ,,tıt 
var1anrnL, ve etrartan gelenler arataC'r _ iİ p 8 0 8 y ) r) :~ köylünün okwııası i~. a~ cıacv-... : 
nm blr ayağının kı:rılmış olduğunu ~·,r- Ü • !! krrk bin cilt kitap götürJOUŞ 11 

=~~~~:.· nilmun• hastanesin• kaldrr- ~ 11 -17 E 1··1 ~ Bır sinago9"' 
=M:::=~~==~an=a=:u=1lı=o=~.============ İi Bilômum ,eyo1m, u.l.~J . yak b~~~~~; 

1iı .: Kadilst 2 (.A;. A.) - ~-~ 
Kemal 70209, Münevver 6249:t Um- u zilit, meccani pasaport vizesi.. ii mahzenin önüne a.tııa:ı:ı bir ~~ ~ 

ran 6281'0, Nafize 67142, Falına 1933, ı: Türkiye umum vekili !; lamast net:l.ceslnde t1ç1l ağır ~ ~· 
Kasnn 1:538, Sıdıka 31577, Yahya 75333, ıİ i dokuz yahud.1 y,araıanııuştıI'· Jet 'fe ~ 
Semiha 2173, Makoule 72154, Sa.kare iS NATTA ! fi.siler Slııagoga ataş verınf§ t!fSdJ 
:5956, Mıgtrdlç 4237, Müveddet 18812, i! 5! gnıia mücadele eden ttftd:f.? Atll 
Fatma 5328, Enver 21653, İ.skender !: il rine ate., etmişler.dil'· dSJl ~sll ~ 
51452, Vedat 4400, Rüştü 79530, Bedia =i 5İ Kudüs dinda§ları ıarafJJl ~~~ıl' 
19610, Fethiye 25550, Azize 716, Hay_ is Seyahat acentesi le te§kilatma mensub oldUğıı siJı' 5Jdur"' 
dnr 20954, Mar1yantf 3.2319, Galip 531, ~i g bir Arab, bf.ı: tiifenk darbe 

Hasan 3305. il==·=== Tel 44913. 14 ™- :e:S müştilr. 
bmlrde: 

Bünyamin 5646 (250) lira, Muzaffer 
12504 (100) lira, Edib 2470 (100) llra, 
Ömer 15155 (50) lira, K8zını 10952 (5'>) 

rlira. 

Zühtü 16516, Süleyman 19881, Alt 
17393, Nedret 3501, Münevver l 7"539. 

Diğer _şubelerde: 

ile öğle ve a1<şaı1I 
Her yemekten sonra mutazaman d~ erlnizi trrçaıayntIZ'· 

Sabiha 6333 Adana, Şaban 653 Berga. 
ma, Ayşe 4140 BurS<ı, Senem 2691 Erzu
rum, Mustafa Emin Orsel 6117 Giresun, 
tsmail Nail 659 tsparta. Mehmet 4.02 
K:ı.yseı1, Ayton Dursun 3654 Samsua, 
Süleyman 1508 Sivas, A. Fırat 2352 Zoı:ı-

guldak. '•••••'••••••l!&E-11•••···········--



HAHER - :A.k~am postan 

Japonlar tarafından işgal edilen 

Yıktınız perde1Ji, 
ettiniz viran! 

Çin şehirlerinde 
lıayat nasıl geçiy«lr ? 

'!tl . -
~ı;.01"\ıtn&'e~u, fakat gelecek yıl. öyle 
~llll kı o güzelim at yarışları, 
' Pabuçlarmr tam manasiyle 

~ttıraca ~ b . .. "<,bir ga enzıyor. Bugun ar. 
'ılalt~k. Yerlerde. eski mahalle. ar.a· 
\bir 1 kaydırak; !ielik- çomak-, bir
S'ı!~.lıne, tep ay.unlan deı:cccsine 
~ ll görtlü~lim.. futb ı·· dün. -ııı.~k g uz o un 
'eu•ftıtd·h seyircileri, kaç pazardır, 
~ 1 Çavınnı dolduruyor: ve bir 
~ forlar, ballar b:ıkler için 
'(~iıtt rı §aklattıklan ellerini şimdi 

1t'-> 1 eı>e) I~. (ICaranfıl) ]er, (Mah 
._ ııç: (Alderviş) ler, (Binnaz) lar 
'tik .,.. lic11vanların yarı smm, ;r.ıırı 

'llcuuu binicileri için şaltlatı -

h~lcö 
'~ tren ve otoblisle.ı:i1 Top_ 
~ ~>ıtı a1':1'.ı bLL yıl acaba V clicf cn
~tllci Ula kiınleri taşımadılar ki?
~~ar, ikinci me.v:ki tribünde 

ve ınenıe v.cren bir emzikli ha. 
~ıı_ son 
~ ·ıar1 a pazar, genç torunlarmın 
llııı~ilsında birinci tribünün mer-
bir b:· c güçHikle tırmanan seksen. 

~'?ı ~ <VUk nine bile vardr. Diyebili
)11'i ita elıefendi) Vc.liefcndi olaü öu 'iti dar ıncraklı bir' karabalık gör. 
4,iiıır. 
~ ~bııİt n~ ~azık 1 Ne yazık ki yarış-

~Oı:ı.. llıttı, yahut ki bize öyle gcL .. ıq. 
~ • lt ~· son yarış akşamı her şey 
~ ~ oradan: dagılmrya: başlar. 
~ bi :Ordi.un; kadın er.kek; çoluk 
~ \iiı··r Çok- kimseler.in çehrelerine 

'~n~ çökiiyordu. ~~ e bir kaç ar:ka:daş, hani eski 
~~"- \te baynıntaı: biterken mah
lı.ı_ d~ boyunlan bill<ülen çocuk. 

~'~ ll§iitk. Çünkü bu yılın ya
~ · o ka:Ia~ earmıştı ki yan§ 
~ etaba hafta ortasından iple 
S ~~e puan gcccl~ini, tıpkı er· 
t otq<la ll .bayram sabahını bekli yen 
~ti.t gıbi sevinçli yanş hülya ve 
~~ P Yle gcçirmcğe başlamıştık. 

li.~~ A~ar, !okey Karaoğlarun uçurt. 
~ 'a ervış birinciliği. alıp ta nmr. 

')Icr ıı Yarışı bittiği zaman. Orada, 
~sittı iltaSrnda yapılacak ufak bir 
~ lııırı \tardı ld nasılsa bu unutuldu. 
~ '-tc a ~fak bir merasim diyorum, 
rı,ııı~ız ona hoş, ve küçük bir te· 
() tUn~c diycbilinıiniz. Mesela: 
~ (So un birincileri olan ( Bintepe) _ 
~ ı~ t~ander) in, (Karanfil) in ve 
,~lar1 rnıcden önceki sağa, sola ba. 

' ad t 
11 

1ndan daha mahmur olan 

l~tlt r.:) kızın jokeyleri bir t. rafa 
.. ' Otekj • k:tızıa di . Jokeylerd.e onların kar-
~i C>tt kılccek, sonra hakemlerden 
~ tct aya ~e!iip her iki tarafa şöyle 
''t ~tı: 

~ra'b. drtrıuz perd~ ctt" . • 
"Ilı -,,,., :nız vıran. 

~lııt(fa lahibine haber vereyim!. 
~ ~ bi.~ sonra d'a öteki jokeylerden 
ı~ •Inc· -,,ltij. 1 gelenlere karşı şunu söy 

' . ~ llu y-ı r 
~ .. lı'att • c ıınizdcn ucuz kurtuldu • 
~ ~ }'ıl at, Mevla sağlık verirde ge. 
~ cı ~ tene burada bulu§acalc olur-
~~. llıan elimizden zor kurtulur. 

k. ~ • 11-
~c~ hafta.d.ı 
' t~ n r. pazar lan ne hoş ka. 
•, lıc~ a ... en Yarıı! yerine kır yoliyle 
~Olq~ &a~lıklar arasrnd4. yürüyerek 

~~,;:s~clığımhcr soğuk sulu kır 
·~ ~cıtcıı. bı~cr parça mola vererek 
~'~Ur ltl lcı. hu,. benim için başka 

~"- olu.yordu F-,--t ·· ·· '<qrı d • dAA yarış gunu, 
tt lll.ı aha kestirme olur l diye bir 

d.. , • ev ı._ ._ • • d" bi 
~~·~'Ş.ı ~çesı nu ne ır. ı- ye-
~- ıtı. l3ır Je .. .. eli' dun 
·ııll So yu.z, yuz 1 a 
~ ~ nt:a solumu. kaplayan upu. 

~. h,._. doınatcstcrin.in ar.asın.dan 
t.•,rt ı_:. havı) diye karşıma ipiri 
"l,;_ ~p .. - · 

'"'< it. ... gt !.ırlama5m mı.? Eh; ar· 
l i'recıe~·..ı:_' -

~ kf~lc "~. o zaman bende 
\~it b .. hı: attığını 1 Vaktiyle ~ene, 
~ıt -~ler ara,ttı.da brr ~ küpe k 

~ ~~ ra~ ~kta hayli ekzersi:zim ol-
-.~,, en korkudan hem oracıkta 

' 6 .. ~ . 
' ltlıtt h tırrnanıyor ~ ~ın de: 

b?· l'an~ u~t. hu~tt-. Hec~y bah. 
~ 1}'c b Şnıa:ıa.. Yet İ§, ko§ t 

l.lt.:ı..ı ilrbar b -
'l!I A agrıyordum. Bereket ..• ;:.;:;. 

ııç 'Varmıs .. Yok~a. o gün 

Biten at yarışları için -
ben yarış yerini değil; &aiiba cankur. 
taranla hastahaneyi boylayacaktım. 

Kır ~liyle karadan yanş yerine gitme
nin böyle tehlikeleri de olduğu halde 
hani bu haf ta bir yarı§ daha olsaydı, 

ben gene, ayni yoldan değilse de biraz 
berisinden gtnc. Velidendiyi boylar. 
dım .. Ne ise artık. iştahımızı gelecek 
yıla saklay:ılrm 1 • 

• • • 
Bu yılki yarışlarda tribünleri ve tri. 

bünlcrin önlerindeki sahayı erkekler -
den çok kadınlar dolduruyordu. Fakat, 
Istanbulda bu kadar at ve yarış merak. 
!ısı bayanlar olduğu halele-, ben, bu se. 
ne yollarda, kırlarda, sayfiyelerde, ne 
dense bir tek süvari bayana rastlaya -
madım. Halbuki es'Idden bizim taraf_ 
}ardaki kır yollarında arasıra böylele
rine rastlardım. Hem salt kadınlardan 
<leğil, bu yıl sivil erkel:lerden de hiç 
bir tar.afta bir tek siivari görmedim 
gibi bir şcx.. 

Vakia, bazıları, makine, ouhar, ben
zin devrinde atla dolaşmak olur mu? 
diyecekler .. Evet amma denizlerde hfila 
pek rev.acta olan yelken. kürek safa _ 
Iannı unutmıyalrm ve bu bisiklet, mo. 
tos.iklet bolluğunda biraz da kırlarda, 

ormanlarda at safası sürelim 1 

0"1W\ Cemal KAYGILJ 

Barbaros 
ihtifali 

hazır·ı arı 

Büyült Türk denizcisi Barbaros için 
Preveze harbinin yıldönümü münasebe
tile yapılacak büyük merasim dolayısile 
Beşilrtaştaki türbe etrahnda yapılan ha
zırlıklara büyük bir faaliyetle devam e
dilmektedir. Hayreddin peı_şa türbesinin 
bahçesinde ve. cadde üzerinde bulunan 
istibdat devrinin meşhur Beşiktaş muha
fm Yedl - Sclciz Basan paşanın tür
besinin kaldlnlmac;ı işi ikmal edilmiş

tir. Hasan paşanm kemikleri Yahyae
fendi dergahına nakledilmiş ve karanlık 
bir tarihin istibdat aıct1 olan bu meşhur 
simasının mezar taşı da ba~cuna dih.'il
rniştir. 

Yıldönümü güniınden ewel Hayreddin 
paşa türbesinin etrafı uir bahçe. lıaline 
konulacak, cephe duvarları kaldırılarak: 

güzel bir şekle getirilecektir. Bu işe mü
zeler mimarı Kemal Altan nezaret et. 
mektedir. 

Diğer taraftan büyük Türk denizcisi -
nin türbe5' de temizlenmekte ve tamir. 
olunmaktadır. Bu i~ de süratle: ikmal olu 
nacaktır. Bu arada Ha~Tedclin iskelesi ö· 
nündeki rıhtımın da tamiri münasip gö
rülmüştUr. 

Geçen sene 8 ağustosta Japon kuvvet- "' 
leri Pcipingi resmen işgal etmicılerdi. Bu. 
Japonların şimali Çindeki ilk muvaffaki. 
yetli hainleleriydi. Aradan biraz geçmiş, 
1938 ikincı ~inde Japon generali 
Natsui Şanghayın ~ oldUğunu ilan 
etmişti. Noelden evvel de Çin. hüh."ilnıeti.· 
nin makarı olan Naıtlcing sukut etmişti. 
Onu takiben Şantung eyaletinin Tsıng:
tao gibi mübıim ~rleri birer birer Ja· 
ponlamı. eline geçmişti. 

1938 senesinin basında Japonya şll:n3li 
Çinin bütün mühim şehirlerini ele geçir
miş bulunuyord~ Yangtse.ne.hrinin aşa
ğı kısmı ile Hangşa körfezinden Vıladi· 
\'Ostoka kadar olan saha da Japon işgali 
altındaydr. Japonya kısa bir zamanda 
işgal ettiği bu yerlerde büyük bir yerle,
me f~aliyeti göstermektedir. Ezcümle 
aSirlarca Çinin bütili:ı hususiyetlerini; 
taşuruş olan Pciping süratle JarA>nla~ 
ğa baslamış bulunmaktadır. Harpren ev
\·eı oracfulti Japon nüfusu 2000 den iba
ret iken bugün 12000 e çıkmış bulun
maktadır. Ve günden gün" de artmakta
dır. Japon nüfusunu iskan için şehirde 

bir komite teessüs etmiştir. Bir vakitler 
sc1kin, asilde bir Mançu sehri olan bu 
şehrin sokakları şimdi Japon askeri kam 
yonlan, l'ıusust otomobiller ve üç teker
lekli Japon arabalarile kaynaşmaktachr. 
Peipingin hususiyetlerinden birini teş
kil eden deve kervanları artık şehrin ta· 
rihi kapısından girmez olmuştur. Birçok 
Çin mağazaları kısa bir zamanda Japon. 
l::ıştınlimştır. Barlarda, birahanelerde, 
bütün eğlence yerlerinde Japon bayrağı 
dalgalanmaktadır. Yeni Japon rejimıin
den beri Çinli mahallelerindeki esrar kah 
veleri pek artmıştır. Çilnkü afyon istih· 
salini meneden Çin kanunu yerine şimdi 
Japonlar yeni bir kanun vazetmişler ve 
muayyen bir vergi mukabilinde afyon
keşliği serbest bırakmışlardır. Şehrin hat 
ta ecnebilerle meskun kısmı dahi veçhe
sini df'Jµ~timıektedir. Büyük otellerde ar 
tık beyaz ceketli Çinli garsonlar hizmet 
etmeme!,te, onların " yerini rengarenk 
kimonolarile çekile gözlü Japon kızlan 

doldurmaktadır. Japon yemeği 
satan loltantalar türemekte, şehrin en bil 
yük sinemaSı, bankası ve ecnebnere ait 
büyük binalardan biri Japonlara geçmiş 
bulunmaktadır. 

Japonlar daha geçen ay Peipingin dı
şında bir de haya limanı tesis etmişler
dir. Bütün demiryollan Japonlar tara
fından işletilmektedir. 

PeiJjing şimendifer idaresinde büyük 
Çinli memurlardan yalnız biri mcvkiin
de bırakılmış, dizerlerinin yerine Japon
lar getirilmiştir. Japonlar Peipinge o ka
dar yerleşmişlerdir lQi orada ancak on beş 
ser.ede ikmal edilecek su bendleri inşaatı· 
na bile girişmişlerdir. 
Japonların istila ettikleri Çin toprak

larında iyice kök salmak için bütün bu 
ga}Tetlcrine rağmen Pciping ve diğer Ja
pon istilasm::ı uğrıyan Çin şehirleri gay
rimuntazam Çin çetelerinin daimi tehdi
di altında bulunm::ıkt::ıd1r: Bu çeteler bil 
hassa Peipingin on mil yanına kadar so-

Peiping so1taltlarının yenı sfoıararı: ]a~on flaatnTaM. ' 

kulmakta ve ani baskınlar vererek Ja
ponları epeyce ızrar etmektedir. Japon 
tahminlerine göre Hopei, Şantung ve 
Şanside muayyen Ç)in askerlerinden gay
ri tamam 25.000 silahlı çete askeri var
dır. Japonlar Çin çetelerinden o kadar 
yılnnşlardır ld Peiping; T.ientsei. ve 
Paotingfu araSinda sırf çetelere ~ı 
mühim bir taarruza hazırlanmaktadır -
lar. 

Tientsen ile Şantung eyaletine dahil 
şehirlerde Japon tazyiki bilhassa kendini. 
ticaret sahasında göstermektedir. Mese
la Tsingtıo limanında ecnebi gemilere 
:-er verilmemektedir. Japonlar sebeb ola
rak bu limanın askeri münakalfttiçin ser 
best kalması lfizımgclc;liğini ileri sürmek
te iseler de liınan dalına Japon ticaret 
bahriyesine mensup vapurlar ve şilepler
le dolup boşanmaktadır. Tsingtao ile Tsi 
nan arasındaki şimenclHer hattı münlıası 
ran asker sev.kiyatına tahsi edfüniştir. 

Buralarda seyahat etmek istiyen shi ller 
konsolosluktan y,e Japon kumandanlığın
dan izin almak mecburiyetindedirler. 
Muvakkat hükQmet tarafından tedavüle 
çıkarılan para da mahalli ticareti balta
layan di~er bir haildir. Köylüler ve çift
çiler bu para}'l .kabulden çekinmektedir
ler. Çünkü çeteler onların üzerlerinde bu 
parayı buldukları vakit onlara vatan ha
ini muamelesi yapmaktadırlar. Japon 
müsta4silatı, bilhassa şeker, yağ ve kib
rit şimali Çini doldunnu~tur. Japonlar 
buralarda ecnebi müstahsilfttırun satıl -
mamaSL için ellerinden geleni yapmakta, 
ecnebi ticaret şirketlerine her türlü müş 
külatı göstermektedir. 

Tsintaonun ricat esnasm<la Çinliler ta
raiından yakılan muazzam. pamuk ipliği 
fabrikası Japonlar tarafından tekrar ya
pılmaktadır. Bugün Tsingtaoya tamam 
17000 Japon gclıni§ bulwınıaktadır. Ja-

1 

pon hükfuneti buralara gelen Japonlara 
nakdi yardımlarda bulunmakta, oradaki 
Japon nüfusunu arttırmak için azami 
gayret S<J.rfetmektedir. Japonlar işgal et
tikleri şehirlerde he!Şe) i Çinlilerden da
ha iyi idare etmeğe çalışmakta ve buna 

muvaffak da olı ıaktadırlar .. .tiarp sıra
Sinda bu ~!erden kaçan Çinlilerin 
zenginleri Japon işgali altmda kalan yer 
lerine avdet etmemektedirler. 

Geçen senenin birincikAfıununda işgal 
edilmiş olan Hangçonun bugünkü nüfusu 
eski nüfusunun yar.sına inmiştir. Buna 
mukabil oranın Japon nüfusu birdenbire 
dörtyüz misli artmıştır. On ~!erin
den bazıları ancak büyük bir mücadele 
neticesinck zaIJtedildikleri için~ harap 
urlar. 
Bunların içinde hAk ile yeksan olmuş 

~rler ve kasabalar pek çoktur. 
Harpten en fazla zarar gfümüş Çin şe

hirlerindm bili de Çinin sabık hükfunet 
merkezi Nankingclir. Bir vakitler etrafını 
güzel kagir binalarm duvarladığ.ı geniş 

caddeler şimdi kilometrelerce imtidat e
den delik deşik bir yangın yeri manzara
sı arzctmektedir Koca ~e ancak bir 
kaç büyük mağaza açık kalabilıniştir. 

Şehrin zengin tüccarları da ortadan yok 
olmuşlardır. Bir sene evvel sokakları dol
duran 2000 otomobilden ancak yirmi, 
otuz tanesi kalmıştır. Bir milyon nüfus
tan yansı kaçmışhr. Evvelce 6000 ki~
dcn ibaret olan polis kuweti 500 e in
miştir. Her köşe başında bir süngülü 
Japon nöbetçisi beklemekte, geçen çin
lilcri durduraralt üstlerini başlarım ara· 
maktadır. üniversiteler bomboştur. Ja
ponların yeniden teşklİl ettiği belediye 
meclisi ise Nankingin Japon sermayesile 
yeniden inşasına karar vermiş bulun
maktadır .• 
Şanghayda enternasyonal mıntakanm 

Japonlar tarafından işgali yüzünden bir 
çok kanşıkhklar ortaya çıkmıştır. Ja· 
ponlar Çin ticaretini ecnebilerin elinden 
alıp Japonyaya tevcih etmek için çok 
uğraşmaktadırlar. Bir taraftan harp bü
tün hararetile devam ederken Japonlar 
diğer taraftan ele geçirdikleri sahaları 
Japonla~ımak için büyük bir gayret 
sarfediyorlar ve parasızhklarına rağmen 
her türlü fedakftrlıktan geri durmuyor-
]ar. 

Hc!lO&b RlYl~©Dif VallanttD
noyu s~venıeır vaır 

n ba~ında toplanmış olanlar bu siyahlı kadının bugün 
orada olacağını düşünmüşler, bir hayli araştırmışlar 

fakat bulamamışlardır. 

metçiçsi olan ilıti}•ar bir kadın ise mutfakta yatar. 

Otelin hususiyeti yalnız küçüklüğünde değildir. 

A MERtKALI kadınlar Rodolf Valantinoyu hala 
unutamıyorlar. Meşhur aktörün ölümünün yıl· 

dönümü münaselX't!ile Losancelosdaki mezarının ba
şında binlerce kadm toplandı, nutuklar söylendi, sıcak 
gözyaşları döküldü. 

Bu münasebetle ~zarlık bekçisi garip bir ridise 
anlatmıştır. Bir senedenberi, mezarlık kapılan kapanır 
kapanmaz mezarlıkta baştan aşağı siyahlar giyinmiş 

bir kadın peyda oluyor ve Vaiantinonun mezarı etra· 
fmda dola:znağa başlıyor. Mezam, bu ifadesile, birkaç 
ccydanberi Los Ancelosda bir .-.:ıyia halinde dolaşnal
ta olan bu dedikoduyu ta~dik etmiş oluyor. 

Oliimiinün vılciönümii müna~ehetil" ah.1füiin meza-

Mezara gönı.leriten binlerce çelenk arasında Londra 
ve Berlin kadınları namına gönderilmiş iki kocaman 
çelenk de yardır. 

Düınyaınon eını ktYıçtYı~ 
c"eıı sa'ltuO~o 

1 NGILTERE'de Dor~de dünyanın en ldiçük 
oteli. s:ıttlnuştır. Bu otelin yalnız bir mutfağı \ıe 

bir yemek odası vardır. Gecen otelde kalmak istiye.n o· 
hına ye.mele odasında bulunan masalar, mutfağa nak
ledilir. B.ir dolaptan çıkanları karyola kurulur ve mü~ 
teriye yatak hazırlanır: 

Otelin hem ahÇ!ST. hem ı;rarsoı.u. hem de oda hfa· 

Dünyanın en küçük oteli ayni zamanda yeryüzünün en 
basık binasıdır. Uzun boylu bir adam otel içerisinde 
tavana dokunmadan yürü'yemer .. Tavana dokunmak 
ise çok tehlikelidir. Çtlnlcü seneler tavam iyice ınantar
la5trrrnı~tır. Uzun boylu mü~terinin üzerine bir hayli 
toz toprak dökülür. Otel 1527 de yapıldığına göre de 
411 senelik bir bina demektir. 

Işte geçenlerde bu otel müzayedeye tlkanlmı~r. 

Bu eski binayı kim alır demeyiniz. Çünkü oteli 2,000 
Ingiliz lirasm:ı bir yahudi atmıştır. Yeni sahibinin bu
rayı aynen muhafaza edeceği, yanı basında yeni bir o· 
tel yaptrraca:fr ı \'e dünyanın en ufak otelini merak e
dip gelecek Amerikalılardan para kazanmak ümidinde 
olduğu söyleniyoJ! · 
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i MARKO P O LO i 
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Bütün JI enedik kadınlarının lıalJran 
kaldı~ı güzel delikanlı ) 

13 üncü aıırda ilk defa Aıyayı do
latan Marko Polo'nun adı, fÜphe
aiz okuyucularımız için meçhul de
ğildir. Bu meıhur adamın dillere 
~stan maceraları filme çekilmiı bu
lunuyor. Onun hayabndan bazı 

aafhaları bugünden itibaren okuyu· 
culanmıza naklediyonız : 

-1-
Şarapçı dükkanının içi, içl ili nefesle

rin buharı ve her dilden konuşu~r.ı 

lakırdıların oğultusu ile dolu idi. Ki
misi bağırıyor, küfür ec\yor; kimisi 
§arkı söylüyordu. Bazıları da bulun
dukları masanın üzerine abanıp sız

mışlardı. 

Duvarlardaki meşaleler adamların 

yüzleri üzerine, şarap fıçılarına, şişe

lere korkunç birer hayal şekli veriyor ve 
gölgeleri hafif hafif ıallanamycrdu. 

Her taraf karmakarıpktı. Bu uzun 
bir oda halindeki dükkan tüccarların 
macera peşinde koşan adamların, de- ı 
nizcilerin ve hatta asılzadelerin toplan
dıkları yerdi. Burada hepsi bir arada 
içip eğlenirdi. 

On üçüncü asırda Venedik dünya
nın dört yol ağzı idi. Avrupa ve Asya 
burada biribirile temasa gelir, iki kıt'
anın halkı, bir pazar yeri gibi, burada 
buluşurdu. 

Burası hakikaten bir pazar yeri idi. 
Venedik kanalları tüccarlarla ve t icaret 
mallan ile dolu bulunuyordu. Venedik
liler komşularile Cenovada veya Flo
ransada muharebe etmedikleri zaman 
çalar oynarlar, yiyip içip zevk ederler 
di. 

• • • 
O gece de şarapçı dükkanında herkes 

çalıp oynuyor, eğleniyordu. Dükk~n

dakiler bir köşedeki ocağın başında 
halka olmuşlar, konuşuyorlar, bir şey
ler anlatıyorlar ve kahkahalarla gülü
yorlardı. Bir yandan da zar oynuyor-
lardı. ' 

içlerinde bilhassa biri en fazla ko
nuşuyor, en fazla anlatıyor ve hepsin
den fazla gülerek odayı çınlatan kahka
halar atıyordu. Oyunda kazanan da o 
idi. 

Bu, uzun boylu, iriyarı bir delikanlı 
idi. Yüzünün muntazam çizgileri ve se· 
vimli bir hali vardr. Gözleri mütemadi
yen görülüyordu. Parlak siyah saçları, 

geni} omuzları, kuvetli bazuları ile o, 
bütün Venedik erkeklerinin haset ettik
leri bütün Venedik kadınlarının hayran 
kaldıkları bir gençti. 

Zarların yine talili delikanlının lehi
ne düştüğünü görünce hepsi bir ağız
dan: 

- Marko yine kazanıyor f diye ba
ğırdrlar. Ne tali bu 1 

Delikanlı: 

- Tali değil, dedi. Siz de benim gi
bi bir Polo olsanız siz de kazanırdınız f 

Marko Polo, zarları tekrar aldı a· 
vucun.da salladı ve masanın üzerin: at
tı. Fakat onlara bakmağa kalmadan, 
gözü kapıdan giren birisine ilişmi§ti. 
Başını .ona doğru kaldırdı. 

Bu, siyah elbiseli, pabuçları ayağın
d~. bi: karış ilerde, kısa boylu, zayıf 
bır ıhtıyardr. Bu ihtiyar, Markonun ba
basının kölesi idi. 

Marko, kendisine doğru gelen ada
ma bakarak: 

- Ne var Binguçiyo? diye sordu. -
- Babanız çağırıyor. "Neredeyse, ne 

yapıyorsa derhal bıraksın, gelsin de-
di. " 

- Derhal mi? Ne var acaba? 
Marko hemen doğruldu, arka.daşla

nndan özür diledi ve yerinden kalktı. 
Kısa boylu ihtiyar da onun arkasından 
asık bir çehre ile ilerledi. Çünkü Mar
k~yu aramak için böyle meyhanelere 
gelmek pek hoşuna gitmiyordu .. 

Gondolda konuşuyorlardr. 

- Acaba nereye ı-önderecekler be· 
ni? 

- Çine gideceksiniz, Marko efendi-

- Babanız çağınyor, "neredeyse, ne 

miz. Binlerce fersah uzak bir diyara.. l 
Tehlikeli bir seyahat tabii bu. Bel'ki ı 
bir daha dönmek nasip olmıyacak .. 

- Belki, fakat se n d e insana büs- ı 
bütün endişe VPi";.;.esene ..• 

Binguçiyo biraz bozuldu. Fakat sonra 
hatasını tamir etmiye çalışarak : 

- Maksadım size endişe vermek değli 
dedi. Fakat, hakikati saklamasını da 
sevmem ..• inşaallah kısa bir zaman s.~
ra döner, gelirsiniz ... Yine sizi aramız

da buluruz. Tabi o zaman çok memnun 
oluruz, çok memnun. 

Marko, kendis~ne hakikaten çok bağ
lı bulunan bu kölenin gönlünü almıya 
çalı§tı. 

Büyük kanalın kıyısında güzel bir bi· 
na yükseliyordu. Binanın parmaklıklı 

kapısında bir levha vardı: 
Polo kaırde,ler 

ithalat ve ihracat tüccarlan 
Nikolo ve Matteo Polo kardeşler on 

üçüncü asırda V enedikte herkesin ta
nulığı en meşhur simalardandı. Polo 
kardeşler Venediğin en zengin tüccar
ları, Venedik meclisinde de en sözü ge
çen kimselerdi. 

lçerde altı kişi bir masanın etrafına 
toplanmış, hararetli bir mevzu üze
rinde konuşuyorlardı. Önlerinde bir a
lay haritalar, kağıtlar vardı. Nik-:lo ve 
Maffeo yanyana, masanın başına otur
muşlar, ak saçlı başlarını önlerine eğe
rek keskin bakışlı gözlerini ha:itaların 
üzerine dikmişlerdi. 

Nikolo: 
- Yeni bir ticaret yolu tesis etme· 

liyiz, diyordu. Aksi takdirde ticareti
miz iflas eder ... Akdeniz yollan artık 
kurudu. Yeni ticaret sahalarına ihtiya
cımız var. 

"Kardeşim bu yeni pazarın neresi 
olacağını söyledi: Katay, yani Çin. 
Buraya evvela bir mümessil gönderece
ğiz. Bu mümesil de oğlum Marko Polo 
olacaktır. 

Nik::lo·nun sözlerini daima tasdik 
ederek sallanan ak saçlı başlar, bu son 
keli:neler üzerine birdenbire doğruldu. 

İçlerinden biri: 

- Bunda pek isabet etmiyorsunuz, 
dedi. Kendisi alışverişten anlamaz. O· 
nun bildiği yabız kt-;-ız ~ yalnız oyun, 
ve eğlence ... Ticaretten değil, kadından 
anlar ol 

Nikolo şiddetle elini kaldırarak kar
şısındakini susturdu; 

- Size bir şey soracayım, dedi. Pa
risle ticaretimiz nasıl? 

- Fevkalade ... 
- Gördünüz mü? 1 Parisle ticarete 

başlamadan evvel de oraya Markoyu 
göndermiştik. Sonra, Yunanlılarla yap
tığımız anlaşma: Onu da Marlrn temin 
etti. Halbuki siz Markonun Yunanis
tana kadınları görmek için gittiğini zan 
nediycrdunuz ... Oraya da Marko gide
cek. 

- Nereye gideceğim? 
Masa başındaki yüksek sesle konu

san adamlar Marko Polonun içeri gir· 

yapıyo"a dPrhal bıraksm, gelsin]!• dedi ••• 

diğini duymamışlardı. Babası bu son 
sözlerini söylerken masanın yanına ka
dar gelmiş olan Marko : "Nereye gide
ceğim?,, diye sormuştu. Babasının kar
şısında durmuş, endişeli gözleri ile o · 
na bakarak cevap bekliyordu. 
Nikolo Pclo : 

- Seni bir iş için Çine göndereee
ğim, Marko, dedi. Çine gideceksin, o
rada Çinlilerle bir anlaşma yapacaksın, 
ve mallarımıza yeni bir pazar temin e
deceksin. Şarklılar garip insanlardır. 

Ticaretteki usulleri bizimkine benze· 
mez. Fakat, sen onlarla anlaşmasını bi· 
lirsin. 

Marko ile beraber odaya .Binguçiyo 
da girmişti. Nikolo Polo, oğluna söyle· 
diklerini bitirdikten sonra, kölesine 
döndü : 

- Sen de hazıdan, Binguçio, dedi. 
Marko ile beraber sen de gideceksin. 
Kendisine arkadaş olursun ..• 

Markonun içinde, gideceği uzak yer
lerin hayali ile bir sevinç uyanmıştı. 

Binguçyo ise biraz tehlikeli bir iş say
dığı bu seyahate kendisinin de gönderi· 
leceğini işitince müteessir olmuştu. 

Marko Polonun babasr sözlerine de
vam etti: 

- Size vereceğim iki şey var. Biri 
dünyanın en kuvvetli İmparatoru Ku
bilay Hana bir mektup ... Çünkü gide
ceğiniz yer Kubilay Hanın bulunduğu 
Pekin'dir. 

"Size vereceğim ikinci §ey daha mU

himdir. 
Nikolo Polo burada durdu ve büyük 

bir paketin içinden küçük bir torba çı
kardı ve oğluna: 

- Bunu bana babam vermi:;.ti, dedi. 
Ben de sana veriyorum. Daham ban~ 
"Yolunda ne bulursan bunun içine dol
dur.,. demişti. Ben de bunu sana verir· 
ken ayni sözleri tekrar ediyorum. 

• Marko: 
- Ama, dedi, bu torbanın içine an· 

cak pek küçük şeyler konulabilir. 
- Olsun. Küçük olmakla bir şeyin 

kıymetsiz olması lazımgelmez. öyle kil 
çük şeyler vardır ki dünyanın gidişini 
değiştirmiştir. 

"Şimdi gideceğiniz yolu gözden ge
çirelim. 

Ji. •• 

Nikolo Polo masanın üzerinden bir 
harita aldı. Oğlunu yanına çekerek: 

- İşte bak, dedi. Şu yolu takip ede
ceksin: Evvela gemi ile Akkaya doğru 
yola çıkacaksın. Akka Asya kıyısında 
bir yerdir. Şimdi burası Haçlıların e· 
linde bulunuyor. 

"Akkaya çıktıktan e.::·nra karadaki 
seyahatiniz başlıyor. Akkadan kervan· 
tarla Arabistan çöllerinden geçecek, ı
rana, oradan Semer1cande gideceksin. 
Tataristanın uçsuz bucaks•z ovaların.da 
Cengiz Hanın atlıları ile karşrlaşacak
sın. Oradan da geçtikten sonra büyük 
Katay ülkesine geleceksin. Buradan da 
dünyada eşi olmıyan Pekin şehrinde 

Kukilay Han, dünyanın ve güneşin, a-

Kiğıt ihtiyac~ 
Sellüloz ve ikincı 

kağtt fabrikalarunı 
Önümüzdeki Haziranda işle 

miye açılmış bulunacaklar 
inı:ıaat faaliyeti vardır. Binlc:cee~I 
hendia, işçi, usta, ağustos gUtı dnil ç 
vurucu harareti altında durına sd1 
yorlar. lzmit klğrthanesinlnı ııcl tS 
cUmhurlyetin yüksek ve göz ~bal 
rile doludur. İnsan burada, ıs g6 
sıl yaratıldığını bariz battala 

İzmit, (Husus!) - Zirai vaziyet, ev. 1 
velki senelere kıyas kabul etmiyecek 
kadar hız almış bulunmaktadır. Mınta

kanm her tarafında pullukla ziraat ya-
pılmağa ehemmiyet verilmektedir. Bi
zim, kendi topraklarnnıza uygun malze
meyle yapılan bu pulluklar, köyltiler a . 
rasında kapışılmaktadır. Hattl bizzat 
kendileri de bunu imal etmiye muvaffak 
olmaktadırlar. 

Tohumların ıslahı 

Arifiye tohum ıslah istasyonu ise pek 
faydalı olmaktadır. Eski tohumlan ye -
nileriyle değiştirmekte ve cinslerini JB• 

lah etmekte ve bu suretle ekilen to -
humlar hastalıksız, verimli ve dolgun 
mahsul vermektedir. 

Meyvecilik 
Diğer taraftan Kocaeli meyvacılığı da 

pek bariz vasıflarla kendisini göstermek
te ve sırf meyv~cılıkla geçinen köylUler 
görUlmektedir. 

Kocaelinde bilhassa Çavuş UzilmU, fe. 
rik elmaları, kiraz, aeftall, fmd~ ve kes
tane İstanbul ve Ankara piya.salarmda 
pek ııöhretlidir. Şimdiye kadar gelişi gU

zel bir şekilde kabzimalların ııaltanatı ile 
idare edilen Kocaeli meyvacılığt güzel 
bir teşkilatla Umid edilen şekil ve neti
ceyi hasıl etmeye başlamış bulunmakta. 
dır. Sapanca gölU İzmir eirketi, K~aell 
meyvacıbğrnın standardizasyonunu fiilen 
üzerine alriiıı ve bu şekilde müstahsile 
çok faydalı bir hizmet görmeye başlamııı
tır. Ziraat mUdUrlUğü ziraat mücadele 
vasıtalarmda meyva ağaçlannm hasta
lıksız olması keyfiyeti ile meşgul olmak
ta ve bütUn mmtakanm ağaçlarının has
talıksız olması için candan bir alaka gös
termektedir. 
Aaşğı Kirazca köyünde fennt elma fL 

danhğı tesis edilmiş, Sapanca gölil ile 
Sakarya nehrinin uzandığı Geyve kıyıla
rında dünyanın en güzel ve leziz elmala
rını yetiştirmek arzuları tahakkuk et -
meye meyletmiştir. 

Meyvalann ambalaj usulleri de değiş
tirilmiş, eskiden 50 - 60 • 70 kiloluk kü
f eler içinde piyasaya arzedilen mahsul, 
şimdi 8-10.15 ve nihayet 20 kiloluk hu
susi kaplarla sevkedilmektedir. 

Sanayi faaliyeti 

İzmit, sanayi hayatında da, hiçbir eeh
re nasib olmıyan müstesna bir talih için. 
dedir. 

İki kağıt, bir scllüloz, bir klor, fabrika
mızdan başka Hcrekede mensucat, 
Gebzede iki çimento, Adapazarında ke -
reste ve ipek fabrikaları ve sayısı yüzleri 
aşan büyük imalathaneler mevcuttur. 
• 2 inci 5 senelik sanayi programına da

hil olarak şehrimizde bir kaolin fabrika
sının da kurulması tahakkuk etmiştir . • 

Birçok insan ve on binlerce vatandaş 
bu sınat müesseselerde çalı§makta ve ha
yatlarını kazanmaktadırlar. 

Fabrikalara lazım olan işçiler arasın. 
da, elektrikçi, tornacı, tesviyeci, maran
goz, demirci ve saire gibi sanat erbabı
na dahi fazla ihtiyaç hasıl olmakta ve 
bunlar kolay kolay, temin edilmektedir. 

Kağıt ve sellüloz fabrikası 
Kağıt fabrikası sahasında hararetli bir 

yın ve yıldızların hakimi Kubilay Han 
burada oturmakta.dır ..• 

Masa başındaki ihtiyar adamlar Ni
kolo"nun Çin İmparatoru hakkındaki 

bu sözlerini hayretle karşıladılar. Fakat 
Nikolo, oğlunun üzerinde yapmak iste
diği tesirde muvaffak olmuştu. Marlt~ 
Polonun gözleri daha şimdiden ufka 
dikilmişti. Bu büyük seyahate bir an ev 
vel başlamak için büyük bir arzu duyu
yordu. 
- Devamı pazarteai günü bu 1e.yfada -

Sellüloz ve ikinci k1'1ğıt fabf 
inşaatı 939 senesi haziranında 
bulacaktır. ııt• 

;;..ı J]lU • 
Sellüloz fabrikası ka&,,-ın . }.) 

duğu hamuru temin edecekti!~ 01 
manda bir harb vukuunda 1~ "tll'· 

b"leCC" maddeleri de istihsal ede 1 oııt' 
lilloz fabrikamızın i.kmalindcll : 
riçten sellUloz almağa lüzuın 
caktır. 

ğıt İkinci klğıt fabrikası 1se, ıc! .... es~ 
- doldu•~ 

yacında ~rlllen boşlugu urıU ,-e 
mit kağıthanesi o zaman her t dret 
cins kağıdı yapabilecek bir ~olt ~ 
terecektir. BugUn, yokluğu b t \'e 

aze e yetlere sebebiyet veren g . sJll1' 
kağıdı da, ikinci kağıt fabrık~lccc•t 
atından sonra bol bol yapıla.b sal 

İzmit kAğıt fabrikam~. ~ıı 
reti memleketin kll.ğıt ihü) ~ 
tesbit edilmektedir. sunıer 13 Jllpıt 
fmdan kurulan bu fabriknla~, .u1cce~ 
dilstrimlz için çok şcrC:li "e ö~clled11 

faaliyet göstermektedırler. sile 
bin tonluk bir imalat kapns~teaııı ~ 
muş olan birinci kağıt fabril' Jjtı ~ 

1 jIJlll 
nesinde 10.204 tonu bu an lc~t 
rakama çok yaklaşınıştır· }ı!e:dil~uı 
için tamamlyle yepyeni bir e ıırl~ 
besinin aldığı bu netice cidden p 

zaferdir. 

K!ğıt ve karton fabrik818~)1\l 
ten getirdiği ham maddeleri cd 

ye 
çinden elde etmeği esas gs de 5 
tedir. Ve bu maksat uzerlı:ı sl'ts 

til dUrJll 
liıank olanca bassasiye c 

. ·er t1l 
KA.ğıt imalinde milhiın bı: ~e )itle 

olin fabrikasının tcmeııerı 
mitte atılmış olacaktır. 

Dörtyol' da 

Portakaıcıı~t 
Pe~ Büyük bir satı~ kO~cu l 

tifi kurup komısY01ar 
dan kurtu ldu 

• '.l'Urld>~ 
Dörtyol, (Hususı) - zl olııı1 j 

mühim bir portakal ınerkC .... ıdıJ· .. 
Uf ıcuı .. IJllllll" 

yolda satış koopera 1 art>'ol 
kurulu seçimi yapılarak p 

k rUŞtU· ti' 
bu hayırlı teeckküle a'> 1'0ııotıl 

Bu t<'şekkül Dörtyotuıı ğc rli Jııl' 
rumu üzerinde büyUk de e 

doğuracaktır. sa.ıfıt 1~1 

~Iüstahsil halk artık fSu:ıabil~ 
satayım, kimden beş para erııti! 
düşUnmiyecek. Her J<oOP dCğet 
portakallarını kooperati~~:... J311 ~ 

aı-ı.» • il 
sile satıp parasını ala~ 1<otıliS}"' ııı 
kette her sene tüccar 'e hsflC J<fl 

usta 
kazandığı para da ın 

ııı 
tır. sındıı. fPI 

Eskiden ihtiyaç J<ar§I le poJııı.' 
daha çiçek mcvs~ln~~~~-ıı.çla1'1~t!1' 
tan bahçeciler §undı ıı:ı:ııık eııt i' 
kooperatifinden avans ~ carıll ,-e ... c 

. · tUC !)" lafi edecekler, hıçbır rflııaştil . 
yoncunun ihtikarı ile kil ,·o>"' ) 

Bahçeleri hastııianIJlIŞ 'llııııuŞ ~ 
. . e }<O~ J \l1' 

fidan yetiştirme ışı.n erat.il ' ~, 
eller için de kredi ıtooP tilC ı11 

k sure {11' t 
deli ikrazııt yapına ııU>' 4'J 

. 1 ·ş:ıfıJltl IJS' 
portakalcılığının ın u. il< btl • ,., 

. B- tUn h!l ııull lar verecektır. u ıııeJll 
şekkUlUn kuruıınasınuaıı 
vintlidir. 



·o 
l'1ı! a~•nde ikamet eden 
~~ 1!ldaki bu 67 lik ihti
~t tr asırdan beri ayni tras 

~'aş 0lınaktadrr. Bu lü-
1 ~faraııa ''muktesit., zat 

. ~e a traş olduğunu ve 
~ e;r .. ~ Yukarı 4.500 do 

'k'&ıni hesaplamıştır. 

* * 

~ 

\~~~o 
lıı,, 

1 
adındaki Arjantin-

•• ~, o't> d ~q ,,aşın a olduğu 

~ci'dana gerilen o· 
' tldi llnluğundaki ip il. 

t :-.~ftıı P gelmeğc muvaf-
r. 

~ .. 
... 

l 

Emanuel Joindis adında bir A. 
merikah, içinde 25 kilo ıığırlığm
da bir taş parçası bulunan el a
rabasını Atlantiktcn Pasifik'e 
kadar bUtUn Amerika boyunca 
sUrUkliyeceğine dair bir arka . 
daglyle bahsa girmig ve bu bahsi 
kazanmıştır. 

-
Gurarni adındaki ekzotıik balık 

adeta şarkı söyler gibi ses çıkar
maktadır. 

~. 

Sünger delikli olup suyu dur· 
d~ yegftne cisimdir. 

Oyu ıncakOaı ır: 

Masan 

Cesur 
Bir gün ilci kuzu, (lç Mongo

listanm garp cihetinde kain) 
Lobon • Çenbo manastırına du· 
aya gidiyorlardı. Yolda bir kur-

, da rastladılar. 

- Nereye gidiyorsunuz öyle? 

Kuzular da cevap verdiler: 
- Lobon • Çenbo manastırı

na duaya gidiyoruz. 

- Ya!.. Şu halde, mademki 
o kadar dindarsınız hana acıyın 
çünkü açım. Sizi yemekten baş
ka çare yok! 

Kuzular: 

- Peki, kurt amca, dediler, 
bizi tabii yersiniz. Fakat müsa· 
ade edin de evvela gidip ibadeti
mizi bitirelim, sonra siz bizi yer 
siniz\ 

-Peki 

Kurt: 
Dedi ve onları bıraktı .. 

Kuzular Lodon - Çenboya git 
tiler. İbadetlerini yaptılar ve 
geriye dönüler ve biraz yuru· 
dükten sonra, kurdun kendileri· 
ni beklediği yere geldiler. 

Kurt sordu: 

- lyi dua ettıiniz mi? 

Kuzular da cevap verdiler: 

- Çok şükür iyi!.. 

- Şu halde, ıizi artık yiye· 
ğim. 

Bunun üzerine üçU de biraz ö 
teye yürüdüler. Tam bu anda 
yanlarından bir tavşan geçiyor· 
du. Kuzular tavşanı görünce ~Y 
le dediler: 

Tavşan 
- Biz Lobon Çenboya duaya 

gitmiştik. Simdi bu kurt arka-

mızdan gelerek bizi yemek ~sfr 
yor. Bunun için tavşan karde-

şin fikrini sorrnağa karar verdik. 
ne yapalım, acaba? 

- Tabii sizi yiyecek... Fakat 
ne de olsa biraz durup burada 
bekleyin. 

Bu sözler üzerine tav~an on
ları yolda bırak~rak uzaklaştı. 

Metrtık bir kulübeye girdi, ora· 
da Nr keçeyle çay paketinden ar 

takalan kırrnm bir kağıt buldu 
ve bunları alarak kurtla kuzula
rın yanına döndü. 

Tavşan keçeyi yere serdi, üze
rine oturdu ve Mançu hanının 

bir emimamesini okuyacağını 

söyledi. Kurdu kork-utmak için 

kmruzı kağıdı aldı ve ~u hitabe 
yi uydurdu: 

- Han, kendisine yetmiş iki 
kurt derisinden kürk dikilmesini 
emretti. Bugün bir tek kurt deri· 
sine ihtiyaç vardır. 

Ve tav~an ilave etti: 

- Hanın emirnamesinde ma
demki böyle denmektedir. Ben 
de burada bir kurda rastladrm. 

gidip haber vereyim de hanın 
kürkü tamamlansın! 

Bunu duyan kurt, bütün k-uv
veti tabanlarına vererek. oradan 
kaçtr. 

Kuzular da rahat rahat yerle· 
rine döndüler. 

(iUzel hlr gemi yapahlllrslnlz 

' .. . .. -.................... . 

İl]te, size kolaylıkla yapabt 

Jcceğlniz bir gemi. Bu §ekli bir 

kartonun üzerine yapıştırdıktan 

sonra, kenarlarından kesin, nok

talı yerlerinden kıvırın ve A, 

B, C, D, E harfleriyle işaret e

dilen yerleri, A' B' C' D' E' 
harfleriyle işaret e<lilen gri kı
sunlarm tizerine yapı§tırtn. Son
ra diğer kısımları yapıştırmağa 

başlayın. N ve M' nUn ve N' nlin 

Uzerine gelecektir. Bu iş bittik
ten sonra da, direk yapmak i-

çin, ild tane çöp bulun. Yelken 
yapmak için de, bir klğıt alıp il. 

çe böliln ve (üst tarafta sağda 
gösterildiği vcçhile) direklere 

geçirin. Güverteyi, F harflerile 

gösterilen iki yerinden delip, 

bir az tutkalla direkleri oraya 

_., ' . 

teshil edin. Nihayet bUlUn bun
ları, zevkinize uygun, gibel 
renklerle boyayıp omurgayı ga
zeteden blr kaidenin Uzcrlnc 
tesblt edin. 
Eğer bu işi dikkatle yapar ve 

bilhassa boyaya ehemmiyet ve
rirseniz, odanm sllsliyccek gU
ır.l blr gcml yapmış ve bundan 
bilyilk blr ıevk duymuş olursu
nuz. 

EGLENCE 

Rakamlarla işaret edilen yerleri a~ğıdaki renklere boyarsanız, 

eğlenceli bir tablo yapmış olursunuz: 

-
o: Beyaz, ı: Bej, 2: Gri, 3; Kestane rengi, 4: Koyu kahveren 

gi, 5: siyah. 

Her şeye ce -
vap: 
Baba - Bu 
yaşta sigara iç 
memen lftztın. 

Ü I 

' -
\ : 

Cerrah - Mu. 
hakak ameliyat 
olmanız lazım. 

Kasap - Bu ba 
na kaça mal o -

Duman büyümene mani olur. 
~ -~Şu halde Londranm 

dünyanın en büyük şehri oluşu 
nu nasıl izah edebilir$n. 

!ur? 
Cerrah - Aşağı yukarı yüz el 

li lira. 
Kaı;ap - Canım. bir mec;lek

taşa herhalde tenzilat yapabilir-

Bayan • Bir çift 
iskarpin istiyo -
rom. 
Satıcı (kadınla

rın arzulanm 
iyi bildiği için) - ayağınıza ne 
kadar küçük olsun bayan? 

O Patron - Geç 

~
-~ \' 'tJ~ geliyorsunuz, de-
~ ~~V: likanlı! 
}'il ~ !\lcmur - Ça-
l lar saatim bir 

türlü. çalmadı da, uyanamadım .. 
Patron - A!.. Siz evinizde de 

mi uyuyorsunuz? 
Boks maçında: 

ll-- ~ ll--
Boksör - Şimdi 

Y ye kadar avan • 
' - taj kimde? 

Menecer - Pek 
fazla fark yok .. 

Boksör - Rakibim vaziyete 
hakim değil ya? 

Menecer - Hiç kÔrkn.a -
asgari elli defa vurdu. sen de 
aşağı yukarı ell;i defa ıska geç· 
tin. 

.. ' smız ... 

- Baban sana 
tokat attığı için 
mi ağlıyorsun? 
Kabahatin ney · 
miş? 

- Bilmece hallediyordum da, 
ondan. 

- Bunda ne fenalık var ki? 
- Çünkü "dedelerimzde hid· 

det,, ifade eden dört harflik bir 
kelime lazımdı ben de "baba,, 
kelimesini yazdım! 
Şapkacıda: 

riyor ... 

- Bu şapkayı 

muhakkak a
lınız bayan, si
zi en aşağı on 
sene genç göstc-

- Şu halde bu şapkayı kati, 
yen almam! Çünkil onu her çr 
karşımda on sene yaşlı görüne· 
ceğim! 

BsLMECE 
Fuat oldukça uzak bir yere git

mek istiyor. Orada bir arkadagını * ~ görecek. Buluşacakları saati ev-
Anne _ Haydi oğ • vclce tayin etmişler. Eğer Fuat 
ıum, çocuk olma! saatte 5 kilometre 760 metre sU. 
KUçUk Hasan _ ratle giderse bulu§acaklan sa.at-

N al Be ten elli dakika evvel gitmiş ola-e yap nn... n 
böyle doğdum! / 

-. cak, eğer saatte 4,5 kilometre atl-
ratie giderse 20 dakika geç kala
cak. YUrUyeccğl yol ne kadardır 
ve tamam vaktinde gitmek için 
saatte kaç kilometre yilrUmeli
dir? 
Doğru balledenlerden birinciye 

bir dolma kalem, ikinciye bir 
losyon, UçilncUye bir el§e esans ,.e 
ayrıca iki yUz okuyucumuza muh. 
telif hediyeler vereceğiz. 

HABEP. llıt ....... lla . 
i~ "-~Y l'lıat \'ah~llcrtn midesine git- zartma yaparsanıx ctimln ne kadar lez· 

--· d ı;.ı 
kaç gün btlrahat edersem tekr&r eski malannı, gayet iyi yemek \•ermelerini a.- ÇOCUK S~ Yr-'ASI 

Bilmece kupona 
3 EYLOL - 1938 

~' "•.t eı;,.oldlr. Krala: zetU olduğunu anlarsmız. 
'~e cıo:!c, der ••• Beni kcbab etmek· 2 - Yalnız yol beni çok yordu, zayıf. 
~e <l fn °lnıaz. BcnJ temiz bir ten- ladım. Eıtkl halimi gösteren şu fotoğra· 

e e yapraklarfyfe beraber kı- fona bakınız bir kero •.. Eğer burada bir 

hallml alırım. damlarma emreder. 

S - Kral: "bn adamm hakla var,, dJ. t - Bay Fuat gayet iyi yemeklerle 
ye dUşUnür Ye Fuada çok dlkkaW bak- besleniyor. 



· · b' A ht 1·1· · ·ı· 1 l Lik maçları ıyı ır vrupa mu e 1 1 ıngı iZ en Neden geri bırakıldı 
kendi topraklarında pek aıa T~~~E.:~~a;:kanh-

mağl Op edebilir 
iddia edildiği gibi ingiltere milli takımı beraberlik 
bakımından zayıf değil, bilakis en büyük avan• 
taja sahiptir. Avrupalı yıldızlar arasında ise 
ferd olanık İngiliz ayarında eleman pek çoktur. 

Yazan: M. IE. Talu 
70 inci yılın idrak eden İngiliz fulbo. { 

tu ılenei devriyesini tesit ederken çok o
njinal bir dUşUnüşle, bakir bir mevzu 
seçmiş ve eimdiye kadar ilk defa olarak 
bir "Avrupa muhtcliti - İngiltere,, milli 
maçı organize etmiştir. 

Futbol meraklılarınca çok alakayla 
k.aıııılanan bu vaziyet, neticeden evvel 
bUliln dünya matbuatını işgal eden bir 
mesele haline gelmiştir. 

Kimi; Avrupa muhteliti bir milli ta
kmıdan daha. müessir olabilir mi? 

Kimi; gaye çok şlimullendiğinden işin 

ciddiyetinden §Üphe edilemez mi? 
Kimi; muhtclitin tesbiti güçlükleri? 
Kimi; Avrupa için kat'i bir ademi mu

vaffakıyet! 

Kimi de; İngiltereyi, mevsimi içinde 
yenmenin hiçbir zaman mümkün olamı. 
ya.cağını ileri sürerek birtakım lstüham
Jarla siltunlarını doldurdular. 

Bu mevzuun §liyuundanberi, ilk günün
den itibaren biz de muhtelif sayfalarda 
b·ına temas ettik. Elimizden geldiği ka
dar kah takım, kah organizasyon hak • 
kmda epey yazı yazdık. Hatta "Fikret,, 
in muhtelit kadrosunda behemehal "sol 
açık,, oynatılmasında ısrarımız da hatır
lardadır. 

Şimdi mevsim dolayıslyle resmt maç -
lar şöyle dursun, antrenmanlara bile ye
ni hız verildiği günlerde bir arkadaşı • 

mız radyoda bu bahsi ele, daha doğrusu, 
ağza abrak bazı iddialarda. bulundu. Hu
lasa olarak dedi ki: "İngiltere milli ta
kmn, menecer Çapman'm iddiasına. na
zaran klUb takımlarının hiç olmazsa on 
tanesinden aşağı kıymette ve kuvvette. 
dlr. Zira birçok defa milli takıma seçilen 
elemanlar biribirlerini ancak bu vesile i
le ilk defa görmüş ve tanımış olurlar. 
Binaenaleyh takım oyunu zaafa uğramış 
olur. Bununla beraber İngiltere bera -
berliğinin, İskoç, Gal, İrlanda yard.ımına 
lüzum bulmadan herhangi bir Avrupa 
muhtelitini kendi toprağında alt edece. 
ii muhakkakttr. Zira, henUz, Avrupada 
ferd itlbariylt İngilizlerle boy ölçüşecek 
kırat bugUn :için yoktur.,, 

En iyi futbol anlamışlardan olduğuna 
eskldenberi ~at'I bir inancım olan, kon
ferans sahibinin - affına mağnıren • bu 
ae!er de noktat nnzanna iştirak etmiyor 
:ve ııözlerini cerbediyorum. Biz de kendi 
fikrimizi izaha çalışalım: 

Evvel&, bir futbol takımmm e.sas kuv
"8U "takım oyunu,, olduğunda ittifak e. 
Cfeltm. Değil mı? Bu da malüm olduğu 
üzere bir arada uzun zamandır çalışmış, 
anlal!DII, kimselerin ahenginden doğar. 

O halde "klüb, takımı "milli" takımdan 
daha kuvvetlidir. Hayır! 

Bu iddiayı, modern futbolil bihakkin 
oynıyan "modern milli takım,, lardan baş
ta İtalya olmak üzere, Almanya, İsviçre, 
Norveç, Polonya hatta Fransa çürütmek
tedir. 

BeıP diyorum ki; her mevkiln "as" ı 

pundu punduna seçilip bir beraberlik ya.. 
pılırsa, o manzara herhalde "anlaşma,, 

nın avantajını kat kat geçecek bir mües
siriyet alır. Fakat "hem §anıdan yansın, 
hem pilfı.v yağlansın,, kaziyesince böyle 
yüksek elemanları seçerken de, "anlaş

ma,, kudretlerine ehemmiyet vermek 
doğru olur. 

İngiltere milli takımının hiçbir ferdi, 
tasavvur edilebilir mi ki biriblrlerinl tanı. 
mamış olsunlar? Tanrının "cumartesi;, 
!erinde birlblrlerini likte ve kupada - ta
bir caizse • sıradan geçiren her İngiliz 
futbolcüsU yekdiğerlni tanır, hem iyi ta
nır. Ve pek mlimkUndür ki o sene için 
karşı karşıya oynıyan elemanlar bir veya 
birkaç mevslm. evvel ayni takımda yan
yana da bulunmuş olsunlar. Binaenaleyh 
vantaj sayhmak islenen taknn an -

laşnmamazlığı da mevzubahs olamaz. Ne 
rede kaldı ki İngilizlerin milli forma al
tında bile çok meşhur olan tekniklerin
den ziyade taktikleridir,. Taktikde fer. 
din değil topluluğun blr anlaşmasıdır ki 
bundan ahenk doğar. 

Ferd klasına gelince, sistem ve metod 
hayranlarının içtihatlarına hürmet ede
rim. Fakat her iki ekolU de görmüş ve
ya tetkik elmiş olanlardan sorarım: "Or. 
sinin Bastenden, Piolanın Drekten, Gal
lnher'in Sindelardan farkları nedir?,, 
Üstelik bugün muazzam lngiltere futbol
cu kadrosu arasında bir Hlden, bir Saro. 
el de yoktur. Ve İngiltere, o da kendi 
sahasına inhisar eden mütemadi zaferle
riyle mağrur bulunuyorsa bunu bir tek 
Basten'in canbazlığından ziyade "on bir,, 
hemayar kıymetlerinin "anlaşma,. sına 

borçludur. 

İşte, Avrupada, muhtelü milletlere da
ğılmış ve bir bayrak altında nispeten 
mahdut olan on bir tane asını ayarlıya. 
btldiği gün İngilizleri, hatta, hallaç pa
muğuna çevirmelerine intizar edebiliriz. 
Zira Anglosaksonun, meşhur "soğukkan
lı,, lığına mukabil Avrupanın "Latin e. 
nerjisl,, bilhassa futbolde fevkalade e -
hcmmlycti haizdir. 

Saha avantajını da yabana atmamalı
dır. 

l\lu,ııkkar Ekrem TALU 

HABER 
yüz.me müısabakaları 

Gattlemlzin tertip ettiği biiyük yüzme müsabakaları bugıin Bıiyükdere Bej'az park 1 
yüzme havıtzunda yapılmaktadır. Resmı mizde; birçok tanınmış sporcuların iştirak 
d illi bu müsabakaların galiplerine veriltcek madalyeler görülüyor .. 

ğından: 

Bu gün çıkan bazı yevmi gazeteler
de bölgemiz futbol ajanlığı tarafından 
11 - 9 • 1938 tarihinde başlamak üze
re tertip edilen 1938 - 193.g yılı lik 
maçlarının Futbol Federasyonundan 
gelen bir -emirle tehir edildiği yazıl -
makta ve bu tehire aebep olarak ta 
dört klübün lik maçlarına iştirak etme
mesi gösterilmektedir. 

Bu husus hakkında Futbol Federas 
yon\ından Bölgemize hiçbir emir gel
memiştir. Lik maçlanrun 24 - 9 - 1938 
gününe tehiri bu dört klilple bir anlaı
ma gayesine matuf olmayıp sırf 17 ve 
18 - 9 - 1938 günlerinde Ankara muh
telit takımı ile bölgemiz muhtelit takı 
mı arasında şehrimizde yapılacak olan 
müsabakalar dolayısiyle clduğu tavzi· 
hen beyan olunur. 

Kürek muka
vemet yarışı 
T. s. K. Jstanbııl Bölgesi Su sporlan 

ajanlığından: 

ı - 4-9-938 pazar gtlntı Beykozdan 
başlayıp Modada bitmek üzere • tek 
klasik tekneler arasında bir mukavemet 
yarışı yapılacaktır. 

2 - Yanşa Beykozdan sabahleyia sa
at 10 da. hareket etmek suretiyle ha.ala.. 
nacaktır. 

3 - Kürek hakemlerinin yan§ saatin. 
den evvel Beykoza. teerifleri rica olu -
nur. 

4 - Yanşa. tamsa.at 10 da başlanaca
ğından muayyen saatte depar yerinde 
bulunmıyan tekneler sonradan Yart§& a
lmuuyacaktır. 

İngilteredcki kadın amat8r atletler 
müsabakasında 880 yarda.da dünya reko
runu kıran Mis O. Hol koşuyu bjtirirken. 

Adalar yüzme 
şampi yonası 

Her sene olduğu gibi, bu ~+ıı da (Be
yoğlu halkevi tarafından) tertib edilen 
adalar arası yüzme şampiyonası müsaba
kası bu pazar günü Hcybcliada plajı ha
vuzunda yapılacaktır. Müsabakada kaza. 
nanlnra madalyalar ve diplomalar veri· 
lccektir. Yarışlara saat 15 de başlana -
caktır. 

Yarış programı: 

Baylara: 14 yaşına kadar: 50 m. ser
best. 50 m. sırttistü.' 4 X 100 bayrak. 

14 - 17 ya§a kadar: 
100 m. serbest. 200 m. serbest. 100 m. 

sırtüstü. 100 m. kurbağalama. 4XlOO bay 
rak. 

Büyukler: 
1000 m., 200 m., 400 m., serbest. 
100 m. sırtUstU. 200 m. kurbağalama. 

4X20 bayrak. 
Atlama: 3 m. tramplen. 
Bayanlara: 100 m. serbest yarış. 
Bayanlara atlama: 3 m, tramplen,. 
Yarışın bUtün safhaları filine alınacak. 

tır. 

• 

Davis kupası finali pı1' 
Davfs Jiupası Avrupa maçları finali için Yugoslav ve AlıJtall ~~ı~ 

nın karşılaştığı malfımdur. gsJl':'~ 
Bu maçta Alman şampiyonları Henkel ve Hetaxa. gUzel bir b,

zanmışlardır. Resmimiz iki büyük tenisçiY.f bu final ma.ç:mIIl eıı 

zamanında göstermektedir. ~ 

Galatasaray, Gün~ 
Senenin ilk ekzersis maçıP 

qarın Taksim stadında 
yapacaklar ~ 

Ge~en sene yaptık lan müsabakalar şampiyonu olan Şişli i~e i:e iJI ~ 
çok büyük bir alakayla takip edilen gay- il Va.babın Güneş klub altlJ f. 
rifedere klüplcr, bu seneki karşılaşma- bir hayli znyıflamIB olıP itfdit ~;Ilı 
)arına 17 eylül pazar günü sabahından yine en iyi klüblerden b J1l etı f 
itibaren Taksim stadyomunda başlıya - kohba - Şişli mııçı baft:caııııt· J. ~ 
caktır. müsabakalarından biri t> r ~uııt;; 

Şişli, Pern, Galataspor, Escyan, Kurtu. günde Sparta ile Tilrk 9~ ).şpl 
luş, Arna.vutköy gibi cidden kuvvetli fut- kupa müsabakasının fina ~ 
bol takımlarına malik olan gayrüedere- dır. futb01 5t! 
ler arasına bu sene bir de Barkohba ka.- Haftanın en enteresan 8~d1Jld' ··l 
rışmış bulunmaktadır. bakaları da yine TaJtSin1 Gi1Jlef ÇJ 

y -;e 1" 
Yaz günlerinde bile birçok maçlar lacak olan Galatasnra )llS'1 

yapmış olan Barkohba bu müsabakalar- lerinin Kurtuluşla Anadolu ~ 
da tanınmış klliblere kaf§t iyi neticeler ndır. tartıl'° 1a 
almağa muvaffak ·olmuştu. Bu . seneki Bu seneki lik müsabaka ~ tllf !O 
Taksim liki ve müteaddid kupa müsaba- ve haklarında haftalardan gtııide ~ 
kalarında nasıl bir derece alacağı bugün lü dedikodular dönen bU o)~ 
için meçhuldlir. rin bu seneki kadrolıırt ~11~0 5/ 

Bu yeni klUb ilk müsabakasını pazar vaziyetleri ancak pazar b·ıeee~tlf~ f 
sabahı geçen senenin gayrifcdereler malardan sonra anJMıla 1 gnıı1111 

nin ilk ve zengin fut~t 1ed'""ı.ıştlt;,ı+ Hursah f utbo lcu lar b µ- ııYtl gramı şu şekilde tes 1 J. ~~ f>~ 
Yarın Kasımpaşa klübile 

karşıla~ıyor 
Bursanın Muradiye spor klübü futbol 

takımı bugün şehrimize gelecek ve yann 
saat 4 de İstanbul ikinci kiline takımla-
nnın en ku\'\'etlilerinden olan Kasımpa
şa sporcularile Karagümrük stadında 

hir futbol maçı yapacaklardır. 

I 
I . .... .............. 

Satm - 'Çiklet. Çiklet is1iyen var mı?. 

Saat 9 Şişli - Barkobb1' rıutuf }. 
10,30 Galatasaray - J{u .; 

ları. ti" 
14 Sparta - TUrkspo~anspOr}. J 
15,30 Güne§ B - VO }. ti'' 

ları. JıJbiS,.r 
17 Günce A - .Anndo 



gazeteci 

t._ lbtldllrU, istihbaratta çalqmak tı
~eteY'e yeni giren çok genç ve 
'"VQ'Ubeıtz muharrire tenbih etml§ • 

~Bizzat gCSztınUzle görmediğiniz veya 
S iki dört eder derecesinde mu -
~I Oldufunu iddia edemlyeceğinlz 
~ere dair blr haber yazarken biraz la.... bir lisan kullanınız. Mesell IÖY. 
~tabirleri bellemeniz llzımdır: 
~ ~ &ldıtımıza göre .•• Bildirildiğine 

te dla edildiğine nazaran .•• Henüz 
~· be de teyld olunan şayialar 

den olarak.. Kaydı ihtiyatla te. 
ıt.. ~eıt llzım bir habere göre .•. 
~birJert dikkatle not eden genç 
~. r ertesi günU eöyle bir havadis 

"ar . 
' e:bur avukat Ahmet Dilitutuk ld
~ <Uftne nazaran dUn Beyoğlu be

' dairesinde evlenmiştir. Zevcesi 
~ İkbal &anıldığına göre "Istablı A· 

'111lZırlarından Abdullah paşanın 
~ lıferasirnde kibar ve mtlmtaz ol
~ldlrUen birçok kimseler bulun
~ • Genç geline dUğUn hediyesi 
' irıcilerden mürekkep olduğu rl. 
' edilen bir gerdanlık hediye edil-.. 

.4'i•· 
• • • . . 

• 

• 

• 

~ İıtikraz akdedeyim dedim kimu 

'· 
- Fransız karikatürü -

muzipliği lSu gld şae .•• 

·'-~ .J!jJ 
d 

Bire iki 
- İyilik hiçbir zaman mUWat.m kal

maz. Verdiğinlzlıı daima Ud mlsllnl alır. 

IUlIZ, 

- Oruı muhakkak. Geçen martta kızı 
mı nlaanlısma vermiştim. Haziranda Ud

ıi birden bize Uç aylığına misafir geldi
ler! 

Dava 
BUyUk anneler • Heptmlıe kUçUk Yaf1. 

mızda olduğu gibi • mini mini torununu 
çikolata, eekerleme hediyelerine boğa
rak dua etmesini öğretm!Gtl Geçen gUn 
onu avazı çıktığı kadar bağıra bağıra 

dua ederken buldu: 
- Yarabbi! Beni bir oyuncak at aa

hlbl yap! 
İhtiyar kadm işe müdahale etti: 
- Yavrum bu kadar bağırmağa !Uzum 

yok • 
Çocuk zekA ile parlıyan gözlerini hay. 

retle bUyUk annesine çevirerek sordu: 
- Nasıl lllzum yok? BUyUk babamm 

kulaktan sağır değil mi? Duamı o duy. 
mazsa at bana nasıl gelir? 

- Uykumuz biraz ağırdır. Burada u. 
yumağı daha ihtiyatlıca bulduk • 

'- Yahu o benimki! 

f 
(. 

Hırstı - Hey delikanlı! ntdir o elirr 
paraya ihtiyacım var. Babamdan istermi deki? Ateş mi edeceksin yoksa? 

Ev sahibi - H ... hayır! sadece sizi 
korkutmak istiyorum! 

Yu:im 1ılcAye: PatlnaJ pmplyona w muz bhufb! 

' 

Muzftpllk 
Kompartıman dopdolu idi. Yolcu bot 

bir yer gördU, fakat orada da bir ppka 
vardı. Oraya gitti, fakat aapkasmı yanı
başma koymuş olan yolcu hiç aldır13 et. 
meyince: 

- Lfltfen, dedi, aapkayı alır mısnuzt 
- Hayır! J 

Ayakta kalan yolcu fena halde kızdı 
ve kontrol memurunu bularak onunla 

beraber inatçı zatin yanma geldi. Bu ııe
fer kontrol memuru hitap etti: 

- Lfltfen aapkayı kaldınr mmmız? 

Yolcu yine ayni aksi cevabı verdi: 
- Hayır! 

- Şapkayı giyer veyahut eşya yerine 
konunuz. Her halde kaldırmağa mec. 
bunun uz. 

- Mecbur değilim! 
- Neden? 
- Çünkü eapka benim değtl, biraz le 

lçln dıganya çıkan bir yolcunun! 

Korku 
Dl;c;i (polis memuruna) - Şimdi ka

pımı çalıp kaçan çocuğu gördünüz mu? 
Polis memuru - Çocuk mu? ne mU

naııebet, o koskoca bir adamdı! 

İşinden eve dönünce karmmı tersiye 
ve ppkacıya gitmit bularak eaatlerce 
bekledi. Gelince hiddetle: 

- Bekn.rlığın derbederliğinden bıkmq 

bir ailenin yuvasına sahip ol.mak. lokan. 
tada yemek yemekten kurtulmak için 
evlenmiştim. Halbuki şimdiden sonra. ... 

- Gene lokantada mı yemek yemlye 
başlıyacaksm? 

- Sen paralan böyle moda emrinde 
çarçur etmekte devam edersen ne lokan
tada yiyebileceğim, ne de evde! 

Sebebi var 
Selmanm sesini bukadar methetme

lerlne doğrusu ben akıl erdiremiyorum. 
N ecllnm ondan çok daha zengin bir sesi 
var. 

- Oruı öyle. Fakat Selmanm babası 
N ecllnm babasından daha sengin .•• 

Fransız fıkrası 
Şatoya gelen mtsaf'ır, kapıyı açan htz. 

metçllere sordu: 

-l#e bana yüzmeyi fU esmer delilran. 
it öf1tliy01. 

- Epey bir ıey ölrtndin mi bari? 
- Evet. 32 y011nda, bek4r ve hali vd· 

ti yerinde ... 

- Sen ne f esal l:alpll adamım kocacı ğım. ller gördüğünü hemen fena manalfll 

çeker1in. 
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Çekoslo vakyada 
e.A. 

reyıam mı 
_.. Baştara/ı 1 incido f 

vatanlıırına iade edelim, fakat Çek va
tanının en milbim parçasmı elden çıkar
mağa asla razı olamayız.,, 

Beneg'in tezini lngilizler, Fransızlar 

ve Rut1lar kabul ediyorlar. Çekoslovak
yayı bu iddiasında haklı görmern~k 

mümkün değildir. Zira bu memleketin 
aur.ısmda burasında Alman bulunması Jı 1 
mantarın bir zamanlar Çek topraklar1nı 

gtuıb ve lstlll etmlo olmalanndan deri 
gelmektedir. 

Lord Runciman'rn etüdlerinden çrkrı.. 

cak neticelerin eski devirlerde cere,-an 
etmiş bir gıı.sb ve iatlll hldiaeısinin Ç'.?k 
tapularını Almanyaya bahgedebllecegt 
aaııılmıyor. 

Almanlann Maca.rlan da kendi nokfai
nazarlarma imale ettikleri rivayet edi
liyor. Bu takdirde Alman kıskacı Çeko:-
lovnkyayı cenuptan daha sağlam bir su
rette di§lem.lş olo.cak. Fakat ne olursa 
olaun Prag'm Çek lstiklAli meV%uunva 
asla şakaya gelmediği artık dUnyaca ırn. 

!aşılmıştır. Çeklerin dürüst demokrat ve 
medeni olu:ılarından p~man edilmemC''e; 
ri orta Avrupanm menfaatinedir. Suuet
lerln Alman eline geçmesl Tuna anbw·
larmm anahtarlanru Berlin bankalarına 
vermek demek olacaktır. Alman nasy<ı
ııal!zm!nln 3,5 milyon Sudetli için sıUih 

gakırdatmadığnu herkca biliyor. Alman. 
ya Tuna boyundan ı,arka ve cenubu §'lr
k:lye sarkmak istiyor. İşte bunun için
dir kl Berlinin istcdiklerinl ne Orta Av
rupada, ne §ark! ne de garbi A vrupa<ia 
lıstlyene pek ~slanmıyor. HattA Mua.,!ı
nlnin bile Hltlerin politikasına kerlı<>n 

müzaheret ettiği rivayet olunuyor. LoD. 
dranm yirmi milyon sterllnglik blr kredi 

ile bu müzahereti kesebileceği muhak
kaktır. Bu takdirde Roma - Berlin m.l:
verinin yerini bir Prag - Cenova mihve· 
ri alınış olacaktır kl Berlinin neo panJOr
manizmini korkutan en mühim teh!ike 
de budur. 

HAdlselerden çıkan netice tudur: 
1 - Hnrb olmıyacak. 

2 - Çekoslovakya müstakil de~let ol
mak hakkını yeni bir imtihandan geçe
rek kabul ettirmiştir. 

3 - Tuna anbarlannm anabtar1m 
herkes Çek milletinde bırakmak i.stıyor. 
Bir Alman nnbarcıya kimsenin itinı'ldı 

yok. 
HABEB 

Fraosada endişe 

Paris, 3 (A.A.) - Gazeteler, Obersalz
berg gorüşmeleri hakkında mütale.alar 
serdetmektedirler. 

Ovr gazetesi yazıyor: 

"Bütün işıtılen sozler ittihaz edilmis o
lan esaslı kararları gizlemekten ba§l~ 
bir~eyi istih<lai etmeme.l\.tedır, Bu ka· 
rarlar, Hitlerın Nurenbergdekıi söyliye
ceği program mahiyctındeki nutuktan ev 
vel ve hatta beliti de eylfil ayının sonu· 
na kadar ıfşa edilmıyecektir. Almanya
run Ren nehri boyuna halen yapmakta 
olduğu istihkamıar, ancak bu tarihte it
mam edilmi~ olacaktır .. ,, 

Figaro diyor ki: 
"Bitler, ıcabında Südctlere yardım et

mek fikrınden vazgeçm.ış değildir. Hitler, 
hürriyetini, ıttihazı muhtemel üç karar 
arasında hürrıyet ve ihtıyarım muhaıaza 
etmcl<tedır: Südellerin Çeklere karşı yap 
malan muhtemel bir kıya.:nı hımaye et
mek, Çekoslovakyanııı sıyasi ve mülki 
bir inhilaline müncer olacak bir plebisıt 
istemek, sulh namına Çeklere fazla acı
lık hissi bırakmıyacak ve onların bilfilıa
re büyük Almanya ile anlaşmalarım tes
hil edecek son bir anlaşma teklifinde bu
lunmak.,. 

Ordr gazetesi, Çekoslovakyada yapıl
ması muhtemel bir plebisitten bahsederek 
diyor ki: 

"Birçok Fransızlarla Amerikalıların 
bu t>uzağa düşeceklerine inanmak isteme
}iz. Plebisit usulü, Pancermanizme mu 
kavemet eden bütün devletleri berhava 
etmeğe >'anyacak bir şeydir .. Ve hiı; kim 
se, bu usulün günün birinde Alsas Lore
ne tatbik edilmiyeceği hakkında bize te
minat veremez. Pancermanizm, daima 
plebisit sayesinde muvaffak olmak tali· 
hine mazhar olmuştur. Çünkü vurma~a 
hazırlanmış bir kuvvet tehdidini savur
makta, mukavemete mecal bırakmıya -
cak ~de hareket etmektedir ve Al· 

yapılacak 
manya bu tehdidin adeta monopolüne 
sahiptir . ., 

Pop,ülerden: 
"Artık Çekoslovakyada dahilt bfr Sü

det meselesi yoktur. Ortada ancak Al· 
manya ile Çekoslovakya arasında bir ih
tilaf vardır. Alman tehdidi, Alman taar
ruzu tehlikesi mevcuttur. Hitler, bu su
retle hakiki rolünde görünmektedir. Harp 
ve sulh onun hareketine bağlıdır .. Lord 
Rünciman, İngiltere ve Amerika efMn 
umumiyelerimn b uvaziyeti anlamaları
nı teshil etmektedir. 

Bitlerle mü.likat 
Berlin, 2 (A . .A.) - Henlein öğleden 

biraz evvel Berchtesgadene kabul edil
miştir. 

Bu akşam Berhtesgadende aşağıdaki 
resmi tebliğ neşredilmiştir: 

1'Hitler bu sabah Obersarzbergde, Sil
det Almanları reisi Henleini kabul et
mi~tir. Henlein, İngiliz nazırlanndan 
Runcimanm arzusuna tevfikan Pra! hü
kO.m~tHe Südet Almanları arasındaki 
müzakereleri Hitlere anlatmıştır. 

Hitler, Ilenleiniıı beyanatını büyük bir 
aı.. ile taldp etmi~ ve bu mülakatın 
sctttunda bugünkü \'aziyet hakkında tam 
bir fikir mutab:ıkati mevcut olduğu mü
şahede edilmiştir .. 

Hitlerin öğle yemeğinde misafir olarak 
bulunan Henlein öğleden sonra Ober
salzbergden hareket etmiştir . ., 

Obersalzbergden hareket eden Henlein, 
otomobille doğruca Çekoslovakyaya git
miştir. 

Alman hariciye namı von Ribbentrop 
da tayyare ile Berline dönmüştür. 

Almanlar ekis'erden memnun 
Henlci.n'in Hitlere yaptığı ziyaretin 

ecnebi memlsıketlerde te\•lld ettiği ilk a. 
kislerden, Alınan mnhafili memnun gö -
zllkmektedir. 

llcrlinde beya.n olunduğuna göre, mez
kin' ziraretin alenen yapılmlf olma.ısı a
lakadar taraflar arıuımda~i vaziyeti açık
ça gösterir. Almanya müzakerelerden 
hariç tutulamaz. Sudet Almanlığı ile Al. 
man milleti arasındtıki bağlar b:ı ziyaret
le tebarilz etm~ bulunmaktadır. Alnıan
ya Çoko:ılovakyadakl Sudet Almanları • 
nın bir plebisite mUrucaat etmeleri yolu
na girmiştir. SulhU kurtarmak için ye. 
gine çare de budur . ., 

Yeni teklifler 
Buradan alınan haberlere göre, Hen

lein, Çekoslovakynya döndilkten sonra, 
Çekoslovakya hlikümetin!n teklfflcrlne 
kalJJS mukabil tekliflerde bulunacaktır. 

Hükumet tekliflerinde Uç aylık bir si
yasi mUtareke akdlııi ve Sudet Alman
larma knntonlıır çerçevesi içinde idari 
bir muhtariyet vermeği ileri sUrilyordu. 
HenlelncUer, bu projenin kabul edilmez 
olduğunu söylüyorlar ve bütUn Alman 
camiası i~lıı ldart tabimat yapılmaksı
zın muhtariyet lsUyor'ar. 

Pariıte temas ve müzakereJer 
Parla, 2 (A. A.) - Hariciye nazırı 

Bonne, bugtin öğleden sonra Fransanın 
Vat10va büyük elçialyle tekrar vazifesi. 
ne başlıyan İngilterenlD Paris büyük et. 
çlsini kabul ederek kendileriyle görüı
mllıtUr. 

İngiltere bilyilk elçisi, Pragdan Lon
draya gelen malllınata göre Runciman 
ve Beneş'in Sudet AlmanJan partisi ile 
yaptığı son mUzakerelerln mUsalt oldu- 1 
ğunu Fransa hariciye nazırına a<>yle. 
mişfü. Bu maJOmat Hitıer - HenJein 
mUIAkatmdan evvele aittir. Borhtesga -
den mUIIıkatı Parlste Çekoslovakyanm 
ve belki de bUtUn A vrupanın vaziyetı hu
ı1usunda kat'i bir ısnfha arzettlğt ta.hmw 
edilmektedir. Bununla beraber Fransız 
mıı.hafillnde, gerginliğin hafif bir suret
te zail olduğu intibaı vardır. 

LebrUn'Un riyasetinde toplanan nazır. 
lar meclisi bilhassa harJcf vaziyeti tet
kik etmlııtir. Dal:ıdye umumt vaziyet 
hakkında izahat vermlştlr. Bonne diplo
matik müzakerelerin hallhazrrdakl vazi
yeti hakkında meclhıi tenvir etmiştir. 

Nafia nazın de Monzle klSmUr kom1tesUe 

1 
maden federasyonu anuımda yapılan mU
znkerelerln müspet bir nekilde neticelen. 
diğinl blldlrmiştir. 

Ruoıvelt vaziyeti tehlikeli gö
rüyor 
Vqington, 2 (A.A.) - Entcmaayo -

nal vaziyetin'' nazikliğine, binaen reisi 
cumhur Ruzvclt, kendisinin Va§ing -
ton.dan ayrılmasını icap ettirecek hiç 
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Ha tay DeVlet ReiSi 
dün seçildi 

' - ... na,tıraft t incide 
Hatay Millet Meclisi yeni devletin 

resmi ad.ru "Hatay, ,olarak kabul et
miştir. 

Açılış nutku 
Antakya, 2 (A.A.) - Ana.dolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Hatay meclisinin bugünkü açılış 

celsesinde en yaşlı aza sıfatiylc riya· 
set eden mebmet Adalı a§ağıdaki nutuk 
la celseyi açmıştır: 

"Sayın meb'ualar, 
Yaş reisi olarak Hatayın ilk mediısi

nin ilk celsesini açmakla bahtiyarlığım 
sonsuzdur. 

Milletlerin mukadderatını kendileri
nin idare etmeleri siyast adaletin bula -
bildiği yegane gayedir. 

Cihan Harbinin eski Osmanlı impa· 
ratorluğunu teşkil eden milletlere mu· 
vakl:at da clsa tahmil ettiği şartlı ka
yıtlı idarelerin bügün tam bir istiklil 
şekline inkiılap edeceğine kanaatinı 

var.dır. Biz Hataylılara nasip olan bu 
saadeti başkalarında da görmek en h:ı 
lis emelimdir. 

Eiıyük Türk milleti ve Ulu Şefimiz 
Atatürkün ilham ve iradeleriyle kurta
nlan istiklalimizi teorik ederken bü
yük Türk milletine ve Ulu Şefimize 

sonsuz bağlılığımızı tekrar etmeği ıe· 

refli ve milli bir vazife bilirim. 
Ruznamede meclisin reis intihabı 

vardır. Reis intihap buyurunuz:.,, 

Meclis Reisinin nutku 
Hatay Millet Meclisi riyasetine ac

çilmesi münasebetiyle Abdülgani Türk
man §U nutku söylemiştir: 

·•- Sayın Hatay meb'ualan, 
Milli coğrafyamızda §imdi Hatay di· 

ye anılan bu havali büyilk Tür'k mil -
letinin ve onun ıerefli tarihinin ayrılık 
bilmiyen ve dünya bir araya gelıe ay
nlmıyacak olan kudsal bir yurdudur. 

Nihayet riıal(Uô mukarrerata ve an
laşmalara dayanan bu mes'ud netice 
huıl oldu. 

Bu mes'ud neticenin en müessir lmi· 
ti, Ulu Şefin daha ilk günler.denberi 
izhar ve ifade buyurduktan irade ve 
kararlardır. 

Bu büyük millt ıefimize derin ve 
engin şükran ve bağlılığımızı cihan hu
zurunda bu kürsüden bir kere daha ar
zederim. 

Türkiye cUmhuriyeti Tllrk - Fran.. 
sız münasebetlerinin Hatay işinin iyi 
bir yönde yürümesine bağlanmıştır .. 
Franı:ıa. cUmhuriyeti de TUrk dostlu. 
ğunu Hatayın hürriyet ve ist;klAİinde 
bulmuştur. Hataym hürriyet ve istik.. 

laline ve onun bilfiil tahakkukuna da
yanan bu mesut hadlse ayni mmanda 
cihan sulhUnün de milessir bir Amili 
oldu. Hürriyet ve istiklAlimizin tabak. 
kuku iki büyük millet arasında anlaş. 
mayı arttıracak ve cihan &ulhünü koru 
yacaktır. Bizim tam hürriyet ve istik· 
!alimizin mebdei adalet ve gayesi de 

halkımızın saad.ctidir. Bu kadar in.sa. 
ni ve yüksek ideallere dayanan siya .. 
si varlıktan her millet ve hususile 
komşuarımız yanız fayda görecek • 
terdir. 

Bizim dahili işlerimizde politikamL 
zm esası, din ve dili, ırkı ne olursa ol· 
sun bütUn Hataylıların geniş bir hür. 
riyet ve tam bir müsavat dairesinde 
saadet ve refahlarının ınkişafını ve bu 
husustaki bütün fırsat ve imklnan 
temin edecek cümhuriyet esaslarına 

dayanan halkçı ve demokrat bir politi_ 

kadır. 

Arkada§lar, vazifenizin de şerefini. 
zin bUyüklilğü ile mütenasip, ağır ol 
duğuna nazarı dikkatinizi celbetmek 
isterim, 

Hatay müstakil devletini kuracak 

bir daveti kabul edemiyeceğini bildir
mittir. 

Amerika bliyük elçisi buglin Aber
donda söylediği bir nutukta 1imdiki 
enternasyonal vaziyetin vahametine 
sebep bazı memleket idarecilerinin aa
bıraızlığıru ve ihtiliflan ıulh yoliyle 
b:ılletmekteki acizleri olduğunu beyan 
etmiı ve bu temayilllerc Amerikan -
İngiliz münasebatının mlilhcm olduğu 
anlaıma prentibini kar§ı çıkamıı~tır. 

ve koruyacak kanunları siz yapacak
sınız. Bu kanunların hak ve adalet 
prensip1ne dayanarak memleketimizin 
ve halkımızın saadet ve refahını te. 
mln edecek medeni ve akl tesasları ih.. 
tiva edeceğine eminim. 

Bu memleketin varidatı ve vasıta
larını munhasıran halkımızın refahına 

hasretmek, istiklalimizin temelidir. 
Iç emniyetimizin tam korunmasını 

ancak, milli zabıtamız temin edebilir. 
Teşekkül edecek milli hükiimetimizden 
millt ihtiyaçlarımıza sarfedecek ve 
verimli bir bütçe ve köylerimizi ve 
hemşerilerimizi haydutların şerrinden 

koruyacak milli bir zabıtadır. 
Millet namma hükmedecek, mah. 

kemelerimizi kurmak bilgin adil ve 
reyinde hür milli hakimler seçmek ve 
onları medeni usuller \'e kanunlarla 
teçhiz e_tmek teahhur kabul etmez bir 
vazifedir. 

Arkadaşlar, her şeye takaddüm e • 
den bize, millete, ve hükiımete teret· 
tüp eden en önemli vazife bu istikla. 
le, bu vatana lfiyık olmak evsafını ha. 
iz olmaktır. 19 sene silren frtret dev
rinin girdibadi euunu ve bin bir ecre. 
yanları arasında binbir saik altında 

masumane veya gafilane hareketler. 
de bulunmuş olanların durmaları ar
tık maziye ait ve artık hatırası bile zi. 
binlerden ve gönüllerden silinmelidir. 
Yeni devlet ve yeni rejim dilrüst bir 
siyasi umde taşıyan ve temiz ahlak sa 
hibi, sadık ve vicdanlı, seciyeli, va • 
taneever tipinde bir vatandaş ister. 
Şıı.hst ve ailevt veya diğer içtimai ve 
siyasi sebeplere müstenit kinler ve a
davetler durmalı ve durdurulmalıdır. 

İyi vatandn~hk vasfı bundan son _ 
raki hareketlerimizin neticesine ve fi. 
lt tezahürlerine bağlı olacaktır. Bu 
memleket ve halkı bundan sonra ne 
ea!#l politika ihtiraslarının, ne de si
yasi entrika ve dolapların tezvir saha. 
sı olmıyacaktır. Hemşerilerime ve her 
kese hakikati söyliyeyim ki. böyle tah 
rikata hem meydan verilmiyecek hem 
de yapanlar asla hoş görUlmiyecek • 
lerdir. Kanunların kudreti hilkQmetl
mizin icraatı, halkımızın gayz ve ncf. 
reti ve partimizin murakabesi nihayet 
daha yüksekten alınacak tedbirler bu 
makfis harekat ve ccreyanlan önliye. 
cek ve kökünden imha edecektir. Biz· 
de her yerde olduğu gibi şahsm kıy • 
meti ve itibari ve vatana bağlılığı, ka. 
nunlara itaat, rejime sadakatle ölçi.ı

lccektir. 

Arkadaşlar, müstakil ve hür Hatay 
devletinin bugün milet mE>clisinln bu 
ıçtimaı ile medeni milletler camiası. 
na yeni bir uzuv olarak filen ve huku.. 
kan iltihak ettiğini bUtün cihana bura
dan ilan etmekle son derece bnhtiya. 
rım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine ve 
Türk milletine, cü.mhuriyet hUkfimetJ. 
ne istlklilimizi kurtaran, kuran ve ko· 
ruyan Ulu Şef Atatürke milletimizin 
ve meclisimizin derin gUkranlarını ve 
sarsılmaz bağlılıklarını sunmak hepi. 
miz için şerefli bir ödevdir. 

Dost Fransız millet meclisine, ea
yın hükfunetine ve onun yüksek devlet 
şefi Relsictimhur hazretlerine dosta· 
ne liissiyatımızı arzetmeği bir vecibe 
bilirim. 

Asırlarca bir devlet halinde birlikte 
yaşadığımız lrak, Suriye ve Lübnan 
milletlerine bu asırlık alaka ve miina 
sebetlerb icap ettirdiği dostluk ve ıyi 
komşuluk hislerimizi saadet ve ikbal 
!eri hakkında beslediğimiz halisane 
temennilerimizi bildirmek bizim için 
bir vazifedir. 
Arkadaşlar, bütün memleketimizin, 

idealimizin ve mesaimizin tek hedefi 
Hatay halkının refah ve saadetidir. 
Kendilerini, bin bir fedak!rhk bahası· 
na kazandıkları istiklallerini kutlar. 
can ve gönillden hepimize saadetler ve 
Hatay millet meclisine muvaffakıyet. 
ler dilerim. .. 

,,. .. 
Müstakil Hatayın devlet ve hül:Omet 

erk!nınm kısaca tercUmci hallerini ya
rıyoruz: 

Devlet Reisi Tayfur Sökmen 
•Am.ikte, m~hur ve zengin Türkmen 

beylerinden Mustafa paşa Moralının 

oğludur. 45 ya~dadır. - - sıısf a' 
llk tahsilini Amik ıwylerinde h~te9' 

larak yapmı~. sonra muhtelif . ~ 
lcrde okumuştur. Umumi ııarbın ~ 
müteak.ıp babası ölmüş, Tayfur 
çiftliklerinin başına dönmü~tür. ıll~ 

Harpten sonra mücadel~. Y 21 !-$' 
büyük hizmetleri görülmüştur. 19 caıı 
kara itilafnamesini müteakiP ~l~ 
bırakarak Türkiyeye hicret eUJllŞ i~ 
de Adanada "Antakya - lskenderıUl blJl 
lfil cemıyeti,,ni kurmuş, 1934 de 1~ 
da: "Antakya - lskendenınlulaf g3S dl 
birliği,. reisliğinde bulwunuş 1 A"-tJİ• 
Türkiye Büyük Millet Meclisine .r>-

ya saylavı seçilmiştir. 

l\leclis Reisi Abdulgani 
Türkmen ~ 
Türkmen 55 yaşındadır. ~0~51ııııl 

Türkmen ai!esindendır. Rüştıye t · rt11eş 
Antakyada yapmış hususi dersler go 

tür. . ıcaç def 
Osmanlı idar~ z:ımanmda bır }ltJlll 

re Antakyadan mebus çıkarııan .rn.er }'1a· 
Ahmet Tiırkmenin küçük kafdeŞt~ı:İe ça' 
tayın mücadele yıllarında ağabC}~sı rr.1' 
lışan Türkmen Hatay davasında ll ~ 
tur Sökmenle mesai arkadaşlığı )'3 ıııı' 
trr. Abdülgani davanın başından 5011 b3f 
kadar Antakya halk partisi UJl'luınf 
kanlığmda bulunmuştur •. 

Başvek!l namzedi c13dJI'• 
Abdurrahman Melek 43 yaşlarJ~i>-eSİ' 

Beyrut tıbbiyesinden İstanbul. u. .ı921 
ne geçmiş ve tahsilini bitirtl11şur rl~ 
den sonra Antakyaya gelerek dol<to 

1
, 

başlamıştır. Hatay davasında ~~şınıtrıt.1' 
Son bir iki ay önce Hatay -vatısı 0 

tur. Jl)İI 

Adliye \'ekili nam -:edi Ct 
Yurtman bııl bıf 
40 yaşlarındadır. 1922 de lstan e)Jtll~ti!'· 

kukwıu bıtirerek Antakyaya g lfiil'' 
Bir müddet avukatlık yapmış soıır? ~· 
kiyeye dönerek muhtelif viJ{ıyet ~euııt111Jf 
larda adliye memurluklarında ~seııııif 
tur. Ceza hakimli~ine kadar tJ ğa clô" 
ken istifa ederek yeniden avuk3 ı~ 
müş ve bu sırada Hatay da~ııde ~ 
Antakyaya dönerek halle partıs~a }/" 
maya başlamıştır. Son zaınanl 
takya müddeiumurnisiydi. • :f,İ~ 

Kültür bakam namzedi 
Türkmen .. ~ 
Faik Türkmen, Antakranll1 :lJtll il• 

ailesindendir. 30 yaşındadır. ls betile ( 
nivers!tesi tıb fakültesi diş tab~eri11detl 
debiyat fakültesi felsefe şube ·pde ~ 
mezundur. İstanbul ask~ lisel,~~~: 
diğer liselerde maullirnlı~... ~ sil<oıoJ1 
1933 de n~rettiği ' 1Asker1tgtn ~ er~ 
· dl .1 ...ı:ı.ı. ..; rckJillŞ ·:..AJ 

sı .. a ı esene ~a... >' ·r y:ır.. 
harbiye tarafından ihtisas tah~~ dll tel: 
üzere Parise gitmiştir. Sorb<>n ııral' d6~ 
sef e yüksek tahsil diploması al jlltti11111 

müştür .. Faik Türkmen Türk.~ bir tel 
tarihıi Türk dili inkılabı uzerın bll teSle 
hazırlamış 1500 sayfa tut3n 
Paıiste doktora da kazanmıştır· J81!te-

Hatay davasının bidayetind~·zt fl'tl' 
lerimizde yazılar neşrederek d~ jld çilt' 
yı tanıtmış son zamanlarda ·hf b~ 
ten ibaret büyük bir HataY t~ef(ft ~ 
laınıştır. Faik Türkmen son gil uYo,dıJ· 
tay matbuatının başında bulu~ J\eıl',l 
Nafıa Bakanı na!Dıedi 
A lpar . defi tfJ' 

tebıtı J.'I' İstanbul ~Iühendis nıek aıısilitİ _A 

zundur. 40 yaşlarındadır. T da\rasP,... 
rupada da yapmıştır. Hata~ t>aşldlrılıı: 
çalı~ş. İskenderun haUceVljptilllb3td,
da bulunmuş, İskenderun ~ ce tsl<~ 
idare etmiştir. Son iki ar on çeı<il ti!· 
run halkevi başkanlı~ındaJ1 tiritıııl~ 
Sancak nafia müdürlilğiln~ (,e' 

1'1aliye Bakanı na 
mil Baki ?vfaııd~ l~ 
32 yaşlarındadır. 927 d:sıeline I~ 

mal ederek bankacılık ın . . . µıl dl 
maliye mesle~inde ilerl~Jlllştı~ ~t 
nun muhtelif vilayetıerınd~feSİ ıı sııı· 
çah,mıştır. TUrkiyede ~n tsY ct1'1'~ 
bankası mUfettişli~ycl. ~siııi" dl 
dan sonra Antakya halk tld sY 6"ctııı0' 
işleri Ilzerinde çalışmıştır. ıııııli)'t 
vazifeden çekilerek sancağıJl 
dürü olmu~tur. 
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<tı? Nasıl olsa bir gün olmıyacak mır- rede bilmek için en müsait yeri ~eçmiye ••• •• • • •• • • •• •• • ••• •• •• •• •• ••• • •• •• ••• • • ••• • ••• •• •• •• •• •••• •• •• •••• •• •• •• •••• •• n •••••• • 

Ağustos 
13 uğraşıyorlardı. : Her hatta cumartesi ıünleri, dünyada olup biten ikbsadi, siyasi, edebi hadiseleri, entereaan vak'aları, kazaları, : 

r.u, ~ da doğruydu. Sadun, Nazarım ö· İstanbul un hemen bütün tanınmış : beynelmilel spor hareketlerini, dünyanın dört kö§eıindeki en doğnı mchazlara istinat ederek g-ü:nü gÜnÜne teabit : 
txıl be saygı ıle eğildi. O da, kuru ve rcs simaları; hemen ekserisi, vakur bir za· : edeceğiz. Okuyuculanmız, bu yazıları kesip ıaklamakla çok kıymetli bİl' tarihi eser kazanacakları ıibi, bir çok : 

l>ıaırt baş cğmesile karşılık verdi. rafetle giyinmiş bayanlarile beraber • 
1 
~ da .. • . 

1 
cakl d • 

on k • ma umat ogreıunaı o a aı· ır. • 
İ~inct .·apının peryazma dayanmış, tribünlerdeki hususi yerlerine yerleş· • • 

ehaff •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lord ı bir sıkıntı ile onlara bakı- mişler<li. 
U ili! o=. Hı.\~- n n 5.fl-~S <B\ ":;;)ta me ile işlenmi"" ve işlenmemiş demir, Bu suretle İngiliz gemisi şimdiye ka 

actu çelik, demir ve çelikten yapılmış yeni dar Fransızların Normandi vapurunun S · Prenses ve davetlileri de, Bakırköy· u WJ ~ o ~ U.'W' 4i!al WJ ~ı :ır ' 

~ k n, 5a\'aşı cesaretle kabul etmişti. de motördcn çıkmışlar, otomobillere Alınaınaıla s:ınsör ve eski bütün aletlerin Fransa.dan dı- elinde bulunan mavi kordelayı almış-
d;ı Sö 17ın Yanındaki bir bkemleye otur binerek, yarış sahasına gelmişler ve Alman siy~si polis idaresi 1efi şarı çıkmasını menetmiştir. tır. 
~ ~e basladı ; kendilerine evvelden ayrılmı~ olan yer- Himmler'in bir karariyle, aon Avustur- Bir Alman balonu kazaya Japon • Çin ihtilafı 

d~ .. ,..~ı~i gönnek zevkini du)!Ciuğum gün !erine oturmuşlardı ya başvekili Şuşnigin son neşrettiği uiYradı 8 Ağustostan 14 Ağusto.a kadar 
... 

1uerı h kitabın ve bütün tercümelerinin Al- o 
~aza ep sıhhattesiniz ya, yeğenim? Bukadar büyük ve mümtaz bir kala· . d' . Kondor Alman kumpanyasına men· 8 Ağustos - Kanton Japon tayya • 

n manyaya gırmesi yasak e ılmiştır. relerı· tarafından bombardıman edilir-
...._ cevap verdi: balığın burada toplanı""ı, bugünkü ya· İ sup bir balon Riyo dö Janeyro kc~ l'e kk :ır talyada ırkçılık ken Fransız kilisesinde bulunan 30 ki-!lh~ §e.ı ür ederim, yeğenim. Fakat rıc:ların her senekinden ayrı bir hususi· yunda düşmüş ve batmıştır. ş · d .1 .--...ııand b :ı Faşist partisi umumi k5.tibil faşist 

9 
gi ölmüştür. ehır e 150 o ü 250 ya· 

dı... an eri romatizmaya yakalan- yeti olmasından ileri geliyordu. k .1 - İ Rusyanın 1 38 bütçesi ralı vardır. ·«ı., ültürü mı li enstıtüsüne talyarun ta-
0 Cidden güzel bir şekilde hazırlaml· kip edeceği ırk siyaseti hakkında ilmi Rus Yüksek Şurasındaki müzakere- 9 Ağustos - Yang - •e cephesinde 

ta b~ dôrt kere hafif ha(if öksürdü. Son· mış olan yarış programı baştan aşağı, tetkiklerde bulunmak üzere direktifler ler sırasında maliye komiseri Ziviyeref büyük bir Çin taarruzu başlamıştır. 
"'- dıı.ır albümün sayfalarım re\•irmeg~e ko- vermiştir. Rus hükQmetinin 1938 varidıttının 1t) Ağustos - Çin ordutan Huang-
•ıı _ ~ tanınmış, alkışlanmış, müteaddit mü- ld'ğ' · ba 

· Bu dil'Cktiflere göre, enstitü: 126,5 milyar ruble tahmin edi ı mı ve Mel'e şiddetle hUcuma şlamışlar.dır. 
Sactı.ın, sordu· kafatlar kazanmış hayvanların isimle· 1 _ Zamanımızda Romada yaşayan bu yılın masrafının 124 milyar ola • Kanton yeniden Japonlar tarafından 
'V · rile dolu idi. HeI birinin binlerce taraf- insanlar üzerinde İtalyan ırkının mü· cağını söylemiştir. bombardıman edilmi~tir. Bom bardı· 

ta!aııın a Se\•giJi halam? inşallah 0 da has tan bulunan bu koşucular arasındaki mcyyiz ve daimi vasıflarını tesbit ede- Meşhur paraşütçü Ceyms man 200 Çinlinin ölümüne ve 399 kişi-
' lı adı ya? re~işmelerin hakikaten heyecanlı olaca· k . vı·ıyam'" öldü nin yaralanmasına &ebep olmuştur. 

t kı :ıa}ır, yeğenim. Teşekkür ederim. :ı ce tır. "' 8 Ağustosta Kantondaki Fransız ki-
ınd., f . 1 d ğı muhakkaktı. 2 - Irkın r.ıü.dafaaaı için rejimin ata- Lon _ lö • sonyede 14 Ağustosta lisesinin Japr.Al tayyareleri tarafından 

~dun~~ azla bır şey 0 ma 1
• Fakat günün asıl mühim hadisesi, cağı tedbirlerin mahiyetini, devam ve yapılan bir hava nümayişi esnasında, bombardıman edilmesini Fransız hü· 

~enbe azla tahammill edemezdi. C!· programın ikirJ.;i kısmındaki koşu idi: inkişaf şartlarım araştıracaktır. dünya paraşütle iniş şampiyonu Fran· kOmeti protesto etmiş, Japonya verdiği 
J}·i)rd ri doğuştan muzipliği onu bo· Bu yarışa, her biri, memleketin muhte· 3 - Irk meselesini\~paratorlu - sız paraşütçüsü Vilyams bir gösteri1 cevapta bu taarruzdan husule gelen za 
· ... Ytı.ı. Etrafındaki kimseler Saduna ğun zaferlerinden sonra 1 yeni manza- inişi yaparken ölmil""tilr. rar ve ziyanı tazmin etmeeg- hazır oldu-lif yerlerinde b:.iyük muvaffakıyetler · h · t" · .. t :ı a:-z.:' anlık yapmak için kuvvetli bir rasını ve yem e emmıye 101 gos ere- Asıl adı Nil.o olan Vilyams 28 yaşın- ğunu bildirmi~tir . 
.. v . kazanmış, ve büyük bir itin1 ile bu mü· cektir d il ··ı .. - b lamı ı '..ı· erıyordu. Biraz ve~enine dog-ru · daydı. 1928 e paraş tçu uge aş ~ 11 Ağustos - Şanghayda beynelmi-
-ıı, Ya\'a f d d • b sabakaya hazırlanmış dört yaşından a· 4 - Milletin ırk mcaelesinde ten- 9 mart 1938 de 10.800 metreden boş- lel imtiyazlı mıntakada muhasara e· 

~ ~ 
1
Son m~açraı' fe1t51•1n1 ı.za ,:1

:n sı'zı' cezalandır- şağı haliskan arap hayvanları iştirak viri hakkında icap eden tedbirleri luğa atılmak suretiyle dünya paraşütle dilmiş bir Çin taburu hala teslim olma-
... ııı ar mı"' u, d' d F k b 1 d b'lh .k. takarrür ettirecektir. inis. rekorunu kırmı11tı. mıoıtır. Beyaz Rus gönüllülerin!den mü-~ e ıyor u. a at un ar an ı assa ı ı· 5 - Bütün dünyada ve İtalya.da ya- :ı b•d :ı b b . 
'H · si bütün nazarları üzerlcrine çekiyor, Napolyon namına bir a ı e rekkep bir alay u ta ur üzerıne hü· 
Jbd ayır, yeğenim! Hem atımı da alı- hudi meselesinin mahiyetini incele - d1k•ıtd·ı cum emrini almı"'tır • 
ı ı.ı hararetli münakaşa ve bahislere yol kt' :ı 

~ t1,, nı. l\opeğim ise yatağımın dibinde yece ır · Komünistler, Tiyen • Çinde bir 
l ıOr \" 1 b k . . d açıyordu: Amerika birleşik hükumetinde ~apolyonun doğu"unun yıldönilmU hapishaneey hücum etmic:ler ve 200 
r M • a nız aşıma yatma ıçın e G ' lı ı · b 4 :ır "\lanı eçen sene yarış mera.< !arının çıl· yeni ur şu e günü olan 15 Ağustosta, imparatorun mahpusu kurtarmışlardır. 
Sactun d:~~·k·· gınca alkışladık:ları ve artık halkın göz- Birleşik Amerika Hükumeti, Harici· hatırasını kutlulamak Uzerc Korsikada 12 Ağustos - Han_ keo yeniden ha· 
'I< 1 1• bebeği olan "Tayfun,, ile, me~rur Wing ye Vekaletinde yeni bir fUbe ihdas et- Ajaksiyoda .dikilen ,abidenin açılma tö· va hücumlarına maruz kalmıştır. Bu 

~l'.Jı Öpeğinizi O da arkadaşı olarak al· foot .. İstanbullu zengin bir at merak· miştir. Bu şube Birleşik Amerika dev- reni yapılmıştır. Bu törende Fran~ız defaki bombardıman muhasematın baş-
~az a ~ı;..-nadım. im tarafından İn.Çltereden epey büy\.ik Jetleri ile ldiğer memleketler, bilhassa Bahriye nazın Kampeknşi! bb~~ ~okk dip- langıcmdanberi yapılan en tiddetli 

b~' an, kızgın gözlerle bakarak sözünü latin Amerikası arasındaki kültür mü· lomatlar, mülki ve as en uyu me- bombardımandır. 
""'zıa,..,, 1 bir para ile satın dlınmı" ve bu yarı.,ta b • · k tl d' k t db' ı · 1 h b lunmuşt r .. ı adı· s :ı nase etını uvve en ırece e ır en mpr ar azır u u . Uşang ve Hanyang da bombaroı • 
'Se · bilhassa Tayfuna karşı koşma.k üze~ arayacaktır. Törende klini ve resmi merasim ya· man edilmit ve bu br.A"bardnnan 600 

tıı.... n §İmdi ne istersem onu yapıyo- ı-ok muntazam surette ralışt:rrlmıc: olan Amerikada hakim olan zihniyete pılmı•, irerisinde Napolyonun parl.ak ki' · h ı ı "'l1. .:ı :ı s :ır :ı- ışnın ayatına mo o muştur. 'a bu hayvan, tngilteredeki yarıJilarda göre, Birleşik Amerika devletleri ile bir meydan muharebesi verdiği Oster- 13 Ağustos_ Japon orduları Şansi-
&.,. U ı:bin her zamanki ldetinizdir. müthiş süratile tanınmış fevkalade bir Cenubi Amerikadaki latin hükumetler biç mevkiinden abnmı§ toprak bulunan nin cenubunda çekilmeğe ba§lamrşlar-

'

U d. aha ilerlettig-inizi ö~enmekle rok biribirini kafi derecede tanrmıyorlar. bir demir kasa ve Cihan Harbinde mü- dır. Yan. seye dog-ru olan Japon iler-
0' ~ Arap atı idi. h k v d" d 

~ ını y . ? Bu tanımamazlıktan "Amerika İtti- .dafaasiyle şö ret azanan er un en leyişi de durmuştur. 
.. a pıyano... Hemen bu"tü''n kı~tanberı' yarı" merak· t t kl alınan toprag·ı havı· bir pote abide üze· ~-- UCUyl ı b k ka :s :ı hadını .. is'kal eden .an aşamamaz ı ar 14 Ağustos - BaşıbozulC Çinliler 

"'1..':ı,. b a on ara a ·an prenses, V· lıları arasında şı'd<letlı· mu"bahese ve k H · · t' d · b' rı'ne yerleştirilmiştir. ş h · d 
rı.. •ı a ı w 1 d II S çı ıy~r. arıcıye nezare ın e yenı ır Çınav c:ehrinc ve ang ay cıvann a 
"ili},, • ~ ayacagmı ana ı. emen a· kt v · h"k'"" Törene, Fransız krtalannın g,...lt re'l :s ı. 14 }a tahminlere sebep olan bu iki hayvandan ~ube ih:ia setme e aşıngton u u- -:ır bir Japon hava istasyonuna hücum et-
'UIJ ~- nına çağırdı. Ayni zamanda Pla- . . meti, Amerika İttihadına yardım ve miyle nihayet verilmi<:tir. mı".,lerdı"r. 
~ı .. "<! ''T hangisinın bırinciliği alacağı meselesi 1'.f • • k d J ld :ı 
"\;l, ' •'>azanın yanında boşalan yeri iki Amerikayı birleştirmek için çalışan Kuvin n erı mavı ur e ayı a ı Amcrikadaki ecnebiler bu yarı.§r dörtgözle bekliyen halkın a· 
~ hususi teşekkülleri h1maye etmi' ola· Kaptan Rober irvingin idaresinde 

laJt1~n hemen ciddi ye vakur tavrını aabını g;;rmiş, onlara, adeta diğer mü· r.~ktır. bulunan Kuvin Meri vapuru Ameri -
a .... ,ıı~tı. sabakalan takip edemiyecek kadar b:i· Fransa demir, çelik ihracatını kadan Avrupa ya gelir'ken Atlas Ok· 
~z evvelki kızgınlığından yanağına yük bir sabırsızlık vermişti. menetti yanosunu, vasati olarak saatte 31,69 

~U ~ olan kırmızılık kayboldu. Güzel -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;( n;;;c;t:'l;m;;ı ;V;o;r;) ;;;;;;F;ra;n;s;a;T;;ic;a;re;t;V;;e;k;al;e;ti;;b;i;r;k;a;r;a;rn;a;-;;;m;i;l ;s;ü;r';;a;tl;e;g~e~ç~m;i~ş;ti;r .;;;;;;;;;_;;, 
1la;-ı' kendisini o kadar cazip yapan ma , ---, 

da~~~taniık.muziplikveayni zaman Yedıkler·ım·ızde v·ıtamı·n b lunmazsa ı lCenct· t~c dolu tatlılığı aldı. LJ , , , 
....., ı\ını gülmekten alamıyan Aza.de:. 

'a. }'Ctn illan Sadun, diyordu, hk olmaz
tiı: da.; ek zamanına kadar sabrc:tmek i· 

Saa a Çok vaktiniz var; gün uzun! 
daydı~~ haıa o kızgınlığının tesiri altın
'}\· rcn~e~e: 
, l\ıbri çekilmiyor doğrusu! dedi. 
, 8 a\tga~·~ başlayan sizsir.ıiz. 

ıc:ııı ~ Unu ıtıraf ederim. Fakat herhalde 
, ~ o söylemi)iecek. 

n:ı b~~un, misafirin1 olduğunu unutma 
labtrlı ~ Sadun AleY. Benim hatırım için 

t- olunı \)ad · 
1'lı &o~~ ~~ndine uzanan güzel başa doğ 

...... s· rını kaldırarak: 
l>?ezıSe ızin her istediğ.inizi yaparım, 

s, decıı· ...... l' . 
dıııı \'q eşekkur ederim; sözünüze itima
~ r. 

d eıı e b' 
e:ı &e • • ır kere yemek sofrasını göz· 
{l,.a;

1rrnck üzere, uzakla~tı. 
~ il'ıtı: SOnra, çok ince bir ze kle hazır-

t rıe~ ~lan sofraya oturuldu, büyük 
:til<}j~t ıle Yemek yenildi. Kah\'eler de 
tı'ek, :n s~nra. hep birden iskeJ.eye ini- 1 ~~~e '1 endılerini Bakırköye götürmek 1 

~~e E.''i~zırlatılmış olan Ye prensesin ye· 
ta}·a b~ ~ncesini teşkil eden motörlü kot-
~ ınıldi. 

~t \ı sen .. 
~ }'atışı ~ Programı gayet zengin olan 
t labaıık arı: Veliefendi çayırına çok 
.~ Sabah hır seyirci kütlesi toplamış· 
1 •
0~u,1e tanberi sık sık işliyen trenler, 

~t, 1st r, taksiler, hususi otomobil-
"I' anhuld t<1klrl an akın akın, bu yar.ş 
'-, Ş le "'carını taşıyorlardı. 
tt ~ılrkıatarif giyinmiş genç bayanlar- ı 
lı._ ~C.ltlerı rtnı at yarışlarına uydurmu! 1 
t llt, lt\Urı ekseriyeti teşkil ettiği bu 
İl.tıJa be tellladiyen kayna§ıyor, heye· 

kledikleri yarı~ları layikile sey 

Vaktile, yiyeceklerimizi ucuz 
ucuz alırken etle sebze bir de 
pilav yiyerek üzerine bir hoşaf 
içince karnımız doyar, fiziyoloji 
bakımından da kendimizi iyi bes 
lediğ:mizden hiç şüp1-!e etme.z
dik. Pek mera~lı olanlarla, top· 
luca yemek yenilen yerlerde her
kesin tayınını ölçmeğe mecbur 

olanlar ancak Kalori hesapları· 
nı yaparlardı. Çalışan adam şu· 
kadar, çalşnıyan adam bu ka

dar kalort Yerecek, ne türlü o !ursa olsun, yemek yeyince 
hesap tamam olmuş sayılırdı. 

Yiyecek şeyler pahalıla~ıp da kendimizi ~!emek eko· 
nomi bakımından gl1çlcştiğindenberi hekimlikte de yemek 
bahsi pek karıştı .. Şimdi imanı bir buhar makinesine. hatt~ 
hcnıJinle i~ler hir motöre benzeterek yalnız kalori hesabilc 
y~mek güliinç geliyor. 

Bir ke!'e albuminle yağ Ye ~eker - ı.tıdalanmızm temeli 
diye tamdı[rımız bu Qç madde - kalori hesabile biribirlerinin 

.rerlcı:ini tutamazlar. !nsan hcrgün üçünden de muayyen bir 
ni. bette \'emeğe mecburdur. Bunların arasındaki nisbet bo
ıulunca 6n~anın \'Ünıtça rnğlığı da bozulur. Sonra o nisbet i
çinde albümini etten \'eya sebzeden almak bir değildir. Al· 
biimin rlenilen maddenin kimyaca birçok şekilleri \·ardır. İn
san onun kendi Yücudu için lüzumlu olan şekillerinden bazı
larını ycdi~i yemeklerdeki başka iekillerc!en de yapabilir. 
Fakat hazı::.mı yapamaz. Kendisinin yapamadığı şekilleri 

yemeklcrimle aynilc bulrnağn mecburdur. Bunları da ancak 
<.'t yemeklerinde bulur. Onun için yalnız sebzeyle - hattfl 
~ebzedcn başka şekerle de - geçinrn bir adamın sağlı~ı hem 
et hem de oteki ~eylcrden yiyen adamın sağhğı kadar sağlam 
olmaz. 

Bir taraftan da bu üç türlü madde - albüminle yağ ve 
şeker - gıdalarımızın temeli olmakla beraber bunlar· 
la iş bitmez. Yiyeceklerimiz aıa~ında ıvaden de bulunması 

Yazan: Dr. G. A. 
lüzumludur. Bunlardan yalnız tuzun lüzumunu herkes bilir. 
Tuzsuz yaşamak kabil değildir: Fakat tuzdan başka daha 
birçok madımler de - miktarca pek az olmakla beraber -
yaşamamız için lüzumludur. 

Bunları tamam ve muayyen nisbetlerle yedikten sonra 
wcudumuzun be.slenmesi açin onları hazmetm,ek ye her mad 
de~-i \'Ücudumuza yarıyacak şekle sokmak lazımdır. Bunlar 
da hormonlarla fermonlarla v<: inirlerimizin yolunda işle· 
mesile olur. Bereket versin ki bu işleri vüoudumuzkendisi 
temin eder .. 

Fakat vitaminleri kendisi yapamaz. Onlar olmayınca da 
sağlık bozulur. Onun için yediğimiz şeylerde Yitamin de bu
lunmaH lüzumludur. 

Vitaminlerin de birçok türlü oldub'tınu \'e herbirinin al· 
fabe harflerinden birıine bağlandığını bilirsiniz. Vitaminsiz 
yemek uzunca bir müddet sürerse onlardan herbirinin eksik· 
liği belli başlı bir hastalık çıkmasına scbeb olur. 

Ancak işin fenalığı şuradadır ki bir \'İtaminin eksiklnği 

kendine mahsus hastalığı daha meydana çıkarmadan, yani 
in,an o vitaminin eksik olduğunun farkına varmadan, başka 
hastalıkların gelmesine istidat verir. M.esela tifo salgını bunla 
nan bir yerde herkes mutlaka hastalığa tutulmaz. Ayni bula 
şık suyu içenlerden kimisi tutulur, kimi i hiç tutulmaz, ne· 
den? 

Eskiden, bu farkı görünce, hastalığa tutulanın istidadı 
varmış, ötekinin yokmuş de~k. Şimdi anlaşılıyor ki bula
§ık hastalıklara istidat veren sebeplerden biri ce gene v~ta· 
min eksikliğidir. Yediklerinden vitaminleri tam alanlar bu 
bulaşık hastalıklara karşı da daha dayanıklı oluyorlar. De
mek ki bulaşık hastalıklardan kurtulmak için bir çare de 
daima vitaminli yemekler yemektir • 

Vitaminleri yemeklerimizde bulmak, da bizimki gibi he 
türlü mahsul veren memlekette güç değildir. Yalnız her vita
minin yerini bilmek Ia.zımdrr. 

Onun için, vitaminler üzerine bilgilerinizi taıelemcğe V€ 

yenilerile tamamlamağa çalışacağım. 

Amerikan tabiiyetine geçen ecnebi-
ler hakkm:tlaki yeni neşrolunan ista -
tistiklere göre, Amerikan tabiiyetine 
geçen ecnebilerin sayısı yıldan yıla art
maktadır. 

1933 de 133.363, 1935 de 141.265, 
1937 .de 164,976 ecnebi Amerikan tabi
iyetine geçmiştir. Amerikada cturan 
ecnebilerin miktan tahminen 4 mit~ 

yondur. Bunlardan iki buçuk milyonu 
Amerikan tabiiyetine geçmek için mil· 
racaatta bulunmuştur • 

41 ~ AğtYJSt:©>S 938 
Sovyct Rusyada adli teşkilat 

Sovyet Rusyada birlik meclisi ite 
Millet Meclisinin müşterek 'bir celse -
sinde adliye komiseri Riçkof teşkilatı 
esasiye kanununa .göre yeniden hazır· 
lanmış olan adliye sistemi projesine 
dair bir rapor okumuştur. 

Bu proje Sovyet Rusya adliyesinin 
esas vazifelerini şu suretle anlatıyor: 
Teşkilatı osasiye 'kanuniyle tekarrilt' 
eden içtimt ve siyasi nizamr her türlil 
taarruz.dan muhafaza; iktisadi sisteqıi 
ve teşkilatı esasiye kanunu tarafından 
temin edilen haklan müdafaa; kanun -
ların tamam olarak icrasını temin ... 

Rapcrda adaletten maksat, yalnız 
suçluları cezalanldırmak değil, onlan 
ıslah etmek, cemiyet için müfid bir ferd 
haline getirmek olduğu da yazılı.dır. 

Proje muhakemeleirn intihap tarzı
nı, hakimlerin müstakil olması ve suç· 
lulann haklanna hürmet edilmesi hu
susunda alınan tedbirleri de izah et
mektedir. 

Halk mahkemeleri her kazada llıalk 
tarafın':ian ve gizli rey ile bir dereceli 
olarak üç sene icin intihap edilen ha· 
kimlerden teşekkül eder. Muhtelif 
Cumhuriyetlerin yüksek mahkemeleri 
beş sene için malam yii'ksek şQralan 
tarafından seçilir. Sovyet Rusya yük
se kmahkemec;i ve hususi mahkemeler 
(ordu, şimendifer, nakliyat mahkeme
Jeri) Rus Ali Şurası tarafından seçilir· 
ter. 

Her iki meclis projeyi inceledikten 
ı:onra kabul ctmistir. · 
İngiltcrenin l\loskova 8efirliği 

İngilterenin Moskovadaki büyük el
çisi Şilston 1938 senesi s.:·nunda teka
üt olacaktır. Ker_-iisinin yerine Riyo 

(Devamı 14 üncüde): 
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Mahmut 
katil 

çıni sobalJa çarpınca, 
b 'rdenbire fırladı 

Selim erkenden yatmış ve hemen derin 
bir uykuya dalmıştı. Büyük saat iki bu
çuğ\ı vurdu. Saatin muntazam vuruşu a.. 
rasmda :Mahmut, kapının kurcalandığını 
i~idir gıbi olmuştu. Nef,..s almaktan bile 
korkuyordu. Sonu ne olacağı kestirile
mjyen hadise i§tc başlamış demekti. 

Herif lince Mahmudun kapısını kurca. 
lanu~tı. Filhakika muhbirin s6ylcdtğine 

nazaran, önce lnhmudun kapısı yokJa
nacaktJ. Bu bir ihtiyat hareketiydi. ÇUn· 
kil hiçbir zaman MJıbmut k.apmını arka. 
ıımı demb1err.eden uyumamıştır. 

Meçhul adam, Mahmudun kapısını aça
mıyacn.gnıı anlamtD alacak ki birkaç a
dım attı ve Selimin kapısiyle uğraştı. 

Mahmut ayak seslerini dahi duymuetu. 
Kulakları bir tazıdan daha hassas, göz. 
leri bir kedi g6zUnden daha fosforlan
mı~tı. 

Kaç defa içinden kendine çıkıştı. Ne 
korkuyordu ki sanki, neden titriyordu?. 
Dilşman malfım idi, geleceği, yeri, hare
ket\. tertibatı malum oldukça açıkgözle 
beklfycn biri lçin ne t.()hlike olabilirdi? 
Ama, hadise hiçbir wman böyle değildir. 
Ne kadar emin olunsa yine ölilm ihtimal. 
lcri ve tehlikeleri kar§ısında insanın kanı 
beynindçn ayaklanna doğru sUzUlür. 
Mahmudun da yllzU ölüm s;arı.ııı bağla

mıştı. 

Birkaç dakika sonra ayak sesleri Se
limin odasında du_yııldu. Eğer biraz geci
!dp de ara kaJ>ı kurcnlo.nmamlj olsaydı, 
Mahmut bir tedbirsizlik yapıp Selimin 
odıısma fırlayacaktı. Belki herif cayar da 
Seliml öldUreblllrdl. Halbuki ara kapı 

tıkırdadı. Odaya tıııe blr ııoğuk yayıldı. 

:Kapı o.çılmış bulunuyordu. Mahmut, bil. 
tün hayatınd bu kadar heyecanlı bir 
sahne içinde kalmamı§tı. 

HAIA Sellmin hafif ve muttarit horul
tusunu duyuyordu. Herif bir tUy gibi 
yllrilyor, bir sivrisinek kndar bile ses çı
karmıyordu. 

Mahmut ilk de.fa okuyup Ut'lilyor, Al. 
labtan yardım ve cesaret diliyordu. Sı

ra8mda, padifllhlnr, yıuııba§mda kelleler 
keşmi~ler, pchlivnnlar blriblrinln işken
belerlni dökmüşler, zorbalar ortalığı kan 
ve lea içinde bırakmı~lardı. Ama, hlçbl
r!sl nihayet kendi canını yakacak eeyler 
detildi. Halbuki bu iş doğrudan doğruya 
kendine ka.tltı. 

İçeriye uzun boylu, gcnl8 göğUslU b1r 
adam sUzilldU. Etrafı bUyük btr ihtimam 
ve itina ne dinledi. Belli idi ki bu herif 
kaç defa böylece odnlara girip kan dök
mil§, plşkln, alı§km bir verirdi. 

Kapıyı amhklarkcn rczeler hafif bir 
gıcırtı çıkarınca herif hemen kenara 
alndi ve hançerini ucu dışarı olmak Uzore 

•ıı ı mcoomırn 

göğsüne getirdi. Bir hi.icuma hazır bekli
yordu. 

Fakat Mnhmudun yatağında bir kilçük 
kımıldama bile olm.amı§tı. Anlıyordu ki 
Mahmut bu ııesi duymamıa, uyanmamı§. 
tı. 

Mahmut herifin df13leri arasından sa
yıklar g"bi söylediği sözil duyunca nz da
ha yerinden fırlayıp mel'unu parça parça 
edecekti. 

Bu sırada Mahmut da~lan devirebi
lirdi. Bazulannın demirleştiğinl, adale. 
terinin gerildiğini hi~ ediyordu. Sanki de

risi bu kabanp ~an vUcuda ve kuvve
te dayaruunıyacak gibi idi. Mahmut çat. 
lryacağını zannediyordu. 

Herif sakin ve tclAşsızdı. 
- Her lklııl de derin uykuda! demişti. 

nun dibinde kudurmuş bir halde atılma
Mel'un bilmiyordu ki, §ehzade, burnu

ğa müheyya bekliyordu. 

Mahmut yalnız bir aoydcn korkuyordu. 
MUcrim korknktır. Korkaktan da yiğit 

korkar. Herif ne kadar gUçlU kuvvetli 
olsa .Mabmudun altına düşerdi, ama, han. 
çer işi bozabilir, Mahmutlu mecalden ke
sebUlrdi. Gözlerinin Uzcrlnde bir maske 
vardı. 

Mahmut, Ebe Selimin saraya. soktuğu 
yeniçeriyi tanıml§tı. Vücuduna, boyuna 
da nıaake takamazdı ya!. 

Ayaklarında çarık vardı. Yavaa yavaş 
yllrilyordu. Sanki yatakta yatan bizzat 
Mahrnutmu§ gibi uehzadenin iliklerine 
kaynamış su d6kti1Uyordu. Heri! tam 
kalbi nlşanhyarak haçeri sonuna kadar 1 
saplıı.dı. 

.Mnhmut irkildi ve "1n1 sobaya çarptı. 
Bu hafif gUrilıtU kaWI bir hamlede kapı
ya fırlattı. Herif o kadar ııüratle oda. 
!ardan geçti ki, Mahmut ancak o dışarı 
çıktığı zaman yerinden fırlayıp arkasına 
takılabilmiutl. 

Selim bala horluyordu. Hiçbir §ey duy
mamıııtı. 

Koridorlarda cehennemi bir takip bn.ş
lamr§tı. Herif alt koridorun ucunu dö
nerse Mohrnudun elinden kurtulmu§ ola
caktı. N'e garlb tesallilrtU ki koridorlarda 
bir tek canlı yoktu. Mahmut ümitsizdL 1 
Herifi orod:ı yakalamağa hemen hemen J 
imkfuı görmüyordu. Ama, bir hô.dise ka
tili olmuş armut pöl kucağma dUeUrdU. 

Koridorun sağ kıvrunlarmdan birinden 
bir el kalktı ve pnrhyan l>ir cisim, kaçan 
yeniçerinin omuz bn3ma girdi, çıktı ve 
tekrar girdi. 

Herif kurşun yemi§ domuz gibi boğuk 
bir ölüm ocsi çıkararak oraya yığıldı. O 
el, bala pnrlıyan neyi çıkarıp kuvvetle 
vuruyordu. 

Mahmut da yeti~miutf. Hcrüi öldUren 

Verdi; mcl:tubu açtım, tiyntro muharriri Natan'danmış; Gas
ton'a piyeslerinden birinin kabul edildiğini, öğrenildiğini, provalan 
da bittiğini ve önümüzdeki cumartesiye oynanacağmı bildiriyordu. 
İçinde bir de loca bileti vardı. Gerçi bu, benim için, cehennem aza
bmdan kurtulup cennete ermek gibi bir şey olmalıydı ama içl.mde 
bir ıeytan, neuemı zehirlemelt ister gibi bağmyordu: 

- Ya otuz bin frank nerede! 

bir kadındı. Hem güzel, çok ıtızel bir ca. 
riyeydL 

- Şehzadem. Dedi 1ııte bir örtü sana. 
Ort ve cesedi kaldır. Başından tutma, 
kan içindedir. üstUn elkelenlr. Ayakla
nndan tut ve odama sUrilyelim. Ornda 
bağlarız. 

Mahmut JıAJA titriyordu. Yilzil ter 1-
çindeydL Beynine knn hücum etmlg bir 
haldeydi. Gözleri bUyilmliş, korkunçlaş
mıştı. 

Gece bu kadının burada 1şi .neydi? e
ğer bu hesaplı, daDI§ıklı döğil§Uk!U bir iş 
olmasaydı, kadın bunu nasıl bekler du
rurdu! 
Şehzade haykırdı: 

- Sen bunu neden vurdun kadm? 
Kadın hançeri cesede bir defa daha 

sap:.a.dı ve l1ahmudun ayaklarına ka -
pandı. 

- Şehzadem, lSnce cesedi odıı.ma sUrU
yelim, orada anlatırım. 

Şebzııje yorgundu. Sanki sabahlara 
kadar odun taşımış gibi beli, omuzlan, 
arkası sıza11 sızım sızlıyordu. ltzat etti 
vo bcrnbmce cesedi odaya çektiler. 

Kadın, koridoru temizlemeği ve kan 
tokcleıtni ı-llmeği ihmal etmemişti. 

Çok g:nib bir tesadilt mu. neydi, Selim 
korkmuu ve yatab'Uldan fırlıyarak Mah
mudun kapısına ko~murrt:u. Garib eey, 
Mahmudun kapısı açıktı. Fakat Mahmut 
uyuyordu. Ba§m& kadar yorganı çekmiş
ti. Sc sizdi. İhtimal ki başı yastıktan 

dUşmU§ veya yorgan tıkamıııtı ve nefes 
darlığıyla Mahmut sayıklamış, sultan Se
lim de rüyalanmıştı. 

Durdu. Bu kadar tereddUd ve veııve:;e 
de garib olurdu. Nasılsa kapı açık kal

ıı:uş olabilirdi, yahut, Mahmt havasızlık
tan kapıyı açmJ§ bulunabilirdi. 

Kendi kap1't arkadan demirlfyd1, pe:r.
cereler de sımsıkı kapanmıştı. O halde 
ne olııbilirdi? Selim yat.ağma dönerken 
tekrar Mahmudun yat.ağma baktı. lçln
de tuhıı.f bir tlı:UntU vardL Emin olmak i
çin ayaklarının ucuna basarak yakla§tı. 

Şehzade }1içbir zaman böyle umacıdan 
korkmuş gibi yorganını başına çeke:-ck 
uyumazdı, blldkls yorgan ona en soğuk 
havalarda bile çok gelirdi 

Selim yorgana yaklaı=Jtı ve g<Srdilğü 

m nza.ra kaışısmda: 
- Mahmudunı ! diye haykırarak yata

ğın üzerine serildi. Sivri ve ucu boynuz 
bir hançer yansına kadar ~övdeye gö -
mfilmil§, karyolaya mıhlanmıştı. 

Sultan Selim gözlerine inan.m2.dı, bir 
daha yokladı. Evet, bu bir ceset değil, i
çi pamukla doldurulmu:ı elbi!e yığınıydı. 
Mahmut yoktu. Mahmut neredeydi ya! 
kırklara karışıp da uçmua olmazdı elbet. 

( Dcwımı Var) 
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47 - Çevlr~n: f'· .t<· 
islediğimiz gibı 

serbestiz 1 Dedi w 
tdO~ 

Yazan: R. Rober Düma 

Benua: arlık 
harekette 

- lşln gizli kalmasına bilhassa. itina 
edilmesini isteyiniz. Komiser Rokurla be
raber çalışırsınız. Faknt blr iki yardım
cı almağa mecbursunuz, fakat bunlar 
pek fazla olmamalr. lşi nekadar az kimse 
bilirse gizlı kalması o kadar kolay olur. 
Maamafih onlara da ancak yapacnklnrı 
~i bUcllrmck kfıfi, fazla bilmemeleri da-
ha iyi ... Yardımcılarınızı gayet dikkatle 
seçmenizi tavsiye etmeğe b11mem ltizum 
var mı? 

Ne:;se, mesele artık halledilmek üze
re. Maamıı.fih bül:fımeti epey dtişUndür
dU. 

- Demek bunun için kolonel, hafta
larca bekledik! 

- Evet. Fon Str'lD'!mer ba§ımır.da pUa 
kt1llü bir belllydı. Cinayet mahkeme.sine 
sevketmemiz büyük bir skandala sebep 
olacak, belki de hariclycler arasında no
talarla izahat istenecek, velhasıl teşklla. 
tımız etrafında çok zararlı bir neşriyata 
vesile te§kil edecekti. Bizim sessizce 
çalı5mamız lAznn, Gazetelere roman mev. 
zuu olurank iyi ifJ göremeyiz. Mesel! siz 
mahkemede eahit slfatiyle bulunacak, 
fotoğrafınız gazetelerde ç:kacak, velhft.
slt meşhurlaşarak ecnebi memleketlerde 
çalışamaz ha.le gclecekllnlz. Almanların 

mesele çıkarmağa çalrşmalan ihtimali 
de cab .• 

İyisi mi meseleyi örtbas deriz, tehlil:e 
kalmaz. Hilkümet nihayet buna karar 
verdi. 

Size esas hatlarını bildirdiğim plln U

r:erinde dUşUnUnUz. BUtUu teferrllatiyle 
aynen tatibk edllmesi ısart değil; siz ben
den dalın iyisini bulursanız ne AlA. Mese
le, işin halledilmesinde ... 

- Rokur benim odamda olacak kolo
nel. Onunla bir ker konuşayım. 

- Hayhay Benua. Öğleye kadar ka
rannızı bildiriniz. 

O gün saat ilçe doğru Benua. ile Ro
kn yilzbagmm yazıhanesinde buluDIDua 
lardı. Benua: 

- letcdiğimiz gibi harekatta artık 
serbestiz azizim Ro ·ur, dedi. Kolonel 
pl!nımızı tasvib etti. Siz işi hazırladınız 

mı? 

- Bu ak§am tamam olacak yüzba§mı. 
Öğle yemeği yeıneğo bile vakit bulama
dım. Kolonelle konuımıamm müteakip 
doğru emniyeti umumiyeye giderek a
damlanmı ayırdım ve saat beş için ran
devu verdim. Meselenin ne olduğunu bil
miyorlar. Son dakikada talimat verece-

nız telefon etmem kalır. saa ırıııı 1' 
. ~· ·~ dır sanının. Ha.ns Hayıner ttlefll"' 

her sabah saat 8 den 10 n kadat 
başında bekliyor. 

- Pek a.ıa. saat g da olsUll· şan' ,,ı• 
- Bakınız iş nasıl olacak? Ak 

lar kar:ırmağa başladığı sırada"iıuıı I" 
. - Karnının aç olduğu~u unu ,ç~ 
lıba azizim. Meslek nııkı ınsanJ 1, 
öldilrmemell! Yakında teıniz bfr 
ta var, oraya gidelim. 

- Pek 11.ıa. 

VI - d~I crd" 
Hans Hayıner, Servenin evin tJ\~ 

sında yatağa uzanmış, gözle~deıı~ 
dil§ilnüyordu. Bilhassa dört fotı st ' 
endişeye düşmeğo başlıunl§U, IJl8 ır#_ 
rammerden ses aeda çıkmnınn! ıxıif ,1• 
veremiyordu. lkl haftadanberf: 0ıdıl 
madan kalmak onu, zincire al!Ş ~ teı• 
halde gUnUn birinde bağı çöztıl~r ~si' 
meyle kovulan bir bekçi köpd de ff>~ 
§&§knılaısttnnl§b. Hem Berlindetl dg.ıı f~ 
rak etmeğe bıışlamışlardı. orıı. tJ ti • 

e ·rıı1ş ' • 
Strammer için iki mektup g ' bwP 
kat mtilazimc vermek iınk~Jlll dol9' ' 
mıştı. Uran Rua otell chrıırınd•f etıılcı 
mağı ve rr.tııazıme orada tc".a~UuJl!llo~tO 
ihtimali oliluğunu bir arıılık dil§ Ull'e41· 

ı.r ver .111.. 
ama kF.ndisine böyle bir em ı~tı.. ,.. 
ğ1 için bilft.hnre bundan vazgeçtılııırf' ol' 
111.zim kendisine "ne vesile no o ırııı ' • 
sun beni aramağa kalkışma. )"~! 1 , 
mirlerimi bekle.,, dememi§ ınb ver~ 

Fakat ne yapmalı? bu sa balı !, ~ 
den kendisine bir mektup gelln~ ~ 

]':er f yeti bildirmesi leten~·ordu. . bit ı' 
vuiycti bildirsin? onun bildiği 
yoktu ki! ta-

ge11• 41-
Saate baktı, dokuz... •·sug{lll sö>·ıeD 

lcfon et.mıyecek galiba?,, di!;ıııı doP~ 
C'anı sıkıldı. O gün ne yııpac dJt1 ~ 
dü ve nklnıa Pariste tanıdığı 1'8 13ıı ~· 
di. O akeam gene onu bulıı.~~ııdJP' 
rarla keyfi biraz yerine geldi· 
dı ! "Ak eu Frnruuz kadınları.. rtel, 

Birden yattığı yerden sıçradı· 
çalıyordu. g6till"n, 

Sevirçle telefonu kuln~~gııSt ,eo 
- Allo! Nord 432.58 ıni· 

misin? 

- Emredin. ..J .. e t~ 
Avare kaldığı Parlııte AIJlll~· tıJ<er 

kııvuılmnk onu sevındirtni§U ltl 

b 
.•• .ılJ cesaret etti: w--

- Sizden haber aıanıayınca 
ğim. ne kadnr.-

- Memurl&r nasıl? Telefondaki ses azarladı: ııl ~~ 
- En seçmelerinden, gUçlU kuvvet- - Gevezel!ğe l!lruın yol:! ~u ~ 

li, becerikli vo dillerini tutmasmı bilen Hayruer, don g8mlckle old bir ıı~· 
cinsten... tarak telefon başmds koınlk 

- Mükemmel ... İ§ ne aUnU? vaılyeti ııldı. DlnledJ. aJOS .,,ı) 
- Kıırarla~tırdığmıız gibi yarm- O (De\' 

zamana. kadar her şey tamamlanır, yal- • 

· · • • imE~ ül!JOO~~ 
h9. otuz yaşımda., gllze!liğimln en ~~aalı vaktinde, ıek~ıı ~ 
zenginliğine, elbiselerimin cıızibe:sine, taravetir.:ıe, ı:n~0 de ~il 
men kocamın hıyanetine uğradım; beni aldatıyor, Mtıl bit jııS"", 
kiminle! ... Koca. koc~ ayaklı, iri iri kemikli, iri göğU~{lıı ~ 
kadınIJ la... inek gibi bir ıey. Artık şUphe ctnıerne 11• dı. Bu son günlerde ba.~mıa gelenleri eana bir anlatsyınl' 8tıb'~ı: 

Haysiyetim, eerefim, blltiln eski benliğim, o ands dilimin ucu
na gelen suali sormama m!nl idi; blliyordum ki düşüncem söz ha.. 
line gelince kendimi havuza atmaktan başka. bir çare kalmıyacaktı; 
fakat yine de söylemek arzusu içimi kemiriyordu. Kardc§çlğlm, be· 
nim o anda çektiklerim bir kadmm tahıunmUlü fevkinde §eyler de
ğil midir? mektubu uzatarak: 

Çeviren: N lUJ ıru B naın 
-104-

ATAÇ 
Şilphe içinde yaşamaktan artık yorulmuştum; G!S~Jiyebi11 edr 

rmdan birine borç ·verdiyse bunu bana çekinmeden 80
1 
~1J)ı'' 

bfl!kis, bir geyl~r söylemiyor, sükiltu Uo kendi ıcencUn ruııı· ?" uı 
yordu; mütemadiyen de para hırsıyla çalıntığmr gtıri»''O ~ıı· 
yet onun çnhşmnsma da, ikide bir Pam'e koemasına d$ nJ, , 
edemedim, bazı ~arelere ba§vurdum ve bu çareler bC ~· 
tanmadan anlatamzyac&.o~ bir derekeye dU§ilrdil· e1' ti~ tJtf1~f 

- Burada l!!Ikılıyorsun, G:ı.ston'cuğum, dedim; istersen Paris'e 
d6nelim. 

- Parls'e mi! niçin? dedi. Ben sadece bir tiyatro muharriri 
olarak değerim olup olmadığını anlamak ve rağbet, şöhret denen 
earabdan tadmak istedim! 

Akşam onun çalıştığı sırada gidip çekmesini karıştırmak ve o
radıı. otuz bin frangı bulamaymca §a.~ırmış gibi bir tavır tnkmmnk 
elimde ama neye yarar? bana sadece: ''Bir dostumun paraya ihti
yacı vardı; ona borç verdim,, gibi bir şeyler söyler; ben de sumıa
ğa mecbur olurum. Gaston gibi zekt bir adam verilecek cevab mı 
bulamaz? 

Bütllı\ bu kıs.sanın hıssasuıı sorar!nn, kardeşçiğim, o da u: ha
ni şimdi Pnris'de herkeslerin koıJUp gördüğü piyesi yok mu? gerçi 
onun tçhı yalnız Natan'ı alk]§lıyorlar ama. o asıl bizim eserimiz. Na
tan'm admdan sonra gelen Ve MM•• deki Url yıldızdan biri benim. 
İlk temsilde, en alt kattakl localardan bitinin bir kö§e.sine blizU
lUp ben de bulundum. 

• 

1 Temmm 

Gıuıton yine çalııııyor ve yine Paris'e gid!yor; Parls'e gitmek 
için behanc olsun diye ve para kazanmak 1~ yeni piyeslere çnll§ı
yor. Üç pi"csimiz kabul edildi, iki dnne de yenisıoi ısmarladılar. 

Ah! kardeşçiğim, mahvoldum, karanlıklar içinde yUrllyorum. 1ııin 

aslını gcrtlp anlıyabilmek için icab ederse evimi ) a1unağa hazmın. 

Bu suretle hareketinin manası nedir? parayı b den aldığına 
mı ut&nıyor? Gnston, böyle bir buoalahğa knpılamnz, onun rubu çok 
bUytlktür. Zaten bir erkeğin böyle qeyler düşünmegc> kalkması he
men daima gönlUnde bir a§k olmasmdan ileri gelir. Bir erkek ka-

nsmdaıı her şeyi kabul edebilir; fakat aynlmıığt düşilndiiğü veya 
arbk sevmediği bir kadından hiçbir şey almak istemez. Para kendi 

için olsa, hiç çekinmeden ve istediği kadar benim kesemden alabi
lir; bu sene yliz bin frank kadar arttırdık! hasılı, mernlclğim, ııih
nim bUlUn ihtimaller Alemini dolaştı, her şey iyidcıı iyiye düşün-

dlim, eminim ki Gaston benim üzerime ba§ka bir kadını seviyor. A
ma beni kimin için bırakıyor? o kadmt bir görmek isterim. 

İ§i öğrendim: artık mahvoldum, karde§çlğim. Evet, Rene, da-

O'«; gUn evvel öğrendim: Gaston Parls'te, Vil • Le~fll ~ 
da bir eve gidiyormuş. Paris'te kimsenin mrı pli • Gtöi9 111t 

ama Gaaton o evde ~kını herkeslerden aaklıya.bUıııif..'..ı.c }>it ,e'! 61· 
kapıcwyla lronuı;tum, 6yle konuşkan bir adam değil. !ıid3ı p!i 1 ıı· 
RÖylcmedl ama beni paramparça etmek için o kıı.datl fC}i ~ııı· 
dl. ~ hayatımı fedaya karar vennieUm, fa.kat. _ııero e~-iıl, ~
mek istı.yordum. Paris'e gltti::n ve Gcston'un atı 11~ bit f~). _,. 
suna girdiğini göztimlo gördüm. Çok geçmedi, nıiltb~ ~~ti 
öğrendim: otuz beş, otuz altı ya§lannda kadar göz~ke~ç~• l>"~ıi 
dmı kendine Mnclam Gaston dedirtiyor. Bu, beniDl 11tıs. ~I 
inen bir yıldrrım oldu. Sonra o kaduun. yanında iki çoc

11
1'1,r ııe

bahçeslne gittiğini gördüm ... Ah! karde§çiğiın. ~~11t! 
Gaston'un burnundan dilşmUıt. Bu benzeyişin göze el çoC" eıııeJC 
pazcllği meydann çıkarmaması kabil değil ... Ne de ~ ~l tııl 
gayet sUslU giyiniyorlar; İngll1z kadmlarmm çocukl . G~toll 

ıln.•or· hususundaki mehnretinl bilirsin... işin ıuılı anlaıı -.; 
kadını, .lrendisbıi heba ettiği fçin seviyor. 

(Dcvamr var) 



Zayıf Ambalaj 
~ . Yazan : Mih. Zoşçenko 'il ~de rilpet falan almazlar.. ıdır. Yani aenin anlayacağın bunlar 
' Ufvet alma.dan ve yahut ver- beyliktir. Ben §imdi bu &andıkları ne 
~dı~ atınü bile kabil değildi. yapacağım? Bunları geri götürmek için 

l>'İ!iğe fın.:ii insanların ahlilanda -en aş.ağı yüz ruble lazım .. Şimdi bu 
Ctç~ru biyük bir değitiklik var. kadar bir parayı nerede bulabilirim? .. 
~~ir 7de teyzem gribe yak.ılandı. Kerata cevap ver, bana bakayım?. 
~aman sonra da öldü. Fakat E~yalan tartan memur ellerine iki 
:_' ,.: evveı, arta kalacak qya _ yanına kaldırarak: 
~Yiine, akrabalarına gönde. - Nereden bulacağını ben ne bile-
'tte Yaaiyet etti. yim?. dedi. 
~~1~ bu vasiyetini yerine Gözlüklü adam, ya gözlerinin iyi 
~ >trı ":"P etti. Eşyalarını sandık. görmeyişin.den, ve yahut gözlük cam • 
it~ iat§ürdik ve trene vermek üze. farının boğulanmasından, memurun bu 
t,~ laayonuna geldik. jestini başka manaya aldı. Çoktandır 

'1;_ Yorıda .;; 1 b' unutulmuş bir adeti hatırladı. Ellerint ~ St :r-Y e ır manzara gözü-
~ •e ~: Sevkcdilecek bagajları cebine sckarak sekiz ruble çıkardı ve a"' buı eden bir kulübe.. Tabii bunlan şimendifer mcmurune vermek 
"•- il Önünd b kli b' il istedi. .~ e sıra e yen ır s • 
~ ·· Bu vaziyet karşısında eşyaları tart. 
~~ binlerce kiloluk ağırlığı makta meşgul olan memur küplere bin-

~ .. tk kadar büyük bir baskül... di: 
lsiıı bitllıt· Yilnında da eşyaları tartma le - Bu ne demek? diye haykırtiı .. Se-
~)t ıınıerwlifer memuru.. nin bu hareketini nasıl bir manaya al. 
~bit ~~n memurun çok sem. malı?. Dtrt gözlü hergele, bu düpc 
~ıı lda )'uzu vardı. Her halinden, iyi düz riişH. t de~il de nedir?. 
• ~l't lllı olduğu belli oluyordu: Ra- Gözlüklü adam, yaptığı hareketin 
~~buk çabuk söylüyor. sür'atle kötülüğünü derhal anladı: 
ı._ ttllıttı ~Ydediyor, kaşla göz arasın- - Ben paraları Uf olsun diye ce-
~Cti yapıştırıyor ve lazım ge. bimden çıkardım, dedi. Eşyalarımı bas 
Ot..~ •eriyordu. külden indirinciye kadar, paralarımı 
,~ tıs bile yoktu. Sadece mc- siz tutasınız diye, onlan size vermek 

tıt' ~~tibarek sesi duyuluyordu: istedim. 
'ili}',,-:" Yüz y· · Eli' i d" · Gözlüklü adam ne söyliyccegw ini ade. ~ ~ ırmı.. ı... n ırı-

~ta tınız ı.. Götürünüz!. Aptal, ta ~aşırmıştı .. Abuk sab~k. manasız bfr 
-.. 'ta 'durma, öte yana ge~ ! . şeyler geveleyip duruyordu. Kafasına 
~l!Jl cı. .. gözümüze timen.difer me. bir odun vurulsa, çoktan razı i.di. 
~· 

11 
hır hususiyeti daha ili~ti.. Şimendifer memuru: 

~ bt ldarru olu~undan maada, fev. - Ayıp, ayıp, diye söyleneli. Burada 
~ llit tta biraz da lüzumundan rilşve. alınmaz.. Sandıklarınızı alıp 
• ~ lı...._-t._, kanuna riayetldlrdı. He- defolup gidiniz 1.. Fakat bunlar beylik 
~'"«lltıı ~er iki kişi de ve yahut her e~ya olduğu için, bak şurada durmakta 
ıı-ı.;-r~ ~· eıyalan kabul etmekten olan adama müracaat ederek onlara 
~' '<liyordu. Mesela aandığm am bir kaç çivi çaktınnız ! Paraya gelin-
,,._~ ll.facılc bir noksan olsa, ve ce .. Hay'ii gene talihiniz varmış .• Sizin. 
~ "'ie~ denlı:lerinden birinin ipi bi- le uğraşacak kadar hiç te boş vaktim 

~ 
1 
~.bulunsa, o derhal bu gibi yok ... 

~~Ctri çeviriyordu. Fakat buna rağmen, cradaki me _ b...' l'ınuı ambalajlarında bu gibi murlardan birini yanına çağırarak, 
~ ~nJar, derhal feryat ve fi_ hakarete uğramış bir insan haliyle: 
'~ 0 rlar, itlerinin geri kalaca. - Biliyor musunuz, dedi, şimdi ne ' .,t !eye düşüyorlardı. oldu? Herifin biri bana rüşvet teklif 
~)d '!Yalan tartan memur buna etti. Acele edip te paraları ia.de ettiği-

ı....' "• kalamıyordu: me adeta pişman oldum. Yoksa mükem 
~llJı ~ ~daııar, diyordu, böyie ah- mel bir meşhut cürüm yapmak imkanı 
~ '-t ~ğınıza, qyaruzın amba- vardr. Fakat artık geçti. Isbat imkanı 
~ St~laştmnız 1 Bakınız şurada, yok. 
~ t~ Ye çiviler olduğu halde - Vah vah, dedi .. Cidden yazık 
tr ·' ltn P !duruyor. Ona baş vuru. olmuı .. 

\..._lİıl. ~ dıfınıza bir iki çivi VUPU • Gözlüklü adam, fena halde mahcup 
~'l ~t fazladan bir ip daha sa- olmuı bir vaziyette sandıhlan basküL ,1\ di nra da, hakkınız kaybol- den indirdi. Ambalc'ijlarını takviye et. 
\ !. ~ >'e, sıra beklemeden bana gc- tidi ve gerisin geriye gene baskfile ge-
~--!Yala tirdi. 

ı. ~.'. ttnızı hemen kabul eder 
"~ Bu sırada benim eşyaların ambalajc 
w.ıı._~~~ <icdiği doğru idi. Ortalık. da bana biraz zayıf gibi göründü. 
~bal en, elinde keser ve çiviler Tartılma sırası benim e§yalara gel. 
\ ~U de bir adam vardı. Adamca- mcden önce onları aldım re keserli ada 
l.. ~~t kanter içinde idi. Ha ba- mm yanına yaklaşarak, her ihtimale 
~ ~-l't sallıyor, çivi çakıyordu. karşr bir kaç çivi çakmasını rica ettim. 
\~ ~" rcdedilcnlcr, hemen bu a. O, benden sekiz ruble para istedi. 
\~1-r ı;:u:rorlar, ona yalvarıp ya. Bu hale bayağı içerledim: 

ıı tt~lif • .tta emeğine karşıl·k para - Yahu, dc-dim, şunun şurasında üç 
~ -~ tdiy.orlardı. çivi çakacaksın, sekiz ruble istcmeğe 
\. ~::- sıra gözlüklü hır adama utanmıyor musun?. 
Si lııç te :~~ gözlük oluşuna rağ _ Adam beni bir kenara çekerek mah-
\ı:'._)otdıı... Une.vver bi.r adama ben _ rem bir eda ile: 
~'~ .. Galıba biraz miyoptu.. - Haklısın arkadaş, dedi, ben tek 
\... "1:.~ 1°ılcfindc ba 1 dnn b ~~ .. trahom vardı. He. ıpma o ıay unu size üç rubleye 
~ iç~ 1~trini bqkalarmdan sak. de yapardım .. Fakat gelgelclim benim 
~de b IOtliik talmuıt. Maamafih de ortaklarım var .. Paranın yarısını §U 

~~danı bir gö%lük fabrika. kaz suratlı şimendifer memuruna ver-
' ~ ~ tdu. Çünkü gözlük fab- mck mecburiyetil'bdeyi:n. 
~ ~ lanlara belqten birer Heri( bunu söyleyince, ben y&ıvaş, 

ı, ~ ~ tlerdi_ yavaş iıin içinde dönen dalaverayr an. 
\ '~İile bu CÖ7liiJdü a.dama gtlince, lamağa b3~lamıştım: 
~-dı~ Yaklaştı, Baskülün üzerine - Deır.ck ki, dedim, siz paranın ya. 
~ t~ YerlC§tirdi. rısını şu eşyaları tartan memuru veri-

<S~ 'ttı~ memur sandıklara. yorsunuz, değil mi?. 
~ 'ı~baı-.~ sonra: Sırrmı ele verdiği i~n herifin b:. 
'ıı tid~ clJ 4rı zayıf, ıdedi. bunlar raz canı sıkıldı. Bindereden su getir-

\ f ao~?er;ı: ?eri alınız r . meJe. aylıkların azlığndan, hayat rıa· 
~' hatd ışıden gözlüklü adamın hallığmdan falım bahsetmeğe ba•kdr. 
'l\ıı lı:tırr e sıkıldı. Şimendifer me_ Eşyalan baskülün üzerine 1·~yarak 
~ -ttotı ... etrneğc başladı: büsbütün sağlam bir hale gelen amba. 
~"" ... ıt d' 

'
~ - lı1t? S • ıyc çıkıştı .• Sen ne ya. 15.jımı tetkilte koyuldum. 
l 'll'f) en b 1 01lıırı? n u., arı ne ha!cla geri Eşya: -':!lll tartan memur ise. e~ya. 
~r. Gö U~lar benim değil, dev- !ardan ziyade ban:ı bir gö.ı atarak: 

zluk fabrikasının malı· - Bu e§yalar gitmez, dedi, ambalaj-

HABER - :aJC~m postut 

3 EYLÜT. - 1938 Crn.lARTESİ 
Hicrl: 1357 - Recep: 7 

aa_ ... ·~ ........... .., 
5,29 18,39 -- .... -.. ..._ ·- -5,29 12,13 15,53 18,39 20,19 3,43 

Lüzumlu T elelonlm 
Yangın: 
Jstanbul için: 24222, BcyoRlu tein: 

44Gı4, K:ıdıköy için: 60020, Üsküdar i· 
çin: 60625. 

Ycsilkoy. Bakırköy, Bebek, T:ırabya, 
nnrtıkclcrc, rencrlıııhce. Kandilli, Eren· 
köy, Knı ini. Bilyilkndıı, He~ heli, Burgnz. 
Kınalı, 1çlıı: Telefon muh:ıbcre memu
runa ranRın elemek klifidir. 

Hıııııi itfrıiyesi: 2271 ı 
Deniz itfııiyesi 36 .. 20 

. Be\'llzıt kulesi: 2 !096. Galnta yangın 
kule;i: 400611 

Sılıht imrlat: 44998. Mfıddelumumilik: 
22290. Enınh·eı müdiirlüAü: 24882. 

:\erin \'eklılcti lstaııhul Elektrik İşleri 
Umum Miidürlüğü Deyol;lu: 4.&801 _ htıın. 
Jrnl: 24378. 1 

Sular ldıırc!ıi: nr-yolflıı: 44783. Bıışik· 
1ıı$: 40938. Clhııli: 20222. l'\ııro~mnniye: 
21708. ('sküdar - Kadıköy: 60ii3. 

H:n·a1tnr.l: lsınn bul: 2~378. Kadıkôy: 
60790. BcyoJUu: 44642. 
Taksi Otomobili istemek 
için 

Bey~lu t'iheti: 490R4. Bebek ciheti: 
36 - 101. Kadıköy ciheti 6044 7. 

Denızyolları 
htnnbul ııc1.:ııleliAi: 22740. Karakôy: 

4236:!. 
P:ız:ırtesl Toph:ıneden 16,3') Mudanya, 

20 Bandırma . 
Salı Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 Mu· 

danyn. 19 l\arobign, 20 Bandırma, Gı.ln· 
ladan 12 Kıırııdcniz. Sirkeciden 10 l\fer· 
sin. 

C,:or ıımba Tophaneden 16,30 Mudıınya, 
20 B:ı!'ldırmn, Sirkeciden la Ayvalık, ıs 
Bartın. 

Perşembe Tophnneden 9,30 İzmit, 16.~0 
Mud:ınya, 20 Bnndırmıı, Galatndan 12 
Karadeniz. 

Cunıarıesl Tophanl'den 14 Mudanya, 20 
Bandırma. Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Bnrlııı. 

P:ız:ırtesl Tophaneden 9lınroz, 9,30 lz
mit, G:ılal:ıdan !!,30 Mmtan:va. 10,30 İzmir 
Sür. 12 Karadeniz, 22,30 Mudanya. 
.lldüzeler 

Ayıı'lofya, noma • Bizan~. Yunan eser
leri ,.r. Çinili Köşk, Askeri Müze ve sarnıç 
lar. Ticaret ''C Sanayi Müzesi, Sıhhl müze. 

mu müzeler hergün saat 10 dan l6 ya 
kııılıır a~·ıklır.) 

Türk ,.e lslftm eserleri mi\z.esl: Pazar
tesiden haşkn t,crKün snnt 10 dan H ya 
kadar ve Cuma 11ünleri 16 don 17 ye ka
dar açıktır. 
Topkııpı Müzesi: Hergiln saat 13 ten 16 

ya kadar açıktır. 

f 4 ~mleket Dışı Deniz 
Seferler! 

Romanya vapurlan: Cumartesi günleri 
13 de Kösıenceye: Salı günleri 18 de Pi
re. Beyrut, İskentlcriye. 

lıalyıın vapurlıırı: Cuma gf!nleri saat 10 
da Pire, Brcndizı, \'uıcıllk, Triyesle, 

Sirkeci istasyon Müdürlüı"ıü Telefon 
23079. 
.~ urupa Hattı 

Semplon ck~oresi hersün Sirkeciden 
snı:ıt 22 de knlkıır ,.e Avrupadıın geleni 
s:ı:ıı 7,25 le Sirkeciye muvasalat eder. 

Kom•ansiyonel 20,30 da knlk:ır, 10,20 
de FCelir. 

Edirne p0sta~ı: Hergün saat 8,SO de 
hareket edl'r, 19,33 de gelir. 
Anadolu hattı 

Her,ıiın hareket eden şlmendlrerler: 
Saat 8 de Kon)·a. 9 da Ankara, 15,15 de 

Oiyarhakır ve Samsun, 15,30 da Eskişe· 
hir, 19,10 da Ankııra ekspresi, 20 de A
dap:ızıırı. 

Ru trenlerden saat 9 da hareket eden 
Ankara muhteliti p:uartcsi. çar$8nıba 
ve r.umıı f!Ünlcri Halcb ve Musula kadar 
ser~r elrneklerl i r. 

lan zayıf. 
- Aman nasıl olur?. dedim. Daha 

şimdi ambal5jlarını takviye ettirdim ... 
Nah şu eli keserli adama.. 

Memur: 
- Ah pardo~ par.don, diye özür 

dilmeğe başladı... Affedersiniz! .. Evet 
doğru, şimdi ambalajınız sapsağlam .. 
Fakat biraz önce zayıftı da .. Bu benim 
gözümden kaçmaz!. Fakat artık mesele 
yok .. Pardon deyince akar sular durur. 

Eşyalan tarttı. Makbuza bir göz 
atınca: "Ambalij zayıf,, diye yazıldı. 
ğmı görmiyeyim mi? Tepem attı: 

- Yahu, dedim, ıiz ne yapıyorsu

nuz? ~ir taraftan ambalaj sağlamdır 

<liye cı;yaları kabul e.diyorsunuz, diğer 

t::raftı::n ise makbuza "ambalaj zayıf. 
tır,, diye yazıyorsunuz? Yelda sandık. 
l:ı.rt kırıp eşyaları ajır!alar, bu şerait 
2Hm:ia. hiç bir ıey lazım gelmiyecek .. 
Slı~n claHi.veralarınızı bilmiyorum z~
netmeyini.ı 1 . . 

Memur, hiç istifini bozmıyarak: 
- Affınızı rica ederim, dedi, par. 

don .. Par.don deyince akar sular du. 
rur. 

Herif bunları söyledikten sonra yaz 
clıklarını karaladı. ve "'amballj sağlam
dır!,, kelimelerini yazdı_ 

Eve dönerken kafam hep bu işle meş-

-- b 

\' o~an : Ralımi YA UIZ 
Saı rcay aı ra {Q)alSo ını o ırD © ır{ÇlYı o lYı 

pancevesD açıDdo; vaışmall<Dı 
bir kadın b<Sşı gıöv\YJndü 
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- Evet beyim. 
- Kim verdi? 
- Şumda, arabada oturan bey verdi. 
Mam.ik, ilerde duran bavistin arabası· 

na doğru yürüdü, hızlı adımlarla birkaç 
saniyede Da\ istin yanına geldi. Genç ln· 
gilizi selamladı: 

- Ho~ geldirYiz .. hayırdır in~llahl 
- Sizinle biraz gbıiişeceğim ... 
- Hemen burada mı? 
- Burada .. o l.adar uzun değil .. Bir-

kaç cümle kafi.. 
-Buyurun ... 
- Biiyükdererleki telsiz istasyonumuz. 
İhtiyat zabiti Manuk derhal Davistin 

sözünü kesti: 
- 0 ... lşi büyütmü~ler size.. '.Me~ele 

müMm değil.. Amiral Şosonun çıkardığı 
takip müfıezclerilc merkez kumandanlı
ğının ve polis müdürlüğünün müsterck 
kt~vvetleri bir tesadüf neticesinde istasyo 
nu bulmuşlar. Baskın yapmışlar. Fakat 
bir ~Y ele geçiremediler. Adamlanmrz 
kaçtı .. Yalnız tel iz memuru Andon ma· 
kine ha~mda vuruldu. Yani o da sustu. 

- Diğer istasyonlar ? .. 
- Faaliyetteler .. İşlerde bir aksaklık 

yok! Bir hafta tstanbuldln uzakla~ma

nız 5şlere bira .. tesir etti. Etti ama korku 
meydana getirecek dereceye kadar varını 
yan bir tesir yaptr. İşte o kadar. 

Davistin heyecandan tıkanan sesi di\
zelmiş, merak atcşile kavrulan yüre&ıine 
so~k sular serpilmişti. Genç adam Ma
nukla yarım :lat kadar i~leri etrafında 
görüştü. Yeni bir istasyon için yer ara
masını ihtiyat zabitine sıkı sıkıya tenbih 
etti. K~ndisini erteci akşam Ayazpa~da
ki evinde tutmasını da söyledikten son
ra oradan ayrıldı. Bey~luna dönmek i-

iç.in arabaya binerken ihtiyat zabit uzakta 
duran bir kupaya dikkatli dikkatli bak
tı. Davist~ seslendi: 

- Mösyö Davist! 
, 

- Ne var. 
- Baksanıza yakında bir araba dur-

muş! 
Davist işaret edilen tarafa baktı. Du

ran arabayı biraz ewel haremağalarmm 
kendisine saray arabası olduğunu haber 
verdikleri tandolara benze ti.. :Mırıldan
dı: 

- Bu bir saray arabası. 
- Evet.. Acaba niçin buraya geldi, 

durdu? 
lki adam bu sebebi araştırırlarken u

zalctaki saray arabasının örtülü pencere 
si açılmış, ya~maklı bir kadın ba~ı gö
rünmüş. arkas.ından ayni pencereden u
zanan beyaz eldivenli bir el Davistin a
rabasına: 

-Gel! 
İşareti vermişti. 

- . 

undan indi. Oracıktaki bir tep ağacın 
:ıı.lttna gitti, .durdu. Delikanlının yaklaş· 
masmı bekledi. 

Çok gcçı.'llcden Davstla (Maluncv) 
yanyana geldiler. Delikanlı, pişkirıliği
ne rağmen göğsünde kalbinin hırlı 

hızlı çarptığını duyuyor, henüz ıeklini 
kestiremediği bu çağmlqtan çıkacak 

ınet:ceyi bekliyor, susuyordu. 

Yaşmaklı saraylı s.essizilği Sozdu: 

- Sizinle gizli bir ite dair konuŞ&
bilir miyim efem? ... 

Dav~t. yanaklarında güllcşen bir kı-
zartı ile mukabele etti: 

-'N gibi bir !ş hakkında'? 
- Bir göttül işi 1... 

Genç ve güzel İngiliz bir lahza dü
§UndU. Sonra, yaşmağın ıisti ıertaflığı 

altında birer siyah pırlanta be:rraklı

ğile parıldayan Mahınevin gözbebekle
rine bakarken ilave etti: 

- Bilmem, imlı:Sn var mı? .. 
Tecrübeli saraylı, Davst\ın söz söy

leyişindeki tereddüdü hisetmiş, bunu, 
güzel de .kanlının toyluğuna vermitti.. 

Delikanlının kafoıındaki bu tertddü
dU yenmek için hu:lı hı%1ı anlattı: 

- Ayşe Sultan efendimiz sizi Çağla
yan kasrından dönüşte gördüler, pek 
beğendiler ... Sizinle tanıımak arzusunda 

bulunuyorlar. Bu sizin için mlinasip bir 
de\?lct ı;;ayıhr. Hemen frrsattan istifade 

edin ... Ayşe Sultan bnzrctleri, !Jevketliı 
efendimizin kcrimelcridir . 

Son kelime Davst'un kafasındaki te
reddüdü bir .saniyede sildi. Hakikaten 
talü bu körpe İngiliz yavrusuna her ta
rafta yardım ediyor, her aabada onu 
en müıkül §<lrtlarda bile tereyağından 
kıl çeker gibi bir kolaylıkla istedikle
rine ulaştırıyordu. Delikanlı gözlerini 
yere eğdi. Çek cana yakın bit mahcu
biyet tavrlle tn\'kabtle etti: 

- Sultanımın iradelerine 
nm. 

muntazı-

.Mahınev, delikanlının hüviyeti etra· 
fında malılmat almak için sor.du: / 

' - İsminiz ef cm? 
, .... 

-Abdullah ... 
- Nerelisiniz? 

- Dışarılıklı .. 
- Bir kalemde, dairede lalan mı bu· 

lunuyorsunuz? ~ 

- Hayır, kaptanım ... 
- Hangi gemide? 

- Çanakkaleli Rasim Beyin (Çanak-
kale) gemisinde ••. 

- Ya ... Çok !Ji.. Nerede oturuyor
sunuz? •• 

Eu işaret Manukla Davisti şaşırttı. 1- - Beyoğlunda, Taksimde, Ayaspa· 
lt maceraperest delikanlı biribirlerine ba- ~da. .• 
kıştılar. Davist söze girişti: 

- Bize işaret ediyor galiba! 
Manuk dalgın cevap verdi: 
- Evet .. Fakat size mi bana mı? 
- Bilmem. Benim ne saray ve ne de 

- Sizi hemen bu akşam sultanıma 
götüreceğim ... 

(Devamı var) 

saraytııarıa hiçbir rabıtam ve alakam lstanbul Radyosu 
yok! 

- Benim de .. 
- Sakın benzetmiş olmasın! 
- lşaretle soralım. 
Manuk eliyle kendini gösterdi .. Araba 

penceresindeki el menfi işaret verdi. Da 
vistin i~arcti meçhlıl kadın elinin tasvi
bine uğramıştı .. 

Delikanlı bir defa daha Matof'un 
yü.:üne baktı: 

- Eeni çağırıyor ... 
- Evet... i 

- Hiç münasebet yok ama .. Bir de-
fa gidip bakayım 1 

- Ben siz.i uzaktan (;Özetirim. 
Davst faytondan atladı. Saray ara

basına doğru yürüdü. Güzel delikanlı 
yaklaşırken yaşmaklı saraylı da kupa 

gul ol.:iu.. Vatanda;lanı:ıın o acayip 
ruhi haletini ,ahlak değ:§ikliğini, kur
nazlığı. dalaveralan, ril§·ıet i§ini uzun 
uıtun clü-;ündüm. 

Bu işlere pardon doğrus.u !. 
deyince akar sular dururmuş. 

P.rocn 

3 EYLÜL - 1938 ClJMARTESl 

18,30 pllıkln dans musikisi, 19,15 konfe 
rans, Prorsör Salih Murat (Fen musahabe 
)eri), 19,SS borsa h:ılıerlerl, 20, saat ayarı 
Granviç rasathanesinden naklen, Necmet
tin Rıza ve nrlı:adaşlan tarafından Türk 
musikisi ve h:ılk ş:ırlolan, 20,40 Han rıı
porıı, 20,43 Omcr Rıza D<>lrul tarafından 
arapça ~öylev, 21 s:ıııt ayan orkestra, 21, 
30 1''e_z:ılıat ve nrkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve hlk şar'kıl:ın, 22.10 ajan~ ha
bcr!cri, 22,20 opera ve operet parça.l:ırı 

(pliık), 22.50 son haberler ve ertesi ırüniın 
progrnmı, 23 snal ayan, son. 

BÜKRBŞ: 
19, ukcrf bando, 20,20 şarkılar, 28,45 

pllılt, 21, J5 cıızhanl, 22,4 5 kare konser. 

BERLI.\ : 
19, h:tndo, 20 pl:lk, 21,15 müzik, 23,30 

h:ıfir miıztk, cazbnnt, 3 scn!natlar. 
VARŞOl'A: 

18 c:ız pl!kl:ın, l!>,10 kl:hlk konser, 20 
şarkılnn, 20,30 konser. 21 temsı1, 22 mü

zik 23 sürpriz. 
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15 .. 21 Afustos 
gr Baştarafı 11 incidı 

(iö Janeyrodaki İngiliz elçisi Sir Vil
yam Sidin tayini İngiltere kralı tara -
fından tasdik edilmiştir. 

İtal yadaki yahudiler 
Stampa gazetesi İtalyada bulunan 

yor. 1937 de italyada yapılan nüfus 
yahudilerin sayısını 60.000 tahmin edi· 
sayımı sırasında 48.825 kişi kendisini 
yahudi olarak kaydettirmbiştir. Bu ra
kama yahudi olduğunu gizlemek isti -
yen 12.000 kişiyi ilave etmek lazımdır. 
İtalyan yııhudilerinin en kalabalrk ola
rak bulunduktan şehirler Roma, Tori
no ve Milanodur. Venedik, Flcransa 
ve Tiryestedo dahi bir hayli yahudi var 
dır. 

İtalyan yahuditerinin yüzde 92 si 
san'at ticaretle uğraşmakta veya ser
best mesleklerden birisiyle meşgul ol
makta, yalnı~ yüz.de 8 i ziraatle geçin
mektedir. 

1171 A91YJstos 938 
Amerika Hariciye 

nutku 
müsteşannın 

Birleşik Amerika Devletleri Hariciye 
müste~arı Kordel Hul radyoda bir nu
tuk irad etmiştir. Salahiyettar makam
lar bu nutku "bir senedenberi devam 
eden yeni Amerika siyasetinin tam ve 
mükemmel bir tarifi,, olarak kabul edi 
yorlar. 

Kordel Hul şunları söylemiştir: 

"Dünya gittikçe .darla~ıyor, yeryü
zündeki milletlerden bazılarının kuvvet 
yolunu seçerek o yolda yürümesi, di
ğer milletlerin de akıl ve mantık yolu
nu takip etmeleri, bundan s.:nra müm
kün olamıyacaktır. Bütün dünya mil -
Jetleri ayni istikamette ve ayni yolda 
yürüm-:k mecburiyetindedirler. 

Birinci yol askeri maceralarla başlar 
ve beynelmilel anarıiye gider. Bu yo
lun neticesi yokluktur, bu yol, asırlar
ca devam eden calışma, fedakarlık ve 
çarp•ııma neticesinde medeni milletler 
tarafından yavaş yavaş vücuda getiril
miş kıymetli mefhumların yer yüzün-
den yo kalmasına sebebiyet verir. 

tkinei yol manevi kıymetleri tetkik 
ile başlar, milletlerarasr mecburiyetler 
ve muhadelere hürmetle devam eder, 
insanlara huzur ve ıükun veren ve te
rakkiyi kolaylaştıran bir nizama ulaştı
rır. 

Maalesef Cihan Harbinin meyvası 
olan iktısadi milliyetçiliğin seri inkişafı 
1930 da dünyayı saran büyük bir iktı
sadi felakete sebep oldu. Dünya zaru
reti karşısında ~erginleşen ve şiddet
lenen siyasi ihtilaflar, dünya iktısadi -
yatının temelini yıktılar, milletlerin 
huzur ve sükununu torpillediler. 
Bulunduğumuz vaziyette ~iç bir hü

kumet takip edilecek yolu seçmeğe iş
tirakten imtina edemez. Her memleket, 
bilerek veya bilmiyerek vaziyetinin ve 
hareketinin ağırlığını biribiri arkasın -
da ngelen b uilci y.cldan birisine ata -
caktır. tktısadi, mali içtimai ve hatta 
son merhalede siyasi istikrar, temelle
rini cihan ticaretine dayar. 

Muasır hiç bir sana'tkar millet, ken
di mevcudiyetinin yükseldiği noktayı 
beynelmile mübadeleler olmaksızın mu 
hafaza edemez, iptidai maddeler ve 
gıda maddeleri sanayin yürümesini te
min için, ne kadar lazımsa bir millet 
için de sınai mahsulleri satacak ya
bancı pazarlar da ı0 kadar lazımdır. 

Beynelmilel ticaret sahasına gire -
miyen milletler ıstırap çekerler ve in
hitata yüz tutarlar. 

Milli iktısa.dı tahakkuk ettirmek 
maksadiyle her tarafta vazedilen güm
rük tahdidatı gittikçe genişleyerek 
devam ediyor; falcat milletler, gittikçe 
inkişaf eden büyük sanayii besliyecek 
iptidai maddeleri bulabilmek için ya 
kendi ihtiyarlariyle koyduktan gümrük 
tahdidatmı istiyerek kaldırmağa, ya
hut kendilerine bol bol iptidai madde
ler temin edecek memleketleri silah -
J~rma dayanarak istila etmeğe, yahut 
tC\ iptidai ma.ddeleri bol olan memleket
lrrdeki hükumetleri maddi ve manevi 
nüfuzları altına alrnağa çalışacaklardır. 
Dünyanın bu vaziyeti karş•sında A

Jl"erika, gümrük tahdidatının azaltıl -
ması veya büsbütün kaldırılması ve 
d:faya ticari münasebetinin gcnişletil -
mesi için lazım gelen tedbirleri bir 
pıroğram halinde tesbit etmiştir. 

Birleşik Amerika Cumhuriyeti, sayı
sı günden güne artan bir çok devlet -
lede ticari müzakerelere girişmiş ve 
diğer milletlerin de geniş müsaadeli 
bi:' iktısadi siyaset takip etmesi husu
scnda elinden geleni yapmıştır. Bey
n('lmilel ticari münasebetleri serbest e
saslar üzerinde yeniden kurmak ıçın 
aarfettiğimiz bu cehidle ali sahada mil
lederln biribiirne yaklaşmasını ta
hakkuk dt•rmeğe çalıştık. Para mü -
badelesini tesbite, muhtelif paraları ko 

1 
rumağa, malt tahviljt kıymetlerinin fi
yatların ıtesbite uğraştık.,. 

Amerikan siyasi makamlan Harici
ye müsteşarının nutkunda bilhassa §U 

nC1ktaları tebarüz ettiriyor: 
1 - Hul, Amerikanın sulh gayeleri

ni çizmiştir. 
2 - Amerika kendisiyle ayni siyaseti 

takip eden devletlerle elbirliği yapmak 
ta teraddüt etmemis ve etmiyecektir. 

3 - Amerikanın Avrupa siyasetiyle 
alakadar olduğunu tebarü zettirmiştir. 

Amerikan gazeteleri bu nutkun iki 
gayeyi gözönünde tuttuğunu söylüyor
lar• 

a°) baska milletlere taarruz siyaseti 
takip eden devletlere bir ihtar. 

b) Amerika efl:arı umumiyesini hü
kQmet siyase'"i hakkında aydınlatmak .. 

Hlinka öldü 
Slovak halk muhtariyet partisi reisi 

Andre Hlinka Ağustosun 16 sında 
Ruzombero!<ta ölmüştür. 

Aslen papas olan Hlinka sarhoşluk 
ve mürabahacılık aleyhindeki vaaz -
lariyle büyük bir şöhret kazanmış, si
yasi mücadelelere r,irişmiş, bir çok de 
falar hapse girip çıkmış. Çekoslovak is 
tiklalinden sonra Slovak muhtariyeti 
ı,., ı,~ında ııiTraşmıştır. 

'11 S3 ~<Qıın S'lt@S S9>~~ 
İtalAada bir deniz tayyaresi 

parçalandı 
ttalyada Varesa tayyare fabrikasın

da yapılan (M. C. 94) deniz tayyaresi 
bir tecrübe uçuşu yaparken düşmü~ ve 
parçalanmıştır. Tayyarede bulunan be· 
lediye reisi ve ailesiyle beraber 13 ki
şi telef olmuştur. 

İsviçreye Alman yahudileri 
kabul edilmiyecek 

lsviçrede bütün hükumetlerin polis 
müdürleri toplanarak, hviçrenin artık 
yahudi kabul edemiyecek bir hale gel-
diğini tesbit etmişler ve ellerinde hu· 

susi vesikalan olmıyan Alman yahu -
dilerinin tsvicıreye alınmamasına ka -
rar vermişlerdir. 

Şimal hükumetleri parlıimen• 
tolar kongresi 

Şimal hükumetleri parlamentolar 
kongresi Stokholmde toplanmıştır. İs
veç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, 
izlanda parlamentolarına mensup 100 
kadar murahhas bu kongreye iştirak 
etmiştir. İsveç ve Danimarka başvekil
leri, Danimarka harbiye ve ticaret ve
kili, Finlandiya maliye ve ticaret veki
li de kongrede bulunmuştur. 

Son celsede aşağıdaki karar kabul 
edilmiştir: "Şimal memleketleri p~rla
mentoları kongresinin yirmi ÜÇÜ'lcÜ 
toplantısı, Kopenhağda şimal millet -
leri hariciye vekilleri arasında 24 tem· 
muz 1938 de toplanan istimadan &-;n
ra neşredilen tebliğde gösterilen esas 
hatları tasvip eder, ve harp halinde şi
mal milletleri arasındaki etbirliği hak· 
kında kararlaştırılan noktaları takdir
le karşılar.,, 

ı 
kuvvet, limitlerimiz tahakkuk ettiği 
halde dünya sulhüne yardım edecek hiç 
bir ameli imkanı, hiç bir fırsatı kaçır
mıyacaktırlar. 

Fakat bu ümitler tahakkuk etmezse, 
o vakit bu iki hükumet kendi dünyası 
üzerinde her tecavüzden masun sağlam 
bir kale halinde kalacak ve hiç bir 1lu· 
retle tehlikeye girmeden medeniyetini 
inkişafta .devam ettirecektir. 

Kanada döminyonu İngiltere impa· 
ratorluğuna kardaşhk bağlariyle bağ -
lıdır. 

Kanada döminyo~u herhangi bir im 
parat-:>rluk tarafından tecavüze uğrar 
ve tehlikeye düşerse Amerikan milleti· 
nin kolları bağlı olarak durmiyeceğini 
ıize temin ederim.,, 

Kanada başvekili King de bir nutuk 
söylemiş, bütün dünyanın Kanadayı A
merikaya birleştiren dostluğa şahit o
l:ırcı ;;mı tevit: etmiştir. 
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Zürilı beynelmilel tıb kongresi 

Zürihde beynelmilel bir tıp kongresi 
açılmıştır. Bu kongrede merkezi İs· 
viçre de olmak üzere beynelmilel bir 
fizyoloji enstitüsü tesisine karar veril
miştir. 

Tuna devletleri kongresi 
Avrupada Tuna komisyonunda tem· 

ıril edilen devletler Romanya hüku-

metinin davetiyle Sinayada toplanmış -
lardır. Kongre, Tuna komisyonunun 
salahiyetleri hakkında bir anlaşmayı 
imza ederek dağılmıştır. 

Başlıca uyuşulan noktalar şunlardır: 
1 - Tuna komisyonu, Tuna nehri 

lizerinde seyrisef ere ait haklarından 
vazgeçmiştir. Tuna üzerindeki nakliyat 
yalnız Romanya tarafından kontrol e
dilecektir. 

2 - Sulina limanı beynelmilel ol -
maktan çıkmış, Romanya hakimiyetine 
intikal etmiştir. 

3 - Klavuzluk hakkı Romanyanın 
inhisarında olacaktır. 

4 - Tuna mansabında ve Tunanın 
bahri mıntakasında teknik işler Ro -
manya hükumeti tarafından deruhde 
edilmiştir. 

Japonya sanayide altın 
kullanılmasını menetti 

Japonyada altının sanayide kulla -
nılması kati'yyen mene.dilmiştir. Yat -
nız dişçiler ve nişan yapan kuyumcular 
altın kullanabileceklerdir. Japonya bu 
suretle 30 milyon yenlik bir altın tasar· 
ruf etmi~ oluyor. 

~11 ~@lYlstcs ~33ES 
İspanya harbi 

- 14 Ağustostan 20 Ağustosa kadar--
14 Ağustos - Milliyetçi kuvvetler 

Estumadure cephesinde harekete de
vam edi.:yrlar. 

15 Ağuıtoı - Cumhuriyetçiler 
Sierra Pendol mıntakasında mukabil 
taarruza geçmişlerdir. Villa Malur ci· 
varıni.la milliyetçilerin mevzilerini zapt 
etmislerdir. 

Bulgaristanda kadın muallimler 
16. Ağustos - Gabeza Buey mınta

kasında milliyetçi kıtalar bir çok yer· 
teri geçerek Tujar nehri sahillerine 
yetişmişlerdir. 

Bulgar hükumeti önümüzdeki ders 
yılı başlangıcında Bulgaristan erkek o
kullarında bulunan kadın muallimlerin 
vazifelerine nihayet vermeğe ve yer -
terine erkek muallim tayin etmeğe ka
"ar vermiştir. 

119 A~QJJSlt©>S ~3® 
Ruzvelt'in nutku 

Kingstonda Kanada ile Amerika a
rasındaki beynelmilel köprünün küşat 
resmi münasebetiyle Amerika cumhur 
reisi Ruzvelt, Kuvin üniversitC!ine fah· 
ri doktor seçilmiş ve bir nutuk irad et
miştir. 

Amerika Curnhurreisi bu nutkunda 
Amerika ile Kanadayı birleştiren sıkı 
bağlar ve hali hazırdaki beynelmilel 
meseleler dolayısiyle Amerikanın aldı
ğı kararları tebarüz ettirmi"?tir. 

Bu nutkun başlıca parçaları şunlar· 
dır· 

,;Bir kaç gündür yanlış bir haber, 
bütün dünyada ağızdan ağıza dola~ı
yor. Dişlerine kadar silahlanmış kıta
lar karşı karşıya hare!<:ete geçmeğe ha
zırlanıyor. 

Biz Amerikalılar, denizle bizden 
aynlmıo; uzak memleket1erin vaktivle 
bizi alakadar etmiş ve bizim için tehli
keli olmıyan vaziyetlcrivle bugün ya
kından alakadar olmağa mecburuz. 
Çünkü ~eni s~ervet membalarımız. ti
r.ııretimiz;ıı va:ı:iyeti h:zi i~ter ic;temez 
dünva sıılhünde canlı bir eulh amili 
e>lmağa davet ediyor. 

Umumi erkilnrharbiye karargahları 
ve vab:lncı pronağanda scrvi~leri A· 
merikı ile rok meşrrul oluvorlar. Fakat 
karşıhklı dosthık ba~larivle ba~lanan 
Kanada ve Amı:rika dünva hadisatına 
müsterih bir gözle bakabilirler. Bu fki 

~ tır.obbişT S ınr-R s hshr ıhrsss 
17 Ağustoı - Negrin, ufak tadilat

la yeni ispanya kabinesini kurmuştur. 
18 Ağushs - Milliyetçiler Ebre 

havalisinde ilerlediklerini bildiriyor • 
Hava bombardımanları hakkında tetki
katta bulunmak üzere Barselona bir 
İngiliz heyeti gelmiştir. 

19 A~ustos - Barselona Uç defa 
hava.dan b:mbardıman edilmiştir. 20 
ölü ve 100 kadar yaralı vardır. Fran -
sız hududu milliyetçiler tarafından ka
patılmıştır. 

20 ,\custoı - Milliyctçil~r Ebre 
nehri üzerinde şiddetli bir taarruza 
geç:ııişler, bir çok düşman mevzilerini 
zaptetmişlerdir. 

- ... /31.!:TLtn;-1938 ~ 

Nafıa Vekaletind·e~; 
. • Una.ka 

1 - 1 - 9 - 93.8 tarih.inde saat on birde kapalr zarf usulil~ ı:n }'laber •. 
yapılacağı 14, 18, 22, ve 26 Ağustos taııhlerinde Ulus, Cumhurıyet, be~ııtl , 
telgraf ve resmi gazete ile ilan edilen Dıyarıbakır - Cizre hattının_ 
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ıım inpatı münakasası görülen lüzum üzerine ayni p.rtlarla 15 
hine milsadif perşembe günü .aat on bire talile edilmiştir. . ıağfe~ 

2 - 1 - 9 - 938 tarihinden itibaren müteahhitlik vesikası usulil kse yıı~ 
olduğundan bu münakasa için gerek eksiltme ıartnamelerinde v~ gere dilen ( ~ 
rıda isim ve tarihleri yazılı gazetelerde ki ilanlarda aranılacağı ılan e aJeP ol 
teahhitlik vesikası) ararulmıyacak bun un yerine (ehliyet vesiJ<a5ı) t 

~~ .~ 
3 - Bu münakasaya girmek için ehliyet vesikas: almak istiyenterın seldi r 

rilc diğer veo;ikalarını bir istidaya rapten münakasa tarihinden en .aıa:ı:ıılldıC· 
evvel vekiletimize müracaat ederek ehli yet vesik;nı talep etınelerı ~ rek e!ı!l 

4 - Münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel müracaat e ~r. 
1 

vesikası talep etmiyenlerin müracaatları nazarı itibara atırunıy~c;60) (5ss0 

M.M. vekaleti satınalma komisyonun
ca 5-9-938 tarihinde ihalesi yapılacak o-

1, lan beş tonluk altı adet dizel motörlü 
yol silindiri şartnamesinde tadilat yapıl
dığından münakasanm şimdilik geri bı· 
rakıldığı. (358) (6077). 

.y. • "' 

15,000 çift yemeni kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin bedeli 27,000 
lira, ilk teminatı 2,025 liradır. Eksiltmesi 
21-9·938 çarşamba günü saat 10 da Erıu
rumda Askeri satmalrna komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi hergün komis
yonda görülebilir. Teklif mektuplan bel-

1. ·· b" saat e\"'el J;~ıı:ı;e • ,. 
ı gun ve saatten ır cta ı 
reisliğine verilmiş veya ~- c6(J7~ 
derilmiş bulunacaktır. (35:> · 

• • ıl< ()()Ü ~.j)O ~ 
Kars garnizonu iç~n. 450 .. ()()0 ~ n l 

Ardahan garnizonu ıçtn. 200 uJtllıı;· "fi 
kapalı zarfla eksiltm~}'.~. kOilt ıı de 1 
halesi 20-9·938 salı gunu !:

33 
11

pJ1atP 'f 
ta satınalma komisı·on~nda} u,#1 

Tahmin bedeli 58,500 ııra. ı:n ~ 
minatı 4175 liradır. Ev:~f ;;s ~tı 
görmek istiyenlerin hergtın. ıstel" ,,. 
ma komisyonuna gelmeJeıt· ~0ıııı· 
kanuni vesikalarile belli saatte 
na gelmeleri. (356) (6075) 

~ 
------------------------------·--------------::--Levazım Amirliği satınalma komisyonu Uanlıırl /." 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 90 
kuruş olan 100.000 kilosu ayn ve 100.000 
kilosu ayn olmak üzere 200.000 kilo sade 
yağı kapalı zarf usulile münakasaya konul 
muştur. 

Birinci yüz bin kilosunun ihalesi 21 
Eylfil 38 çarşamba günü saat 11 de diğe
ri ayni gün saat 14 dedir. Birinci yüz bin 
kilosunun ilk teminatı 5750 lira ve ikinci 
yüz bin kilonun il~ teminatı gene 5750 
liradır. Evsaf ve şartnameleri 450 kuruş 

1 
lstanbul ikinci icra Memurluğundan: 
Arif Deliormana ait olup l\tehmede ipo-J 

tek gösterdiği Aksnrayda Y:ılı mahalle
sinde Değirmen soka;tında eski 39 yeni 4 l 
1\o. lu tamamına 3 ehli vukuf tarafınclnn 
14 lG lira kıymet takdir olunan bahçeli 
kargir ev borcun ödenmemesinden açık 
artırmnya konulmuştur. . 

Umum me~ahası 62 M. murabbaı olup 
bundan 49, 50 M. 2 bina kalanı bahçedir. 
Bahı;e lahtaperde ile örtülil bir kuyusu 
Yardır. 

Ennfı: Kapıdan içeri giriltlikte zeml· 
ni kırmızı çini döşeli bir koridor üzerin .. 
de yüklü dolaplı bir oda ile zemini kırmı
zı çini içinde sahrınc ve helası bulunan 
bir nıuırak ,.e lıuraılan bir ıııenlhcn ile 
bodruma in iltr. Bodrum toprak könıürliik
tür. 

Asma kat: İçinde kileri bulunan bir oda. 
Bir :ı ci kat camekanla bölünmüş bir SC\. 

fa üzerinde bir yük ve mermer musluklu 
bir hela, şahni' bulunan bir odadan iba
rettir. Elektrik tesisatı vardır. 
Binanın Leden du,·arları kftrgir bölme

leri bağdadi ve ahşap zemin kat pencı:relr .. 
ri dcııılr ılarnıaklıklıdır. 

Bu gayri menkulün birinci artırması 
10-10- 938 tarihine nıüsndif pazarte~i 

gfınii saat 10 dan 12 ye kadar dairemizde 
icra olunacak ve en çok artırana ihale e
dilecrktir. Ancak o gün verilen bedel mu· 
haınmen kıymetinin % 75 ini l(eçmczse 
artırma on heş gün ileri bırakılarak 2j-
10-938 tarihine miisadiC salı günü ayni 
ınnh:ıl ve saatte icra kılınacak artırrıındn 
en ~·ok artıranın üstünde hırakılncaktır. 

Şartnamesi hrrkrsin görebilmesi ıçın 

29- 9-938 tarihinden itibaren tlivanhan<' .. 
de nçık bulundurulacaktır. 

ca~ 
mukabilinde M.M. vekftleti'IU~e~ 
komisyom.µıdan alınır. Ek~ 2 ,-e S • 
ceklerin 2490 sayılı kanunu jkle. ~ıltP ı 
maddelerine gösterilen vesa ~aW'~ 
ve teklif mektuplarını ihale ~1'1~1· J 
az bir saat evvel Ankarada g~ 
leti satınalma komisyon~, ~ 

,(3;rı, . 

• • • o>-ııl~ 
Nakliye ve motörl~ birl: ı&o f 

~n 3325 liralık benz.ın ve J<ilO ~ 1, 
B.A., mobiloil yağı ıle. 3~ ,10ı sS /, 
zın pazarlkla eksiltmesı 9 ) eeıe ıe' J 
günü saat 15 30 da Tophail .• .ıdB ) , • . onıw ~ 
amirliği satınalma ko~S)~edelİ S C/ 
lacaktır. Hepsinin t~tunın ~11rıı~tut'·.~/ 
ra ilk teminatı 573 !ıra !5~lebilif· İ· tr 
namesi konrisyonda g~ru bf(.ltıd 
lerin kanuni vesikalanle aıarı· ) 
saatte komisyonda bulurU11 cı;O-ll 

,(11) . • 

• • ,\!o ııeı'.I 

00 1'il0 . l~ 
Ölçme alayı için 16~ 

0 
,.31'-ı!itl~ ~ 

1650 kilo valmm, 495 kıl ~ guıı.~ f 
kilo ~an gaz 9 eylQl 938 c:ıı ~lı; 
14,30 da Tophanede Jeva.ıılll el'sil~p. 
tmalma komisyo?~nda açl~n .,cctelı ;ıf 
alınacaktır. Hepsının t~45 1'~. f', 
lira ilk teminatı 342 ııra 6ı-0teb~ ııcl 
Şartnamesi kornisyo~da .fe ~ 
teklilcrin kanuni vesıkala!~eri· 60"' 
li saatte komisrona gellll ı 73) { 

.< 

• • • il ı!} 
cst e 

ıııucS!~ı P.tı 
Lv. Amirliğine bağlı _

9
ss ~pır~ 

2500 liralık pirine; E>--9 µ~. .r.ıJ 
· cd e ,..,,_17" ,;~ 

saat 14,30 da Tophan 1tlıı IJ.V'"" 1 r 
• zar1I c51 ..ıJi 

satın alma Ko. da pn r-,"ul11uıı ~ ·.ııı 
Teminatı 375 lira.dır. U ıcsııııı ~ ııt;; 
da görülebilir. İhale ~n i51cı;ıııe (~· 
alınacak olan pirine; tçın c110> 
saatte Ko. na geımeJeri. 

İpotek sahibi alacaklılarla dl~er allika
darların gayri menkul üıerincleki hakl:ırı· ---------
nı, hımısiyle faiz ve masrafa dair olan iı'. ••••••••·-~..,...... 
dialarını evrakı müsbiteleriyle 20 gün i- re rıl ~ 
çinclc icra dairesine bildirmeleri lfiıımdır. seıe~erıı11 

Aksi takdirde hakları topu sicilliyle '.'ill· \' 8 V UZ JcC1' ·> 
bit otınıyanlnr satış bedelinden hariç hı. Parls l(adın. :E1r 10ı.11ıı.1''o,f' 
rakılırlar. AkademllerindeD dlP .,111S 

Talip olanların muhammen kıymetin % ıcJcllr 
7,5 pey akçesi ,·ey:ı mllll bir b:ınknnın te- Beyoğlu-Parına 
min:ıt mektubunu inıe etmeleri ve fazla re t apartımnnı 1· 
m:ılfımat almak istiyeıılcrin her ı:ııııan lı.lmmmm•••pı~ 
938/ 2270 No. ile daireye müracaat eılclıi· 

Iecekleri iltın olunur. (:!6G-l5), 



: ~ 
• • : 14 Eylül ÇARŞAMBA Günil çıkıyor : 
• • • • • • 
i 1938 Resimli Halta 5 • • • • = 32 • 43 aayfa içincbe bilbaaaa kadm1-ı alüadar edecek ,azdan, en aiizel hiki.ve " : 
: · romanlan ihtiva ettikten batka : 
• • 
i 1000 l<ellme ile : • • 
: Kendi kendine ltalyanca : • • 
: derslerini vermiye baıbyacaktır, bu derıler ayn bil' kitap ıekline 10lnalabilecek : 
: tarzda netndilecektir. : 
• • • Bütün minasile tam ve dolgun bir mecmua olmak hedefini pden • • • • 1938 RESiMLi HAFTAmecmuasmı • • • i Yalnız S Kuruşa satınalabileceksiniz i 
• • • Şimdiden bayilerinize ıipariı ediniz. • • • 
: 1938 RESiMLi HAFTA YA ilin vermek arzu edenler : 
• • • Istanbul Ankara caddesi 105 numarada Kemalettin lren ilan Bürotana milr9Caat : 
: etmelidirler. : 
••••••aa•••••••••••••••••••••••••••••••••••••D•aaa••••••a•aaa•••••aaaa 

1 Direktörlüğünden: 
' llJc. ~ , orta ve lise laamlanna yabh ve yatısız, kız ve erkek taleıbe kaydına baıluumtbr• 

a, 811 1tl yeniden az talebe alınacağmdan mektebe iinnek istiyenler bir an evvel ~ürac:aat etmeDdirler. 

~lci talebe eylülün onuncu rününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe bat vurarak lraydmı ,.nilemelldir 
1, •lci talebenin eylülün QDundan ıonra yapac:aklan müracaat kabul edil miyecektir. 

Ş.lcizinci ve on birinci auuflann bütünleme ve engel amavlan eylülün birinde cliier ıııufların •J'lülün ,..m. 

1•teyezılere mektebin kayıt fU'llarmı bildiren tarifname parasız gönderilir: 

1
1 , 1İ!lde bqbyacaktir. 

~ Adres: Şehza~ebaşı Polis karakolu arkaııı .Telefon: 22534 

(::z 1 lllllld 

1~lanblll Tramvay 
Şirketinden:, 

~ 'l'rıunvay §irketi'. 1938-1939 mektep senesi zarfında tramva~ 
~~~~dıa leıı.ziıath tarife ile sev ahat etmek hakkını bahıseyleyen kartla. 
~~iı:a 12 eyl\11 1938 tarihln:t en itibaren başhyacağını mektep ve 
L~d talebelerine llln eyler. 
..._t s:lar, pazar ve bayram günleri hariç olmak Uzere her gUn: 

' ~an 12 ye ve 13,30 daıı ı 7,30 a kadar. 
\t~lttad Si gilnleri saat 8.30 dan 13 e kadar mU8bit evrakla.rile bera. 

~ebu; Söğüt aokağmda (Tünel arkasında) hareket kalemine milra. 
ler. 

~ DIREKTORLtlX 

()8 
~'~ant ye Beledlyesl nden: 
~0!aıı ~3 ıtasaba!unm Nafia Vekfile tinden musaddak idro elektrik tesisatmm 
·~~. i~ ~3?) lira (95) kuru~tan yalnız (7242) liralık merkez santral bi· 

... ~ "esa. tttırıl~ğinden isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerin 
~ t.-ı~ "G kle bırlikte belediyemize müracaatı ve lstanbuldan bu işe girişmek is;::' k'li:: Karak~y Palas 6. ıncı kat No. 13 de elektrik mühendisi Hamdi 
~ ... ~eyi görebilecekleri il!n olunur. (5954)J 

ıımmmımııımıınııını11Mm~mnmnııoo1111nıımııııın1111[mnm111~m:mmıın~, 

~t·· 

On binlerce kltl 

memnuniyetle 

MAZON kullamJor 
ve tavsiye ediyorlar. 

KABIZLIGI 
defeder, HAZMI dtl· 
zeltlr. MlDE n BAR

SAKLARI bopltır. 

VUcudc f erahhk verir 

HAZIMSIZLIK 

EKŞlLtOt giderir. 

1 Almmau gayet lltlf 

: teılri ıablt kolay, sa· 

raraız ve kat'ildir. 

MAZON 
MZYYATUZU 

Havadar, konforlu, UCUZt huusi 1 
hastahane 

Şi~li cerraht kliniği sahibi ve 
operatörü 

Birin el C A FER Par isten 1 

Yalnız evinizde değil 

Cebinizde bile 
BiR ŞiŞE 

NERViN 
BULUNMALO 

Uykusuzluk - Sinir •inlan - A•bi 
öksürükler - Baygmhk - Batdönme-
11i - Çarpınb ve sinirden ileri •elen 

bütÜn rahahızlıklan 

iyi eder 

---

- Sayın Bayanlar 
Hayatta muftffak olmanın lllTI güzel ve itinalı dikil

miı elbi .. ıiyinmelde kabildir. 

Her türlü elbiselerinizi " tuvaletlerinizi 8f81ıdaki ad

reste en yüksek itçilikle en uc:ma temin edebilirsiniz. 

Anjel Hancian 
İstanbul Sultan Hamam Çiçek puan 
Fmdıklıyan Hın No. 34 

,. ............................................ 1 

Sihirli Göz 
Pudra renklerinde 

-
On kadın da dokuzu tenlerine uy. 

mıyan bir renkte pudra kullanırlar ve 
yüzleri sunf "makyaj görmüş .. bir ~ 
kil aldıktan gibi yaşlarmdan fazla 
ihtiyarlamı~ görünürler. Yeni icat ~ 
dilen şayanı hayret ••c...ııromoscope .. 
makinesi, pudra renklerinde bir inla· 
tap yaptığı gibi sihirli bir göz, mev
cudiyetinden bile şüphe edeceğiniz 

nisbette pudra renkleri arasındaki a
hengi ifşa etmiştir, ki, bu, Tokalon 
müessesesi kimyagerleri:ıe bir çok ta
bit renkleri esaslı bir tarzda mezcet
mek imkanını vermiştir. Artık yürll
nü?.de pl~kalar halinde yapışan adt 
pudralara nih;tyet veriniz ve hugün-

inkilap yaptı 

' 
Artık !iti ya~mıdan t azla ;1ı. 
tiyarlamı~ göstırm '" yüzünQıdt 
"Pldkalm,, lsalindı yapışan adi 1 
pudraları bırakım: ve bir güzellik 
mQtelıasnnmn dtdikltrini oku
yımuz: 

den Tokalon pudrasını sihramiz renk· 
terini tecrübe ediniz. Yüzünüzün biı 
tarafına bir renk ve diğer tarafına da 
başka renk bir pudra sürünüz ve cil· 
dinize hangisi daha uygun geldiğinı 

görünüz. Bu yeni pudrayı kullanarak 
cazip, sehhar ve adeta tabii bir gQ. 
zellik temin ediniz. 

nazarı dikkatine: 

"~ ıu-ıu ~ ~ltrı :anıklt.r, kan çıbanları. traş yaraları, memei iltihaplan ve 
\>i: her tU 0

.1tuk altı çıbanları, dolama, akneler, çocuklann ve büyük. 
'Oz.\ rıu deri Utihapla.rı. 

smıf Mezun 
operatör TA y v AR ... _. 

Satın aldığınız Tokalon kremi --azolannın 
büyük bir kıymeti vardır.Onlan bayiinize 
iade ettiğinizde beheri için 5 lcuruş alacak, I•-• 
ayni zamanda kıymettar mükafatlan bu-UmUmt, cerrahi, dimağ, sinir ve es 

en <;abuk ve en emin bir surette tedavi eder. 

111 11 ı 1 i 1 li'lll"'' 1 1 ,ıl,, 1 ., 11 1 1 l+t ll !• 1 

tik (gençle§tlrme) cerrahisi ve ka. 
dın, doğum mu tehassısı. 
Ameliyathane masrafı almmaz. Dok 
tor hastalarına yüz.de 30 tenzilat. 

"') unan Tokalon müsabakasına iştirak hak- 1 kmı veren bir bilet takdim edecektir. ~ 
~--•aıırmuıuıuuııımıııııuwıımınıııuıııııınıUJıııııııııJ1ınınrııııı1rıımmıuıııııınR1111mrıımmıı11 ullftlllllllıı': 

Şiı:ıli meydanı No. 201, Telef:35.261 
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EVVELCE YETİ~.ı 
MEYEN PARAN ~ 

i ŞiMDi YETİŞİR'-'· 

-rAafM"" 
U%Mfl/ 

• lllllllilllllllmJllllllllllUllllllllllDlllllR 
1 BÜYÜKDERE BEYAZ PARKTA 

IBU AKŞAM 

Milnir Nurettin v 
• 

Arkadaşları konserı 
Bugü.n saat on beşten itibaren , 

HABER gazetesı 
Yüzme yarışlatl 

l 

kadar GREGOR'un 
KIR BALOSLJ 

Deniz harbi eğlenceleri. Duhuliye serbesttir. Tel: 32 .. ~ 
ij••ınıımooıllllll•~•-ıooıınım 

Kaıelerini kullanınız. 

GRtPtN: Bütiin ağrı, arzı ve aan• 

edan keser. 

GRtPtN: En ıiddetli bat ve dit 
ağnlanm aüratle din· 

dirir. 
GRIPIN: Nezle, grip ve r-oma• 

tizmaya kartı çok 
müessirdir. b 

icabında günde 3 kaşe alına 
IBlm ve markaya dikkat. 

TAKLITLERINOEN SAKINJNlı 

r KURTULUŞıııı 
~-... / Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektebliler velhasıl bUt 

' mürekkepli kalemle ya.zt yazanlar, mürekkebin 
,~ Sar.açhanebaşında Horhor caddesinde 

Kız 

Erkek .iY .... -i~ Yafth ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yeglne 

c.na.. Tık .. orta, lise smıfla.rile fer ve edebiyat kollarmı havidir. Ecnebi lisanİ ilk amıflardan 
Anıı~enJ;a.lı:be.o.JQılunhJlSUSi otobüslcrile naklolunur. Kayıt için her giln saat 10 dan 17 ye 

kat>ui"plunur. _lg~nkre tarifname gönderilir. Telefon: 20530 

Telefon. 42517;;;~;.;;;ı;;;ı;;;ı;;;ı;;;;;;----~ . 
Nlşantaşında Tramvay ve Şekayık caddelerinde 

El Şişli Te~akki Lisesi Gündüzlü 

ANA - iLK - ORTA - LiSE kısımları 
Kız ve erkek öğrenciler için yanya na ve geniı bahçeli iki binada ayn YA Ti teıkilitı vardır. Franaaca, İngilizce, 

Alnwn~ kuriarma dokuz yaımdan baflayanlk bütün öğrenciler iıtirak eddbilirler. Okul hergün aeat 10 - 16 ara. 
anda açıktır. Kayıt iılerine: Pazartesi, Çarpmba ve Cuma günleri bakılır. 

TIKU DOLMA KALEMi 
.Mı)~ 

Jde b '..i 
dıfı ıı•rıst" ';. 

Avrupada dahi tas.iik olunduğu gibi 
Almanyanm bu icadı mürekkebli 
kalemle yazı yazmak meo
buriyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet· 
ten kiıtamıı§tır. 
TIKU ucu 8§1D• 

ekilde dıJ ~ 
1 kkeb 

ıun 111Ure ,ıs ~J 
kurumaz. 'fl1'~ fl'uıi"" 
ve en kuııaıoı~ ~ 

k~emdir. .,ı~~ ma.z, bol mil· 
rekkeb alır, 
kuvvetli 

1 basılırsa 

Siyahtan maada y~gil, o;ıa .,~..'"" . 
renkleri de ayni fıattJ. 4 JitSdS'J . .i 

. F' u~ ,,,,,,-
. _ • Her yerde a::aytnı%• 11 

l'JO· ı. f 

1
3.4 kop-
ya çıka· 
rıtabilir. 

· ,, Deposu: Havuzlu ban "'lıctJ 
· de ~ 

taklitlerinden ealônınu;. Kırmızı halka Uzerın 'lir· 
markaya dikkat ediniz. Ta§raya posta ile gönderı 

1 
Terhibi al,~ın krem~i 24 saat havalandırılmış fev.kalade ince ve 
hafif VEN CS Pudrasile tuvalet gören bir citd dünyanın en 
taravetli gü2elliğini ifade ed·er. Deposu: NURIEDDIN IEVILIVA~ADfE, 

OSTAN~Ulb. 

/ 


