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Relediye seçimi 1 

llkteşrinin birinde 
~apılmağa başlanacak 
lldını 
1 ti arın seçime en geniş şekilde 
ş raklerini temin parti teşkilatına 

Ankara vazife olarak verildi 
tııı:ıh 1 30 (U ") . • df ·ıA t • "Olt ld nususı - Partı lnn bele yo ve \'l uyc umunıı mcc-
~t!k ar" h<' • 
ı tcıtr-rın . ~eti bu hafta genel 11slerl seçimi için hükfımct ve Pnrti er reıswı •nıa ed g ndc müstemirren hakımmclan gereken esasları tcsbit 

Qtck 1 
~ JU sene yapılacak o· etmiştir. o.- Devamı 4 ii11cüdı 

,cnınıaı nu ce v arltftl}(a li'il ro>czıuı ş u'f<O>ır Y 

,, l\1usolini Papaya 
~acrnahyorsun,,! dedi 

apa ltalyanın da ırkçıhğa 
• ~ • .,,~~Şia masını takbih ediyor 
d~~de &öyıe;.Pa?a kollej talebeleri ö· mcsinc teessüf vadisinde söylemiş ol· 
, 0 a Olarak kgı bır nutukla üçüncü duğu nutka cevap vermiştir. 
'hr 'ır çıl • " l •a:ıni t k . ıgı ve müfrit nasyona\ Musolini, harfiyen şöyle demiştir : 
illan;. a bıh t · 

•ıı ray1 tak . e mış, ''ltalyanrn da tir: 
fcı~ltır. Bu lıd etmesini,, teessüfle "Biliniz ve bütün dünya bilsin ki 

Ctind nutuk R . • "' e bU .. oma sıyası mah • !rklar meselesinde ileri gitmeğe devam 
"'Ottı YUk bi t • )ı~ a, 30 r esır yapmıştır. edeceğiz. Faşizmin herhangi bir kim-

t>11 P~nın ırJt _{A.A.) - Musolini, seyi veya herhangi bir şeyi taklit et · 
tnc er ılı gı t kb· . StJcı a ıh ve Italyamn miş olduğunu söylemek. sadece sarma Ctdc Al r·· 

G i r mini~ uKJii ·~ ~·ö~arl~e;i'~ 1 n 

G~kalanan suçlu ları 
.!~anıharbe veriliyor . i:•h elebaşıları arasıoda azledlleo 

ııt1na. 1 <A :nya belediye reisi de var 
~r~n~~:d~!: ·~~;-. Girit .. valii .umumi. Valii umumi tclgraflannda, ordu ve 
~.ı ara n ogren1·ıd ·~~le gonderılen tel. jandanna subayları ile memurların ce-
1 sınd ıgıne g·· ·ı · f ilrınd a fen . . ore ası enn şe saretli hattı hareketlerini tebarüz ettir-
~lr..ı an doıa'l· a ıdaresınden ve ihtilas· 

~"ıy JI azlcd'l mekte ve asilerin muvafakiyeftsizliğinin 
~ilteı _e reisi ~1u 1 

.en sabık lfanya esaslı amilini halk kütleleri tarafından şid 
lh- erın oô . ntakıs de vardır. Tay-
~e i . ~ ıukrnes· detli surette gösterilen muhalif vaziyet 
tint nın dağıt 1 

1 
ve başvekilin beyan- ile aksülamel olduğunu ilave eylcmekte

da~ı asrıer ce:sa 
1 

maya başlanması üze- d. 
le lfıaya k retlerini kaybetmeve YC ır. . n bili . o~·uırnu 

1 
.ı Başvekil :\ tetaksas, Girit valii umumi-

l~tıda stı fade var· ş ardır. Bu vaziyet. sinin telgrafına verdiği cevapta ezcüm. 
t-.acıa lltıa İle vila '.' u~umi, on kadar le demiştir ki: 
ltrd· Ubaylar d ~et daıresini \'e bu es.. "Girit halkının milli hükumete derin 

ır. a kı 1 l . . 
• a arı ışgal eylemış. surette bağlı olarak kalacağından emin. 

o.r- D<'vamı 4 iinciıde 

lıirkaç görüşle 
SE~<Giü 
:y Qıan : SüheglQ Şefik 

Win l;lcıi Td: 20335 

Kesik kafa cinayeti 
•• 

Oldürülenin kardeşi 
başını 
diyor 

• 

''Mehmedin 
şeyh yedi!,, 

Makltllıuı r lltşi lfakal.~c>•1ı--Abdulla1z t•cı katilin knidrşi Emine .•• "' 

Şe)·lı Al1d111lo1mı evi 

Et .ucuzlıgor ! 
Ya'rın yeni et narhı 

tatbik olunacak 
Yanndnn itibaren şehrimizde yeni et 

fiatlarmın tatbikma bnşlanacaktır. Yeni 
fiat cetveline göre 50 kuruş olan Kı
vırcık 45, 47 kuruşa snlılnn Dnğhç 40, 
40 kuruşa satılan Karamnn 38 kuruşa 
sntJlacaklır. Dana fiatları 35, sığır fiGt
lar, 32, keçi ve manda etleri 25 kuruş 

olacaktır. 

l 

15 inci yıl 
madalyası 

C. R . P. Genel Sc'Tı.'Tctcrliğindcıı : 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönümU 
hatırası olarak, bir tarafında Bü. 
yük Önderimiz Atatürkün kabart. 
ma bir resimleri ile Altıok, diğer 
tarafında Cumhuriyetin 15 inci yı. 
hnı tesbit eden yazı bulunmak üze. 
re Partimizce bir mad:ılya yaptırı· \ 
lacaktJr. Sanatkarlarımızın, açtı. f 
ğımız bu müsabakaya iştirakleri ) 
Ye hazırlıyacakları nümuneleri A. ( 
ğustosun onuna kadar C. H. Parti. 
si Genel Sekreterliğine göndt'rrne. J 
Ieri rica olun~r. \ 

Ka'tBO şeylhlDe ve maD<~·tYınıe talfilaş 0 

t:ok~aı~ s olii11ra ş;afP)k<aı gft'1m®me~e 
başuamoş0 ~~<91ekn IF®$DmDcern yolrt· 
moş ko~~aıır<91eşn n n n .a ço k ~©>DDlYI 

e O {Q)OseOeırllôl D 6(casm iş 

Katil , kesik kafayı 
,yapışhrmağa çahşh! 

Maktul Jçin ''O benim peygambe
rimdir! ,, diyen 

Katil cinayeti 
neden ·işledi? 

Şeyh Abdullah, maktulün ve 
katilin kardeşleri neler 

anlat ıyorlar ? 

l\ntil, nrkadnşm1 kes/ikim soma bir elin de kesif~ kafa, ötekinde kanlı kamo 
kırlarda dolaştı ... 

Dün, Topkapı - Bakırköy \'e Topçu A.. 
tı~ mel<tebi arac:ındaki sahada, şehre ci. 
var kö) leri tcthiş eden feci bir cinayet 

arkada~tan biri diğerinin üzerine atıldı, 
.açlarmdan kavrayıp yol lizerinc fırlattı 
dızini bedbahtm go~<>iınc b:ı h \ 'C elli san 
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3l4disefec,fi,fdckc 
Büyük milli düş
manımız: ihtikar 

Yazan: Nizamettin Nazif 
Pahalılık kar§ısmda harp ~çan tek 

gazete "HABER,, dir. Her nevi eşya 
fiyatlarındaki dehşetli yükseklik, 
''HABER,, in, ilk saysı çıktığı günden. 
beri daima, dikkatle göz önünde bu
lundurıduğu bir beladır. "HABER,, in, 
yedi yıldanberi devamlı surette girişti
ği mücadeleler bu belayı ortadan kaldı
ramamıştır. Pahalılık afeti devam edip 
gidiyor. Piyasamızın hemen her tarafın. 
da pusuya yatmış bulUIUUl "büyük 
milli idü§tnanımız ihtikar,, dan acaba 

hi~ mi kurtulamıyacağız?. 

Bazı arkadaşlarımız, zaman zaman, 
bu h!disemizi gayet sathi bir tarz. 
da ele alırlar. Kab et fiyatlanrun yük
sekliğinden, kah ipekli çoraplann pa· 
halılığından bahsederler. Sonra bazan 
komisyonlar kurulur, mesele tetkik edi. 
lir, hazan da ani bir kararla fiyatlar bir 
iki kuruş ıclUşUrülür. Pahalılığa karşı, 

ıistemli, metodlu, bilerek açılacak bir 
mücadelenin, dikkatle ve titizlikle tat· 
bik edilecek bir plfinın bu gelişi güzel 
ve günlük tedbirlerle bir tutulmaması 
doğru olur. 

İstanbul belediye reisi Muhiddin Us
tündağ, dün gazetecileri topla:dı, yarın 
öbür gün, istanbulda et fiyatlarının ü· 

çer beşer kuruş ucuzlayacağını bildir. 
di. Bu bir müjdedir. Fakat şehirdeki 
ihtikar havasının bununla asla değiş

miı olmıyacağmı söylemekten kendi
mizi nasıl menedebiliriz?. 

Bu aylarlda, bize, 25 • 30 kuruşa ku. 
zu eti yedirilebilirse buna "et ucuzlu
yor,, deye biliriz. Fakat bu etin 4 7 ku
ruştan 40 kuruşa düşmesi ancak, ~u 

manaya alınabilir: 

ihtikar, ferdin kesesine kuzunun be. 
her kilosunda 17 kuruş zarar verirken 
bundan böyle bu zarar, kilo başına l O 
kuruştan ibaret olacak. Ve bu hal ne 
zamana kadar devam edecek?. 

Acaba yeni narh tatbik mevkiinc kon· 
duğu gün, bundan evvelki narhlarJ da 
gördüğümüz kasap politikası nasıl, ne 
gibi yeni cilveler gösterecek?. 

Dükkanlarda et bulabilecek miyiz? 

Geçenlerde et ucuzladı dendiği za
man, ambalaj kağıttan daha kabalaş

mıJ.. daha ağırlaşmış, ve yenilmez ne. 
vfden parçaların kilddaki nisbeti art· 
mıştı. Acaba kasaplar 'bu scf er de §U 

beylik çarelere baş vurup bizi zarara 
sokmıyacaklar mı? 

Tecrübelerden belediye kontrol kad
rosunun itsifade edip etmediğini anla· 
mak için elimize yeni bir fırsat gelmiş 
oluyor. Bizde mesele, bir kararın veril. 
mesinden ziyade tatbik eldilmc .. ındedir. 

lstanbul şehri, bugüne kadar ldünya
nın en gtlzel kararlarını en bol vermiş 
olmakla övünebilir. Zira, rekor kendi
sindedir. Fakat tatbikata gelince, çok 
yayadır belediyemiz .. 

• • • 
İstanbullunun derdi, et fiyatların!dan 

bir iki kuruş indirmekle tedavi edile
mez. Et meselesinde göst -diği güzel 
dikkati kaydederken Muhiddin Ustün. 
dağa şunu tekrarlamak isteriz : 

"Şehrimiz, dünyanın en pahalı şehri 
olmak hil'atını taşıyor. Bu berbat şöh· 

ret, ancak, ticari her madde üzerinde 
hassas olmak ve ihtikarı, 1ı:at'i surette 
tepelemekle giderilebilir. 

Nizameddin NAZiF 

Ellcniliyor ve içiliyor ... 

Girit isyanı,,,~ 

A JllılET E.VIN YALMA'N ~df' 
uan teşebüsünden baJıst 

ua:ıuor: 

"Bnlknn mlleltleri acı l ~ 
ders almış milletlerdir. Bu ıec 64 
nclerce çok pahalı bir suretteyıııet. 
dır. Hepsi için en bfiyük )'1 1~ 
ve istlkllllleridir. Menfi boŞ~ .~ 
kundak! her kımıldanma, nıf sıı!P"'.ı 
ı~tiklüle karşı hııı:ırlanmış bir d 

Birkaç görüşle yerli mallar • • serg1s1 ••• 
Bu sibi suikast te-şcbbusıeri, -"

,.e hürriyete doğru olan ınıdşafl r"' ff 
yilk bir engeldir. Çünkll deınok,ııdlıll 
nakoşa hürriyeti, ancak reJiJ1l td• 
ruz olmadığı ve kendi hakki~ Jlef 

Serginin Cava'l ı d billf· duyduAu takdirde ileri gl e ~ 
tehdit hareketi, memleketi nıOll d~ 
rlyetinln ferahhlından blr8' 

d~U~~ i-
asaıetı11eabı 

Cok şükür ki Yunanistand•k~ 
ket, relimi tehdit edecek bir ~ 
mış, bir takım çılııınların b• 

11 
ilk adımda kayaya çarpµıal~ıııiı ıı' 
bir neUce vermiştir. Yunan rd ~ 
tihandan herhalde kendi keı;0 
büyük bir itimatla çıkacak •• dl 
da hürriyetin genişlemesfıtll k' 
aJmak Jmklnına daha sQratJe kimdir? 

tı 

1
-nc:erllerim :::;ak;' boi:zıaı:a d~;Un =:san;:r~u=~bc';;' .~:=;asta, dondu:.. aatan-P:'l"onlarm :ıo-·~ 
ri hmcahm~ kalabalık. .. Galiba pek ~oğumuz, Yerli l\lallar Scrgtstnl, "Boğaza" miltcalllk maddeleri bir araya dovflrl§l 

ltJbarlylc enteresan ve gczllmcğe değer bolayoroz l · 
... ~ ,,_,, ,_ ~ ~ ,,,,,.__ ~ ~ awwwı 1-1 _...,,,_ 3-' ıwwwı - ... ~2-2 - -

tır.,. 

~ . f e 
insanın güzellığt 

10 uncu yerli mnllar sergisinin bol eğ
lencelerinden bahseden dostlarım mu
hayyilemi iıi!letiyor: göilerlmin önünde, 
Anadolu kasnbalannm davullu zurnalı 

panayırlarını canlandırıyor .•. lri vo yağlı 
avuçlarını, gUne§in altında pırıl pıfıl ya
nan kuzguni siyah kispetlerinde §akla· 
tarak meydanda fır dönen, sesini zur
nanın ahengine uydurarak narayı basan 
pehllvanlarlyle kasaba panayırlarını ... 

* • • 
r gtln sergiyi gezmek kararındayım .• 

l 1 a.nvay, Şişhane yokueunun kavslnl CJ• 

zırtılar çıkararak dönerken, konu§ulan -
lara kulak veriyorum ... Herkes "Cam a-
dam,, dan bahsediyor ... ve, "rckl~m" ın 
kudreti hakkındaki imanım kuvvetleni
yor .•. 

- Cam adam türkçe konuııuyormue ! 
Diyorlar. 
Memleket hududlarına gireli daha iki 

hafta olmıyan yabancı "roboto,, nun "ne
zaketi,, kar§ısındıı düşUnUyorum: §U 
tramvayı dolduran kalabalığın Babil ku
lesini hatırlatan cavalacoz şamatası be
ni hem kızdırıyor, hem Uzüyor ... Hıila en 
kalabalık umumi yerlerde bile yabancı 1 
dille konuşmakta inad gösteren, kendi
mize kendimiz kadar yakın saydığımız 

bir kısım yurddnşlnrnnız için, tUrkçe ko
nuşan cam adam, ne beliğ bir dem teş. 
kll ediyor! 

Ve, ga~Tlihtiyııri, İzmir belediyesinin 
kararını hatırlıyorum; §Üphesiz siz qe 
gazetelerde okudunuz: İspanyol diliyle 
konuııan }1lz kişi birer lıra para cezaslyle 
cezalandırılmışlar ... 

• • • 

Yazan: sü0ı1eyaa Şe1FDk 

&liı!t 

Talilerini 'dcneyenleri11 yekunu da 
bir hayli kabarık .• 

- Niçin? 
- ÇünkUm, cam adam repo yapıyor._ 

Nasın derler ... istirahat ediyor. 
Hududlardan hududlara seğirten cam 

adamda, hiç de, sirk kumpanyalarının 

peelnde panayır panayır dolaştırılan bir 
"acibe" hali yok ..• Bilakis o, çifter çüter 

it bir iz aradım. Uğursuz bir kazaya 
kurban giden SalAhaddin Alan'm temiz 
hatırasını taziz için bir iz, bir fotoğraf ... 

Yok ... 
Türk, kadir bilir ve unutmaz. SalA.had

dln Alan, kUçUğUndcn en bUyUğUne ka
dar bUtiln yüreklerde yer almıştır. Nu
ri Demirağ mUessesesinln bu unutueun.. 
da hiçbir kast aklnndan geçmiyor •.. Bu· 
nunla beraber, kabul etmeli kt, bu ih
mali affettirecek hiç btr mazeret de 

1 mecut değil. .• 
Dönerken, üst kattaki resim sergisi

nin tabelalarını görüyorum: i!!iyah ve 
kalın oklar, · iıia.tçı bir lsrarla, kalabalı
fn, bo3 mtırdivonleı1 göııt~ttyor::: Fakat, 
h1ç kinıse·; aanııtı;"-bu ta§ merdivenler~ 
tırmanmak kUlfeUne. katlanacak: bir ae-
ğerde bulmuyor ... 

Ve, bir saniye sonra, tam ka~ımda, 
§a§ktnhk ifade eden bir afişle kaf11ıla§t
yorum: 
A~cuyla ağzını örtmUıı, gözleri falla§ı 

gibi bir adam "hayret!" diyor ... 
Hayret! 
Sanata karşı gösterilen alakasızlığa 

çirkinliği 

H ASAN KUllÇAYI ya:ı11ot: 
il 

"Cam adamı seyredenler ııısa ~ 
nun dışındaki gilzelllkle fçfııd:, 
lik arasındaki tenakus karşısııı ııdlJ il' 
kalıyorlarmış. İnsan bülilD '\"fiC Qı>O' 
van, yalnız: kafasile insa?dır·1 ~ -' 
insanın ürerJndeki güzellıklerııe ıci"' 
ilkleri ararken vncudun dışı ile d•tı' 
Ril, sadece kafasının icfnl tetk 
ru olur. 

11 
Fakat insanın hayvani nıe"' 51 il* 

ki gürelliklcr ve çirkinlikler '.ı,rı' 
but insan etini delip geçen şucaoıı> 
dımı ile görillebildiği halde ~;d~~~ 
lılını teşkil eden kafasının i~j. 
celeri, bu dilşüncelerdekl as\ts~ 
drkiollklcri hjç bir fennl • " ~ ır
lAletlle ayırdedemiyoruı. ~ıı ıııri~ 
şOnceler fiil Te hldise ballrı :Jcıııı> 
celll ctll#I ramanaır ki bir lt 
rar verebiliyonıı.,. f6J 

~ 
Tramvay Şirketi pst8 

kalmış! 
ueaklariyle ve rahatını dil§ilnen cdasiy- ı mı? A BIDIN DAVER ya:ıuor: 
le, bir Cavalı asaletmeabı hatırlatıyor... Nuri Demirağ mUesscııeslnin nisyanı- r:•rı• 

Dostum Hikmet MUnir'den öğrendim nn mı? "İstanbul Elektrik şirketi .. ııl• 
·ıntu"' 

ki, cam ndıınıın tUrkço konu§U§U, bu bıı· * • • Ali Çctinkayanın büyük hı ~ 
sit !cad hakkında plti.kla verilen tilrkçe mele geçti. k•rıt0~aa 

Bahçenin bir köceııinde, kalabalik ara. Şirketin eski hesapları 11•1 ırr.. izahattan galattır... v ı "u ' 
sında, uzun kırmızı fesler ve beyaz elbl· Tramvay kumpanya~ından ı.~1ş1 1~ 

• • .Y. seler görünüyor ... İlk bakışta, sergi zi- alacaAı olduğu meydana çı )>il ~'l 
trik şirketinin yeni :idaresi, o• Sergide dikkati ilk çeken şey şu olu- ynretçilerlne hoe vakit geçirten yeni bir :ası 
leyince Tramvay kumpan) 

yor: numara hissini veriyor ... Fakat, değil... verse bcnenlrslnlz. ~ 
HcrnşcrUerim muhakkak ki boğazları- Bunlar, dost Mı.. " donıınma kumanda- 9, - Paramız yok 1 r•,ı 

na dUşkiln insanlar ... Buzlu r:erbet, ay- n·-ı• gotiron Elrnahrusa yatı milrette- Tramvay kumpan:rasının P~ııı>~t~ 
ran, pasta, dondurma satan pavyonların batı ... "Atlı karınca" nın etrafını çevir· lur mu1 Bu şirket, her .sen~asıl ol 

Onuncu yerli mallar sergisiyle "Cam önleri bmcahmc kalabalık. .• Galiba pek mişler ... Kimisi atlara binmi§, kimisi a- kür eden bir müesscscdır. 111
1 

ıı (1 

adam,, adeta biribirinin mUteradlfidir... çoğumuz, yerli mallar sergisini, "boğn. rabalara dolmuş... parası olmuyor. Fakat şir~e ~ııri" ~I. 
Sergi deyince ga}Tiihtiynrl cam adamı za" müteallik maddeleri bir araya dev- Kırmızı fesli :Mısır bahriyelileri, bana, para!'in; kalmış olacak ki ıııe eııet ~ol'J 

tahdemlnin lhtlyat ve ınu•" a "tJll" 'fl'ı 
düııilnUyoruz ... Ve cam adamın ismi goç- §irişi itibariyle enteresan ve gczilmcğe : Elmıı.hruııa süvarisinin Hikmet MUnlr- nın SOO.OOO küsur Urasın• ~eııi>"°~~' 
tikçe sergiyi hatırlıyoruz... değer buluyoruz. den dinlediğim bir fıkrasını hatırlatıyor: nın deve yapmış olduğu sö) ıneıll d'' 

BllyUk kapının kalabalığında, akıntıya Bandoya tahsis edilmiş köşkiln ortası- 'l'iim Amiral Mahm::t Hamza, bundan ,.ay şirketinin de#il; fakat btl p•" 
kapılmıe dümensiz bir kayık yalpnlanı- nı geniş bir band gibi ku§atan renkll a. )ıllarca evvel de TUrk.lycye gel.mi§... müstahaeminln hakkı oıaıı 1;ııtııı1f' e 
ı;ımdan sonra, avluya girer ginnez, göz. fişte şunları okuyorum: Zamanın padişahım, at üzerinde görmilş. bankada yalnız 130.000 ıırt ber s~,,,I. 
lerlm cam adamın "ikametgfı.bınt,, aradı. lç! Sırtı çıkık padişah, küheylanın üzerinde Hlc zarar etmi>·en, bilakis Jı~ 

İ§te görüyorum: bUyUk, renkli bir a- .Paha iç! ynrı uyuklar va?.lycttaymiş. Ve, onu gc. tazamnn klır eden Tram"'~eroıııi~ ~ 
sının memurin :ve müstııh 370· ol"'.> 

fiş ... Gözlerini ve kollarını göğe dilaniş Bir daha iç!.. riyc kaykılıp dilşmekten bu sayısız ni - )"al ,:e muavenet sondııtınıl' J<llııııı~ 
bir insan silüeU... Allahına yalvaran Ve, köşkün altındaki banklarda dizili §anlar konıyabıliyormuş... sını da alncnk kadar parasıı:dıır· ~,,1' 
"cam adam,, m tli kendisi... Bu yalvarış- sifonlar, sergi}i görmcğe gelen vntan - • * • sı, tetkike deAer bir rne"'':11 çetl 
ta sessiz bir feryad seziliyor •. Konu§u. daşlnra mütemadiyen buzlu Ankara bi- zlm lcln deAll; muhterern 

lç! rıll••' 
lıınlardan anlıyorum ki, bUyUk bir reklıl- rası pUskUrUyor... çin tetkike değer bir rne 

ğm t E . G 1 t Daha iç! • ~I ma ra en, cam adam, ancak kısa b r ıraz sonra, a ıı asaray lisesinin ta§ 
1 

zaman için İstanbullunun merak ve te- koridorlarını dolduran insan selinin sen- Bir daha lç! 
Ve, ben, i"meden sarho., olmu• gı'bi 

:::~:~e ~~: .. ::u.~:,:·· o:: :~:e~:!::d::ıı::~y:::ta:\~~~u:v:~i~ yl~~~:a:v~u~~:~ı;~~l ~!~;iw konuv:n çift~ ıi·İ ...... 1 .... - ... A ......... g:~~u.. stO~ı 
çıkacağını s5yliyen muharrir aldanıyor: yeslne uyanların sayısı bir hayli kaba-

kt ler görUyorum ... 
asaletmeab robotonun, sergi komitesine n ır... - J 
borcunu bile ödiyemlyeceğinden korku- Koridorlar •.. Bu tek kalabalık eeklile on- • • • 1 .,,; ,,1' 
luyormua... ları karınca yuvalarına benzetmek isti· Tramvayda, yUksek sesle konuıan iki 1 H A B E R ok1' ~ 

- Cam adam turkçe konuşuyor! yorum ... Bilmı>m karınca yuvaları dikka. bay... H A B E R ' i -J.P 
Belki doğru ... Fakat, "meşher" ln ka- tinlze çarpmıv mıdır? Bu çall§kan mah. - Sergiye gittin ml azizim? caklan tarihtir• 

pısmda n5bet bekllycn, perçemleri şa- lük1arın yuvalarına giriş ve çıkı~larm- - Maalesef... 

1 
kaklanna d5külmUş "palikarya" da, gi. dakl intizam biz fstanbullulan imrendi· - Ne yazık, ne yazık ••. Dostum, va- o Q,, • 
şelerde esniyen yosmalar da, halis muh- recek bir derecededir... klt kaybetme, git ... Pastanm ve ıerbettn 

1
1 g " " 

lis rumca "tekellilm" ediyorlar! Kalabalık koridorların ucu beni bir en lezizini orada bulacaksın ... ''Kadının,, ! d 
Yaklaşıyorum, ve bilet almak Uzere avluya çıkardı: burada ilk yerli tayyare- en ne~sini orada göreceksin... Git, azt- il" ? ? ı;J ... I 

n§m yosma, gözlerini süzerek ve gUlUm. Gözlerimin bUtUn dikkatiyle, bu eser- ' .• • • 

siyerek, peltek bir şiveyle konuşuyor: leri bize hazırlıyabilmek için ömrUnU ve Sllheyli. Şeflk 1. ................ - ........ ,,.. .. .-
gigoye uzanıyorum ... Kırmızı dudaklı sa- lerimizden birkaç model görüyoruz... zim gıt. ı e 

- Saat altida gelezekalııtz mamzel! canını veren fedakar Türk çocuğuna a-
.__._:.~~~~~----...:...:_.--=-==.::==:..=:==~-----.~=-==-~::.:::=::...:_:.~------~~-----=----~---~--
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daic ---Roman 
ile hakikat 

~ ~L \l"rll\t. 
ı._ ten .. ARI fôcylcrio gcr~ek. 
vaşı .,crnıı.. ld • 
ı.ı.. an;;ır 1 " 0 uırunu eserlerinin ~ nııa ti r 
bıı YC(:IJcrııl' UJ 

1~ en romancılardan, 
•. , lıaııclfnı an f Pek ho,Janmam. Hatta 
•tıaıı c zlcrtnı • 
tı· ııı. IJ1 ro n itirafı dıyo kar-
lı.~~ 'akalı t Dıancı, iyi hikayeci anlat-
.~ , l1S\1r cttı •· b· haJatta gı r:ıahıslan Istcr 
'"f~ll • n alnı 

11.. ~inde 1 
1 

• 1 ter kendi mu-
""llchrır cad ctnıi 
"e ; bı.ınun 1 ti olsun, karll 1-
ı. lıJ:ı.eğe lhtt . tin de bize temlııat 
'\o. f)6.ttıe au't lacı Yoktur. l\luharrlrln, 
ı.. 11'-r bire CaıneJias'da olduğu gibi: 
.._.ili h r Yalan d 
~ ep ı hali eğlldJr, hatta e1-
ıtlıııeı edebııır hayattadır, onlar da !'C• 

h. deıı: ••ıı k" dedfğtnf görünce ben de 
·~tnı a 1 dert 
... '· eser1 rn, bizi Jnandrrnmr-
~'dl.t. ne h kik Ilı..._ "6QIJ k a at edasını ,·ere-
•-·~ CbdJsl d 
Ilı• l~tıı 1 .. _. e blUyor; yoksa inan. 

·., d "··11ne Ih ,, Clfı:ıı. )f uh Uyaç duyar mıy-
deıı lcılc §eyJer;:rın l3isl, kitabında 

"'' hıllısel!ı • l>erllerden, de\•Jer-
~ttıtt e b1Je 
dcthı leylert Yine karii siirükler, 
11.lııd Cc olstın ~ ;~t:ıbrn okunması müd

~ ~. ~eseıa G rç~kten J;ettfğtne l· 
Jı,,,_.:<>s'ı.ın d uUıver'in seyahatleri, 
.~"-t etıtanıa • 
lııııtlnt, his lnı ''er n' hen onlar kadar 
!& :takat t en e~er, doğnı!lu az 

tiltli ngtıız • 
~ht Yorıal'rnı ce bılcnlcrlmlz, bir 
)0~1:1ı1t koJca,, ~ gibi, Oscar Wllde'm 

lilt da " roın 1 ~e Sltfft•tn an arını tercUme edi-
s.ı.. te,1l'llıeyı .ıc:; canıın kltabmı dill

Ianndau goçlnnlyor. 
lı'alta 

'ııı. 'et saıı.tkll'.l!ı 
tdar1 l'hıesı gu ese.rıne hakikat eda-

'~ 0 ııesı dQı; oldQğu kadar kariln o 
iL I' \•a,... Y'rnası da ...cı,..,.1 "''f 
~ ~ ·"rt kı bu.,•ur. ..., ce 
lısı.~~dJ rı....1_ 0ktıdokJan romanlar· 
ı.~d r"ı>t.11.hUktinı 
lıtter '1<' ~ledJkı lertnı, fala.n mnhlt 
"-~ 5lııı t6rd ert Yaniı3 kanaatlerin 
•ıı ı:u il lıe11aıs1ı llkıert ı~ın: "t5t<' hakl
)e ı._ ~eı ''e cl0 -'" derler de ötckUcrl a-

""llat kru • 
': 4'l! trlar. noın eserleri "Yalan?" dl-
1't111tt llııllt a anrn, hlkuyenin basm-
a... ' Ynen -""<llıtıJal'ıl e\ 1 te b getınl~fr,, dfye ye-
~"llı 

811 
hıtab etu::uıı itin Jimnılır. o 

1 l'lıııca en sonra elbette 
gttnıe ln 

t n de manası o 
"\t • 

' 1tbf il OlJtııı 
~ı t ter ı Tlıt 'll'f k 
1 lcıt11ıı Cl(1 ed endi hayalinden 
eı.1ıı a..~lllda..ıı eınıseceğJnt, sırf ken-

lab de b t•kara ~-
1 latta lltuıı tı 1&•nı sandığT §ey. 
et. bııı~ nsurta 

• ~ "Ua)c ka rnu Patta pa~a 
~ıı 11ecı bU old ~ 

llıaııc Cl'fnı d ğ Ub"Unu ıııöyJer-
~letıı1' het hı•-~ 0 

11Jdnr. O halde her 
'a <:>ıı b llllYect 11~r da ııJısed • dalına gördüğü 
lat, n g(il'dıo_Jer' ancak muhtelif hı-
~- tııı lltı 'il( ettııı 
"ili, hllkucı lctıı: ''.Be bir insanda top-

~~ d b.'Yatta,. 
11 

Yalan uydurmuyo
~ll~u ~ boı bJr a baJısedlyonım,, de-

~~·ıe hp~nnıooen ibarettir, 

~tat~ ~llda, 11 nıuharr1r yoktur. 

tA1tl ~ "1Jata~Yelerfncıe kendi 
'-~ ..... lllar .,...,_ rı da Pek se\'1Dem • 'a ~erı "&Qlllda ııı..__ ' 

t, ile er h:trn a~ Ue okuna. 
bit iŞ Ol• J 

L e11.nı~ ~nar ''ardır· fa-
lltı.. OlJı ·en • 
ı~"'lıtı, bı 18tsotnııur· 1Jilerlndc hile b!.r 
~; lll bir ' hayatı büt" kan 
~b oıııı t ~ehre l un • 

~ıı. e](tar . ile anlıyamadık-
0lıı ~de dü§Unu 
""1 ~lclatı llleydan il Yeni bir ter-

~ ~•lt.ı~;anı gerr:k~cttnnekten lclz 
~ııC!rı llbJa~ıJı 11 birer romancı 
L. dı ı._ "' ba3kaı~· llunnu l~indJr kJ 
~ ,..Ya.__ c.uroını 
b... t \la, 'lQı da ,__ hayatını da, 
"'il '•le -.q\'lrde ~tııı t~tclJı a31 da k n \aıgctfp eş. 

Ilı •• ti e ~el'fın .. ~~dislntn uydurma-
. 'le ~t ' O() • ~tı ltı1:7J • ha1t1kate : lece 'iicuda ge-
'ı lıtl'tt ... Jetını h·• Y'Uyorsa, inandır-
' 1 • •11 b ... ı.se ı '-
~ 11.'aıı aYatı t.e o zaman o 

''bııı .. 1 °iltınu11 gcl'telrten kanadığı· 
~ ruhunu ·-ı ... 

.... '4Ulğnu söy-

~ uruııab ATAÇ 

; 

' 

/JuJı7nkü lıapis1Jane binasının yıktırılarak yerinae 'Adliye sarayı yapı/:Q/Osına 
karar verildiği, ancak hapishane binası nın tarilıi kıymeti haiz l1ir eski eser ol
duğu şeklindeki devamlı neşriyat iizeri ne bir heyetin bu işi tetkike giriştiği nta
lumdur. Eski eserleri koruma komisyo nımda Maarif vekaleti miimessili ouzn 
mimar Sedat Çetintaş, hapishane bina smın bir eski eser olduğu ve yıktırılma. 
ması lôzımgcldiği iddiasındadır. lstan bul miiddeiumumisi isr. aksi kanaattedir 

. 
Ilibnct Onat aı711 'gaze?tdlere, liapis 7ia>ıc liıidıii:lıma yakin }•erlerae başlayan -

fbralıim paşa sata artıKJarını mimari lıususiyctleritti birer birer gösterip iza 
lıpt vererek, tariht eser iddiasile yıkılmaması icap eltili etrafında münakaşalar 
geçen hapishane bint:smrn °bir kışla ahın olduğunu isbat etmiştir. Diler resimde, 
pak y</Jında tCT(Jfıc tqr~wccik olan bu :ünkü cezaevinin bir koluşu görülüyor. 
Tafsiltttı bu ).1_fQ<fa bulacaksımz. 

$ IE IHI ii I~ il> E V IE. 
~ ... 

Müddeiu mu i ~ist>at diyor 
Mektep 
kitapları 

Bu sene zamanında 
yetiştirilmesine 

çalışılıyor 

Bu sene mektep kitaplarının ders sene. 
si başına kadar yetiştirilmiş olması için 
Maarif vekfıleti neşriyat müdürü taralıp
dan şehrimizde yapılan tetkikler sona 
ermiş ve lazımgelcn tedbirler alırunıştır. 

Geçen ve evvelki seneler mektep kitapları 
nın tabı i§inin vaktinde yetiştirilememesi 
yüzünden yurdun bir kısmında talebeelr 
ders senesi sonu geldiği halde kitap bula
mamışlar ve koca bir seneyi kitapsız o. 
larak geçirmişlerdi. Bu sene, ders senesi 
başlar ba~lamaz mekteplere kitap yetiş.. 
tirmek üzere tertibat alınmaktadır. 

Yapılan tetkikler sonunda bütün kitap 
lan Devlet matbaasmnı tabetmesine im
kan görülmemiş ve bir kısım kitapların 
başka tabilere verilmesi takarrür ctmi~
tir. llk olarak adet tabıları 22,000 olan 
iki mektep kitabının basılması işi dışarı
ya verilecektir. Bu ihale gene umumi 
tabı işlerile meşgul olan Devlet matbaası 
tarafından ve onun hesabına yapılacak
tır. Bu suretle kitapların azami süratle 
yeti~tirilmesine çalışılacaktır. 

--o-

Meriç nehri sahille
rinde tedbirler 

Hemen her sene taşarak ch·ar köyleri 
bilhassa Bosna köyü ve arazisini basan 
Meriç nehrinin sağ sahilinde yeni ted
birler alnırnasma karar verilmiştir: Bu
rada yeni set inşaatı yapılacaktır. 

Oç snuaıroşcTuaı7/ 
D'Cmaırnomoz 

Küçük ,.e büyük okuyucularımızın 

gazetemizde merakla takip ettikleri 
"RcslmJe Vı; Silahşorlar" romanını 

kltab halinde hazırlıyoruz. Evrnlce de 
blldirdiğlmlz gibi, romanla birlikte:' 

her hafta net;roluoan 11Cç slliihşorla.r,, 
kuponlarını toplıran oku)ııcular ımız 

bu romanı bedn' ıı olarak alnlıilccck
lerdir. 

nu kuponlnrr biriktirenlerin, kupon
lariylc lıerabor, ağustosun ~ imılsine 
Jmılar idıırchancmizo gelerek birer 
numara nlmnlnrnıı rir:ı ederiz. 1sti
ycnlcr, lmııonlıı.run 'e posta pulu 

gön<lcrdildl'ri tnl<dirılc nıtreslcrinc

numıır:ı yollanır. 

Mlir:ıc:ıatlarırı lıchcml'lıal 20 Ağus. 
tosa kadar y:ıpılrnnsı s:ırtfır. nu tarih

ten sonra im~' ura<':ılt cılrn3 uculnrmıı
zrn nrt.uları nı::ı::ıksl'f is'af olıınnrnı

~ arnkfır. 

I\ifnbın ikıııııli n~ rıra ll"uı cdilc•cl'k
Hr. - -----------·-

Hapishane blnasiF Dağllmaz cam 
mecburiyeti lbrohim paşa sar~ değil} 

Bir kışla ~'htrıdır ! Hurdaya çıkmayacak 
arabaların hepsi 

cam taktı G=na~met ©ınıaı\Ç (ğjtYlnıı ga~etecD&®ıre 
taırDlhlô ~~sülkaıJaır ~~s~~ır<d!O Spförler cemiyeti, on beş ağustosta baş 

!ayacak ve ilkteşrinin on beşine kadar 
devam edecek olan motörlü kara nakil va 

Münakaşaya artık son veriln1elidir; İstan
bul daha uzun n1üddet Adliye sarayından 
ve ceza evinden mahrum edileınez 

sıtalan muayeneleri clolayısile, henüz da
ğılmaz cam takmamtş otomobil ve oto
büsler bulunup bulunmadığını tetkik et. 
miştir. Bu tetkikler sonunda şehirdeki 
bütün otomobil ve otobüslerin dağılmaz 
cam taktıkları, yalnız pek eski oldukları 
için bu mu~yeneye girmeyip hurdaya çı 
kacak arabaların bittabi buna lüzum gör 
medikleri tesbit edilmiştir. 

!stanbulun cezacvini ne yapacağız? Bu 
hali}1le mi muhafaza edeceğiz? Yıkıp ye
rine bir baı;kasım mı yapacağız? Yoksa 
cezaevinin Sultanahmet meydamnd~ 

uzun tarihine bir nihayet verip ~ehrin 
bir başka semtinde modern bir müessese 
kuracağız da, bugürt o vazifeyi gören 
berbat harabelerin üstünde büyük bir 
adliye veya şehir sarayının yükseldiğini 
mi göreceğiz? 

Istanbulun iman arzulan ile atba~ı 
beraber giden eski eserleri korumak en. 
dişemiz, bu suallere kati ve~ih bir ce. 
vap vermemize ne zaman,kaebr mani o. 
lacak, Memlekette, önüne gelen arkeoloğ 
kesildi. Eline bir kalem geçiren soluğu 
gazetelerde alıyor. Bir _parça eskimiş bir 
bina, herhangi bir vata~ajın gözüne i
lişmiş olmaya .. Ona derhal~ir kulp ta
kılıyor. Bir iki gün içinde bir tarih ve 
güzel sanat abidesi haline yiikseltildlği 
görülüyor. Bir memleket için her ürlü 
dikkatlerin birer faydası olac.ı6rı taöiidir"tı 
Fakat zoraki, sahte ve müstear gayretler
den her sahada her zaman zarar doğdu6ru 
da asla hatırdan çıkarılmamalıdır. 
İstanbul cezaevi etrafında u}.(lndırılan 

tarihi münakaşalar da bu zümredendir. 
Her kafadan bir ses çıkzyor, ve açılan mü 
nakaşa bitmiyor, sürüp gidiyor. Halbuki 
bu sürüp gidişten süriincemede kalan 
iki mesele vardır ki ikisinin de şeR 
bakımından ve memleket bakımından i
fade ettiği ehemmiyet hiç de az ve keı;iik 
görülemez. 

Sultanahmetteld harabeler etrafında 

yapılan münakaşalar bitip tükenml'diği 

içindir ki tam yediyüz vatandaş bu ber
bat sıcak günlerde zindana benzer ko. 
ğuşlarda cehennem azabı çekmektedir. 
ı\<iliy~ vekaleti. lstanbul müddeiumumi 
liği, gazeteler, halk ve herkes bu halin 
doğru olmadığım bilir. buna biran en el 
nihayet vermek ister. fakat kimse kımıl. 
danıp kati ve müsbet bir harekete kalkış
maz. Kalkışamaz, zira tarihi mlinakaşa 
devam etmehtcdir. lstanbulun bir )>öhne 
adliye sarayı (!) vardı. Bir kmlcımla 

yanıwrdi. O gün bugün bizim en büyük 
şehrimizde adliye kuvveti kiı a e\ inde do· 
la-,an bir muhacirden fark ızdır. Zaman
la, bir müdürlük dairesi halini ~ldığı için 
1 lanbulun posta telgraf işlerini barındır
ma~a şöyle böyle k§fi mahut binanın bir 
iki bölmesi ayrılmıştır. lmparatorlu
ğun pek büyük kafalı olmıyan °hir nazı. 
rınm, yani Oskan efendinin aı.:zularma 

göre yapılmış gm ercin dolabı gibi ufa.. 

cık tefecik kalem odalarında koskoca bir 
mahkewasıl barındırılabilir? 

Günün on.saatinde nihayet nihayet el
li insanın geçmesi ihtimali üzerine he
~planarak yapılmış olan dar dehlizler
de lstanbul adliyesinde işi olan binlerle 
vatandaşın hergün üstüste yığılmasına 

nasıl cewz verilebilir? Şu :!ında, herhan 
gi bir iş için adliyeye gi~ hangln:1izi 
düsiineürmüyor? Koridorlardan bir §iS
man adamın geçeceği tuttu mu herkes 
silindir altında kalmışa dönüyor. Bu hal 
ne zamana kadar devam edecek? Allah 
bilir. Şimdi münakaşanµz devam ediyor. 
,lnşallah bite~ ve o za'man ... sağ kalır
sak, galiba. ş~re bir adliye sarayı yap. 
mayı da düşiinebilcceğiz. 

lstanbul mücddeiumumisi Hikmet O
nat. dün, bu münakaşayı.kısa kesmek ve 
biran evve\ fili safuaya geçmet{ imkan-
tı1Annı c:-fee etmek için gazetecileri, tarihi 
münakaşanın m~vzuunu müştereken tet
kike davet etti. Sabahleyin saat onda Is
taabul cezaevinde, bugüne kadar çok 
yerde görülmemi~ bir gazeteci kalabalı. 
b"l toplanth. Hikmet Onat, mevzuu bir 
daha ltülasa ederek dedi ki; 

- Adli~iz lstanbulda bir binadan 
mahrumdu\. Bunun adalet kuvvetini da 
ha çok randımanlı olmaktan nasıl ve ni. 
çin alıkoydu~ kolaylıkla anlaşılır. Otu
racak ~ bularnıyan bir mahkeme, dos
yalannı koyacak sahadart mahrum bir 
icra dairesi' J1Vıl çalışır? Şu gördüğünüz 
~r. adliye vekaletine aittir. Burada bi
zim brr cezae-.·imiz var. Bunu yıkmak ve 
yerine bir ~iye .sarayı yapmak istiyo
ruz Bu cezaevini yıkmayı neden lüzum
lu saydığımızı da şö;•e bir bakı~ta an. 
JarSiluz. Adliyemizin, bir eezaevini bu 
gördüğünüz şekildeki müessese halinde 
kabul ;tmiyecck y;üksck bir seviyesi ve 
çok iıı~ani bir duyguc:u vardır. Eğer ilk 

Pi a ne zaman 
kakacak? 

Yeni bir mesele 
ortaya çıktı 

Motörlil kara nakil vasıtalarından 
alınan plfika resminin kaldırılarak bu 
resmin benzin fiyatına zammolunacak 
bir miktar para ile karşılanması hakkın· 
daki proje yeni bir şekle girmiştir. 

Bundan evvel beledıye bu hususta bır 
proje yapmıs \e Ankaraya göndermişti. 
Ankaracla dahiliye ve itkisat vekfiletlerin 
ce muvafık göriılen bu proje o sırada 
toplantısı da!:rılmakta olan şehir mecli. 
sine yetişemediğinden geri kalmıştı. 

Belediye şimdi bu projeyi tekrar ele 
almıştır. Buna da sebeb, kullanılan ben. 
zinin yalnız motörlü kara nakil vasıta
ları tarafından değil ayni zaD).anda mo
törl ü deniz vasıtaları tarafından da is.. 
tihlfık edildiği gözönünde tutulmasıdır. 

Bu suretle belediyeye ait olan resmin 
deniz nakil vasıtalarından ne ,.ckilde alı
nacağı aynca bir mesele teşkil etmekte
dir. 

• Proje üzerinde me~gul olan belediye 
iktic:at ve makine şubeleri müdürlükleri 
benzinin §işe~inden 17,5 kuruş alınması • 
nı muvafık görmektedirler. Şoförler ce.. 
miyeti de bu miktarı fazla bulmaktadır. 
Çünkü ilk projede 7,5 kuruş ilave olun
ması düşünülmekteydi. 

karar verdiğ;miz gü~şc başlamıs olsay. !========================== 
dık bug{in"'şehrin bu iki mühim işi ba. kıymet izafe edilebilecek olan kısımları 
şanlmış olacaktı. Yani hem bir adliye gezdireyım. 

~rayımız. hem de modern bir cezaevimiz Hikmet Onat, hapi :hane hududuna ya
J..."111U1muş bulun.1caktı. Bence bu binaya kın yerlerde ba;lıyan İbrahim paşa sa
tbrnbim paşa sarayı olmak gibi veya rayı artıklarını mimari hususiyetlerile 
hcrha~ıd diğer bir tarihi ~'Il1eti bahset- birer birer gösterip uzun izahat verdi. 
meğc kalkışmamız me\ eut maUımat :kar- Tarihi e·er iddiasile etrafında münaka-
şısında·bir hataya dlişmck olur. şalar cereyan eden ve karakol halalan. 

Ve beraberinde getirdi~i birkaç cc;cr- nın bir devamı halinde bulunan, kışla 
elen p.1rçılar okuyarak, ve ika kıymetini ahırı artığı bu bir iki kemeri muhafaza 
hai7; e<ıki resi~; göstererek dinliycn. edecek mi~ iz? Ne olacak~a biran e\'\'el 
leri tatmin edici malOmat verdikten son.. ol un. 1 tanbulu, daha uzun müddet bir 

arlJiyc 1ra) ınrlan ve bir cezaevinden 
mah 
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lÇLRDE: ] 

Hatayda seçiı 
hazır,ıkları 
Kayıt işi yarın 
tamamlanıyor 

.. 

• Eğlence yerlerinde ucuzluk knrıırı o. 
zerine bu gibi yerlerin hazırlayıp beledi
yeye verecekleri fiynt listelerinin tnsdlk 
ettirilme milddell dfin nkşam bitmiştir. 
Yarından itibaren kontrol başlıyncııktır. 

• Gümrük ve inhisarlnr vekili Rana 
Tarhan dün inhisarlar umum müdürilc 
birlikte Maltepe lfilQn enstitüsünü gezmiş 
Ur. 

• Evvelki akşam şehrimize gelen }.!ısır 
ordu milfetlfşi Aziz paşn dün Mısır kon~ıa
lo unun refokalinde htanbulu gezmi;ılir. 

• Liselerin askerlik kampları dün bit.. 
mlştir. 

• Jnponyanın Ankara sefiri sazelecilere, 
yakın şnrk memleketlerindeki Japon sefir_ 
)erinin şehrimizde yapacaklan lçtiııı:ı ın 
sfyast mahiyetle olmadığını söylcmf.ttir. 

Antalya, 30 (A.A.) - Kayıt if cri 
bugün öğleye kadar devam etmi1·ir. 
Pazartesi akşamı kayda nihayet veri.~ 
cck, ikinci müntchip namzetleri çar • 
şamba gününden itibaren bq gün z:r
fında müracaata davet edilecekleıidir. 

Cumhuriyetcile 
Uç fırkası Franko 

arı na il ezdi 
Valansiya, 30 (A.A.) - Valansiya 

mebusları, geçenlerde şark cephesini 
gezmişlerdir. Mebuslar, bu cephedeki 
ordu kumandanının mütalealarmı ve 
vermiş olduğu malumatı ihtiva eden 
bir rapor hazırlamışlardır. Bu ku
mandan, dil§manın son altı gün zar
fındaki zayiatını sekiz ila on bin mik
tarında tahmin etmektedir. Barraks 
mıntakasmda 22 kilometrelik bir cep 
hede 30 bin kişi harb edemiyecek ha,.. 
le getirilmiştir. Mükaleme memurları, 
şark cephesinde hakiki bir Majino 
hattı teşkil edilmiş olduğunu beyan 
etmektedirler. Mükaleme memurları, 

yüksek kumandanlık heyetinin hattı 
harbe çetin muharebelerle dövüşme

yi itiyat edinmiş ve maneviyatı yük
sek efradı sevketmi§ olduğunu beyan 
etmektedirler. Oç fırka, düşmanın on 
dört fırkasm.m müsademesine kahra
manca karşı koymuşlardır. 

• Hamldiye mektep gemisi lnebolud.n.. 
dır. 

DISARDA: 
• Arjantin hlikümcti, Türkiye hükıiıııc. 

tJ tarafından fki memleket arasındaki ııılı_ 
na batı, inkişaf ettirmek maksadilc t 11 

sene Ankara ve Boenes Ayresde scfarellt'r 
ihdası için ~nJ!ılmı1 olan teklifi tetkik l'I. 
mektcdir. 

Kayıt neticesinin salı günü tcsbit ve 
ilan edilmesi muhtemeldir. 

• Sus vapuru cuma günü saat 8,30 da 
Bandırmaya ilk seferini yapacaktır. 

• Müzeler idaresi 1stanbulda lııırop bir 
hale gelen tıırihl kıymeli haiz eserleri bu 
sene tamir ettirecektir. 

• 1\öylünün kul1ıındığı kaput ve Ame 
rlkan bezlcrile şayak nevinden kalın yün 
lil kumnşlnnn ş:ıynk nevinden kalın yün 
de on tenzlllit yapmıştır. 

• Bir haflaclnnbcri fsıanhul \'e Trakya. 
da seyahatte bulunıın Bursa ilkmcktcp mu 
allhnleri karnesi dOn Bursaya dönm!işlür. 

• Yerli mallar sergisine iştirak eden 
firmahr orasında bir dekorasyon mfisaba. 
kası tertip edilmiştir. 

• Yıırın sııbohtnn itibaren şehrimizdeki 
resmi dairelerde sabahları !l dan 12 ye 
ve 13 den 16 ya kadar çalışıl:ıcaktır. 

• Ccko.sl~ aaiılliyc nazırı, Alr.ı ıı 1 
yafüı çıkan beş Alınan gazetesinin 15 tı~m. 
muı 1940 tarihine kadar Çckoslovak;ı.ıy.ı 
ithal bdilmesinf menetmişllr. 

• i\rJantin hillı.."llmeti kendisinden hı:ıhc.'ı 
alınamıyan amiral Karfanger adlı A 1t 111 

mektep gcmJslnl aramak ilzcre Ma"r•~ ·ı 

bof:ızınn bltı B:cmi ~ônderme~e karnr 'er. r 
miştir. , 

• Fransıt Jiarlclye nazırı Bone hariı ı, .. 
nez:ırclindo kongreleri nün öğleden sonı 
bilmiş olan "ecncbt memleketlerdeki ı~ı. 11 

ıızlılr birliği,, azası şerefine bir zi)ı:ıh ı 
\'ermiştir. 

Daimi ergi binas 
inşaatı 

Yakında başlanması için 
hazırhk yapllmağa başlandı 

lstanbulda bir daimi sergi binası in~ inşaat için derhal tertibat almmağa ba ı 

90 bin tonluk 

transatlantik 
Berlin: 30 (A.A.) - Almanya, Nor
'lndi mufmda bir Transatlantik inşası 
n hazırlıklarda bulunmaktadır. 

Alakadar mahafile göre, bu baptaki 
· . inlar şimdiden ihzar edilmiş bul un· 

.t aktadır. Pek ziyade ihtiyatlı k.ı,, ıt-

1 ·rla verilen malCımata göre, bu yeni 
1 ransatlantiğin hacmi 90.000 ton ota. 
'-.ıktır. Geminin tezgaha konuln! sr, 
ı 938 de yıkılmış olan Steten tezgah -
1 .. nın yeniden inşa edilmesine bagh -
4.r ve liu inşaat 938 kanunucvvelinde 
ikmal edilmiı olacaktır. 

Çinlilerin 
muvaffak iyeti 

Düşmanın bu cephede taarruza geç.-

Loyd Corcun Versaq 
muahedesi haf traları: 21 

H;dutlar tesbit edl !im eden evvel dl~ 
olduğu kadar yer kapmak '"" 

SI işilc me,.gul olmak üzere geçen sene !anacaktır. ..1 
~eşekkül. e~ş ve o zaman böyle bir d~- Büyük daimi serginin inşaatı i~in mı! 
ımt scrgının kurulmasına yanyacak bır li bankalardan borç alınacak ve on sem' 
kaç saba bulan komite tekrar faaliyete müddetle devlet bü~ine konulacak yu-

ç şehri geri aldılar Yugoslav ve Rorn 
geçmiştir. Başbakan Celal Bayarm, onun · ·1 
cu yerli mallar sergisini ziyareti esnasın- zer hın lira ı e sergi hasılatından bu borç 

Tsinan, 30 (A.A.) - Şekiai Ajan
sı bildiriyor: 

Çar§am.ba akşamı Çin milisleri, 
Ş1ntun'daki Yesien, Çangyi ve Vi
sicn şehirlerini geri almı§lardır. Bu
nlın üzerine Tsintao - Tsinan arasın
d •ki demiryolları bir çok yerlerinden 
t hrip etmiştir. Kiansu §İmalindeki 

rıuharebe şiddetlenmiştir. Hayçov'da
kı Çin kıtaatı ~imale doğru ilerlemi§
tır. 

da verdiği direktif mucıöince, bu sene karşılanacaktır. 
umumi bütçeye ilk tahsisatı konulmu~ o. 
lan daimi sergi kurulması j~ine derhal 
başlanacaktır. 

Teşekkül eden komite, sergi sahası için 
en münasip yeri seçecek ve bir haftaya 
kadar sırf bu iş için şehrimize gelecek 
olan lktisat vekili Şakir Kesebire vazi
yeti bildirecektir. Verilecek karara göre, . 

Belediye 

seçimi 
Bll§tarafı 1 incide 

Bu talimatnameye göre evlfıl için· 
de belediye fntlhnbına nlt kanunt 
biltiln merasim ikmal cdllecok ve 
Tilrklyenln her şehir ve kasabasında 
teşrlnfevvelln birinde intihaba baş
lanıp nihayet onunda intihap bitmiş 
ve Azalar Utln edilmiş olacaktır. 

Belediye kanunu Cumhuriyetin 
başardığı eserler arasında memleke
tlmlzde belediyeciliği yeni baştan 

tanzim eden büyük bir eser olduğu 
kadar seçimin tek dereceli olması, 
kadınlara intihap hakkını vermesi 

ve kasabalar halkının reylerini doğ
rudan doğruya fstlmallne imka.n ver

mesi ltfbnrlyle de bilyük ehemmiyeti 
haizdir. 1ntfhap hakkına, ancak 

Çumhurlyctfn ve Partinin bir prensip 
ve ldealf olarak nan olmuş olan ka-

Meksikada 
suikast 

YoJcu trenine 
dinamit atıldı 

Meksiko, 30 (A.A.) - Tampiko ıle 
San Lui dö Potosi arasında işliyen bir 
yolcu trenine dinamitle bir suikast i a
pılmıştır. Üç kişi ölmüı, dokuz kişi ya
ralanmıştır. Suikasttan sonra haydutlar 
trene hücum etmişlerse de trende buIU
nan asker tarafından püskürtülmüşler. , 
dir. Asi general Sedillonun taraftarların. 
dan olan çete reisi Lobardo Tapna öl
dürülmüştür. 

Girid • 
ıs yanı 

~ Bnştarafı 1 incide 
elim. Sükün ve nizamı ihlal edenler §İd. 
detli surette cezalandırılacakiır.,, 

Vaziyetten daimi surette haberdar 
tutulan kral, Hanyada nizamın yeniden 
teessüsünden dolayı derin memnuniyeti
ni bildirmiştir. 

P••••••• Fransız Stüdyolannın Şark film yıldızı ••••••• 
TUNUSLU 

FiLFILA SAMiYE 
ve büyiik muganniye 

FETHiYE KAHiREYI 
Kendi saz heyetile 

Müessesemiz pek büyük fedakarlıklarla fstanbula 
getirmeğc muvaffak olmuştur. 

PEK YAKIN DA 

TAKSiM Belediye 
Bahçesinde Alaturka kısmında Tel. 43776 

dınlarımızın secime en geni.,. şekll~e '-;fı••••••••••n•a . ... • l -.lo, • \ '; -. • - • • "ô" a ·- 1 •• • iştiraklerini temin etmek Parti teş.. 

kllAtına mühim bir vazife olarak vc
rllmlştlr. 

Belediye intihabının hitamından 
sonl'a her •;llAyette um\ımt meclis fl· 
zalıkları intihabı yapılacaktır. 

Talimatname, bundan sonrn, bele· 
diye intihabının ehemmiyetine bl -
naen her belediyenin dört senelik fe-

raatına ve bundan sonra yapacağı 

işlere dair namzetlerin n halk ha
tJplerlnln konferanslar vermesini ve 

Matbuat emek darları 
İ§çilerin hasta, malul ve ihtiyarları menfaatine 

Büyük Gardenparti ve Müsamere 
6 Ağustos 938 Cumartesi akşamı Sarayburnu park 

gazinosu alafranga kısmında 

Caz, saz, milli oyunlar, varyete numaraları, dans 
müsabakaları ve zengin program 

' 

"Matbaa işçileri Birliği" ic.bu müsamereye herkesin hitabeler irat etmesini ve Parti ga· ~ 
zetelerlnln bUtun Parti organlarının il İştirak edebilmesi için duhuliye ücretini gayet ucuz 
ve radyoların tntJhabın devamı mud I• yaptığı gibi fevkalade ehven surette bir de büfe temin 

gandaya bUyUk yer verilmesini Par-

ler karşı karşıy 
ilerliyor ardı! 

Cumhurreisi Vilsonun üzerine nluığı 

bu ağır işe aylarca hiçbir vücut daHı. -
namazdı. Nctekim, konfernnsm d:Jıa 

yarısında Vilsonun yUzUnde yorgµnlu -
ğunun alfuncti görülmeye başladı. Dtm
lar daha sonra onun sıhhatini bozmu"' ve 
kendisini bUtün o plin ve ihtlrasloı ını 
yarıda bırakmaya mecbur etmişti. 

Kongre daha sonuna ermekten pek u
zakken harab bir adam olarak komilo -
den ayrıldı. 

Vilsonun milletler cemiyeti komitc:.ıin
de çalışması bir proje yapılmasına yora
mı~tı. Fakat bu projenin esas noktaları
nı bile, daha sonra general Smut ile M. 
Leon Burju::ı. tarafından feda edllmek 
mecburiyeti hasıl olmuştu. Fakat bu, 
yalnız Vilsonu şahsan müteessir C' len 
bir şey olmakla kalmadı, ayni zamcrıda 
onun bUtUn muvazenesini bozdu. O su • 
retle ki, Vilson muhalif bir senato kur
mağa kalktığı zaman, bUyük bir §lC::iet 
kullandı, o zaman da ayni şekilde ku\ ıet 
il bir mukavemetle karşılaştı. 

Bunun neticesl olarak da Ameıika 

muahedeyi imzaladı. Büyük bir millet -
lerarası konferansın başında bulunan 
kimse üzerindeki vazife başka bir ışe· 

girişilemiyecck kadar ağırdır. 
Ben harbin en endişeli günlerinde bi

le çok fazla ve mUtemadi bir şekilde ça
lışmış değillnıdir. O gtin konuşulacak 

bahlııler üzerindeki evrakımı sab::ı.hle • 
yin saat yedide hazırladım. Sabah knh
valtnnda, öğle ve akşam yemeklerimde 
ekseriya ziyaret kabul eder, arkadaş -
larmıla, resmi zevatla veya ecncbf 
memleket sefirleri ile görU§ürUm. 

Konferans ba§ka bir güne bırakıldığ! 
zaman hariciye nazın Mr. Balfour'la, 
Sir Moris Hankeyle, Dominyon başvekil
leri veya itilaf devletleri murahbaslan 
ile görU§Urdüm. 

M. Klemanso da fazla çaheırdı. Nazır
lanndan biri bana., başvekilin sabahla • 
yin saat dörtte kalkmasından ve bazan 
da saat altıda nazırlanndan birini, iki
sini yanına çağırmasından eikfıyet etmiş
ti. 1<lemanso ekseriya gece saat do • 
kuzda yatardı. Bünyesi herhalde çok 
sağlamdı, çUnkü o zaman 78 yaşında bu
lunuyordu. Komiteyle olan meşguliyeti, 
murahhaslarla görüşmesi diğer işleri Ue 
de birleşince, insanın sinirlerini boza -
cak bir mahiyet alryordu. 

deUnce harekete getirilerek propn · ı eylemiştir. 1 
ti teşkllfı.tına vazife olarak vermelt- Biletler Cağalo~lu yokuşunda Birlik merkezinde satılmaktadır. 
tedf r. 

ıo benim) 1?U ~amo,. .. e.-·-.1 

Umumiyetle kabul edilen bir şey var
sa o da şudur ki, sulh konferansı mu -
rahho.sları Almanyayı ve Avusturya • 

\ 

Sonra elıyıe çann1yı ,,, .. r-,,- . t --· . 1t u·.., .,...: ..... ........ ,, -"-1,.,_ı,.,..1..,~ ...... ~_,.,.,,. 

1 b ynuna as Peki, dedim.. Şim-
Onu a ~ ·· . · • • ___ ,.:ı __ ... oınec:.eksin •. 

_ Haydi bakalım.. Tut caddeyı Bigorn içeriye gırer en: 
~~-==...::~:.....====~~~~~~~~~~~~~~~~~-=----------------------------------------------~~-----------------------------..... 
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Şeh'rden s-=- repor tajlar: 
0ktiıır vevrum 

ALMANYA havı~ 
CUnJerde »' 

deı>n V kn bayağı bir gtin. Yani pazar 0 
... a it k 

lıtolçeıerintn a §anıa yakın. Beyoğlu 
l'lııdeYiı:n }{ cenuba bakanlarından bi -
Carsonıa · b alabalık, mıışallah, yerinde .. 
habire r u kalabalığa bardak bardak 
bet, ga:a: ~~1Yorlar. Kahve, çay, §er -
lobUk su ' ıra içenler pek az. Bedava 
Wırnııı8,nı~·dun bu kadar revacından da an

Müstemlekelerini ııasıl kazandı ve nasıl ka1Jbetti? 

b "· z ır k' 
urt.te U .. 1

• bahçeyi dolduranların 
llıuktcısıuçu anadan doğma, profesyonel 

S er ... 
ah nede 

ltırkarı10 talgı çalınıyor... Bizim ala-
l'ılnga0, .. ~k ağılık havaları neyse alaf-
la "' Ulust" !'dan Pok ur havaları da hani on· 

Caıgıcıl farksız gibi bir §ey ... 
'"'- nr boYun b" ""' bu Çal a ır eeyler çalıyorlar 
llıaktan b ınan §eyler bence bae ağrıt
nırinci koaGka §eye Yarar cinsten değil. 
de takınıı ~anı ayakta kullanan ve söz
llıuııa aı"" 1 

are eden delikanlının ıiuru-
hL ""Cek "" k "'llarnn ,,o · Fakat gelip zorla ku-
lan a dolan v b" 

Bugün Versay mu -
ahedesinin elini 
kolunu bağlayan bü 
tün maddelerini sil 

kip atmış olan Al. 
manya, bu rnuahe -
denin en büyük de
recesini teşkil eden 
müstemlekeler fas • 
lı için fiili henüz 
hiçbir harekete geç 
memiş bulunuyor .. 
Fakat Avrupa siya. 
sfleri, Alman mille 
tinin yakında bu • 
nun da hesabım so. bu bay • e ır hayli monoton o. 

~acık oJs agı .~ağmeıer araBinda bir par- racağından kuvvet. 
'a:ıı11anı un, Şoyıe dişe dokunanı batın le bahsetmektedir · 

\ . Kamcron ile Togo
landı Alman mile • 

temlekeleri nrası -
na UAve etmlgti. 

Karı Petcrs is-

4 ~ minde genç, ener -

. jik ve ihtiraslı bir 
Alman muharriri 
de earki Afrika 
mtistemlekesin I n 
mliessisl olmuş -
tur. 

ke Yok., V k ' ler ve UmuınI harp 
!'ani ha a ıa çahnan bu pesten- :ımanyanm kaybettiği miistemlikclerden Ti amcromla bir aşiret reisi ue maiyeii 

dan vaıann • ten evvel Alınan~ H • 6ndt'n sonunda sagdan, sol-

1886 da papa on 
U~üncli Leonun ha
kemliğiile İspanyol 

A iman Karolin ih
tll~fmrn hallinden 
sonra. artık Blsmar
km başladığı mUs -
temlekecilik devri 
nihayet bulmu~ olu 

bıtıy arkada b nın büyük, çok bü or dcğu n er;ıcr onar alkış kop 

ll'fıı 1 buisu ·.fakat bu alkışlar Met ye. yük müstemlekeleri vardır. 
ard n dıye • Versay muahedesi bütün bu milstemle-b ır. \'anı "apılan otomatik alkış-
eıı dı>ğıı b t-alınan şeylerden, yalnız keleri, Almanyanın elinden alıp Alman. 

"e . ' f'ndcn b k yanın harp diışmanlanna dağıttı. Avru-torıuıı aş ·ala~ ı da pek can 
ll](g c alakal panın en büyük muharrirlerinden olan 
~, anı gUne · . ı olmuyorlar. Yalnız, Kont I ... Hevrnnn bu münasebetle "'azdı-
"lti bu §ının enselerde boza pişir- J .ı 
tır &aattc ğı bir yazıda şu mcrak1ı mah1matı ver. 
bJ.r arı daha b , dunnadan rakısını ati§· mektedir: 

ıe llrıcfavaıı 1 ~· vakit tam olmup dönen Rayhın bütün bu müstemlekeleri bir 
.Y e.nlı~·ornı ota" Çalman şeylorden bir nesil içinde kazanılmış \'e kaybedil. 

llonıında uş gibi her çalınan parçanın 
tııy ellerini k miştir. Almanya ancak otuz be' sene 
ı..rı: "e uzakta ırasıya blribirin" vu- bir müc:temleke sahibi devlet, olarak 

ba!!ıyı n Pişmiş kelle gibi em- kalmı~tır. 
tlıatrn a çalgıcıları sclıimlrvor. Çünkii Almanua, müstemleke va~a-bJti 1Yalıtn d • .1 .1 

• P sıra t ' erken, sade çalgt faslı ~ma it~irakte geç kalmıştı. O. hu ;şe kal-
t:..,dığııı:ıın ~anntye g(lliyor. Hey canını kıştığı z<ıman, bir çok yerlerin daha ön. 
ı;:çe aın gannisi hey! gUftclcr hep ceden taksime uğramış okluğunu görmüş 
d Ilı lt1ttı:; besteler hep alafranga... tü. hıgiltere, Franc:a ve Belçika ile ltal-

ell tığ nııa bu . . 
~I lltısu1 rull!uz, nasıl blnbinn. ya, Portekiz ve lspanya Afrikada bir ta. 
1llt ıı.. Curteı eeyıerse, bunlar da tıpkı kım müı;;temlekelcre sahip olmu~lardı. 
J.. le bltibı er de, besteler de kırtıpil· Bu milletlerde Almanyamn tam zıddına 
~I rlerı 
hıı tencere ne öyJo uymuıılardı ki, mü~temleke ihtira lannr tatmin etmiş 
rıe~ltt (ftye Yuvarl~nmış da kapağını bulunuyorlardı. 
tııa cırıafan ~te buna derlerdi. Hele, 1873 sene inde Fransa • Almanya har. 

nııcrind ir 8C-Bln, bu ketenhelvacı binden sonra ortava çıkan ekonomik 
eı·ı en d h ' 
\a~ llltdanı ~ a değersiz gUneleri buhran dolayıc:ile bir çok Almanlar fa. 
lerı to ha..,aıa eınatanın alnfrangamsı terlandı. terketmek zorunda kalmışlar \'e 
'lrllltJe lag,11111tından daha biçimsiz beste- bunun fü:erine Almanya, kendine müstern 
llıa iltlde11 Ye kalkııımaeı bir parça leke edinmek lü7.umunu duymuştu. Fa-

l'a faııa:.aklan insanı çileden çıkar - kat bu cereyan. 1884 senesinde Bismark, n· ıy e y t 
•~ ıı §irndı e er de artardı bile! Almanyayı bir siimiirı:te dC\•leti haline 
""llt a Ye kad . 
ltı(!fe ~ı 'ieınıyı ar (ımale) yl (zUhaf)ı koyuncm•a kadar bir şeye yaramamıştı. 
~, .... l'in haıı k e Yazılmış olan manzu- Fakat Bi~ark da bu hususta türlü tlir. 

"lltJt b elirneı 1 ~ 
o til · Qalbu1tı er nde bulunur sa- ıa muhalcfetlC'rc. itiraz1ar;ı u!'ramıştı. 
'lrlnı 11 Okucıu~ bizlın muganniye bayan Kendi~i hile 1880 t:enec;inde Almanyanın 
ı~ '!tel'in hem~: :eyler arasındaki kt>li
~ol'd. lılak Yıttı epsinde öyle çirkin, öy
lal'cl 11 iti olur cı irnaleler, zlihaflar yapı. 

an hl eey de<'Pıldi ''\' tltaç .. "' . Alın size şun-
•t aı\'arı·· ornek: 

en.· Utfın 
ı.ıııı '•ı.. ısana.aa "A k ı '--l.lk " <'o.QJbiirn "' § m n uuUU 

t.. in ile d senıın içlln van&r! 
~ı gö eıııinı .J " 

bire zu Yarıl 2
• gUfteleri birer ka-

~ r tUyıcrı ~13 tUrkçe ve besteleri 
llrıt 1 ~olunrn 

ltarı 1 ar bah uş alafranga olan 
~i~llıbıa da .~:~ekı kalabalık tarafın

~,11 Yet alk ~lanıyordu haaa ı 
ltorıa lı:oııtu bi;~n asıı sunturlusu, ne za-

ca1ı: Yor m 
~caı , tanı •·o~ uısunuz? Ne zaman 

deniz aşın toprakları himare edecek do
nanma\'a \'e oraları idare C'decek liya
katte idarc>cile"e m~lil{ nlmaclığım prens 
Hohenloheve sö}•lemişti. 

Fakat müsteml<>l<rcllik cerevanı gittik. 
t'e kuvvetlenmi~ 'e Bic:markı bu kanaati 
değ:5tirm~~fo mecbur <-'imişti. 1882 sene. 
sinde propa'!'anc:la yapmak vazifec:ile bir 
Alman müc:tnmleke cemh·cti kumldu. Bu 
teşkil5t. ondan ronra Alman mli~temleke 
ihtirac;ınm to:ıtrnirıi \'l"lıında \'ar kuvveti· 
le çaıı~maya ba5ıam1ştt. 

Almanlar imparatorlarından iş adamı
na kadar kendi memleketlerinde hazır. 

vac:ı ta Fredrik Vilhelm zamanından 

bac:lamıc:tı. lkinci Vilhelm bu fikri ziva. . , . 
cfesile ileri götürmüştür. 

Bu dava. öteki milletlerin diplomatla. 
rında hir takım ku~ku1ar uyandırmış. 

nihayet buna bir son vermek ıçın 

büyUk harpte bu kadar mi11et, Almanya 
ya karc:ı harbe girismiştir. 

tş böyle olduğu halde Kayzer, hatıra 
larmda kendi inin müstemlekelere büyük 
bir kıymet ve ehemmiyet vermemiş ol
duğunu yazmıştır. Bi!~mark da iş başın
dan çekildikten sonra huna benzer sözler 
sövlernişti. 

Bigmarkdan !:Onra baŞ\•ekil olan Kap. 
rivi. hiikfımdarrnın da muvafakati ile hir 
müc;temlekc aleyhtarlığı politikac:ı takip 
etmic;ti. HattA. 1893 muahede ile Alman 
ya. lnC?ilterenin Afrikadaki Albcrt gölü 
iizerinde hareket serheı:tic:ini tanıdığı za
man başvekil, Rantağda: 

- Allaha ~ükür ki bütün şarki Afrika 
müsteml~elerlmizi hediye etmek mec
huriyetinde kalmadık! cfemi~ti. 

Kayzer, bir taraftan müstemlekelerin 
ihmal edilebilir ~yler olduğunu dü;ünür. 
ken, bir taraftan da lngiltereye müsavi 
kuvvette bir dünya devleti olabilmek 
ihtirasını güdüyordu. Bu sebeble, Afri
kada lngilizlere rekabete kalkıştı. Deniz 
kuV\'etlerini müstemlekecilik siyasetini 
yürütecek bir hale getirmeyi bahriye 
programına koydu. Eğer Alman donan
ma$ı buralarda muvaffakiyctli manevra
lar yapacak olursa Almanyamn büyük 
bir dünya devleti haline geldiği sabit 
olacaktı. 

Bu siyaset için H'tzım gelen zemin de 
daha önceden hazırlanmış. Brernenli 
tüccar Lüdcriç. cenubu garbi Afrika
smda bir yere ayak atarak orada ilk Al
man müstemlekesini kurmuştu. 

Hamburglu Adolf Vorman da yeni Gi
ne adasına 1884 de çıkmıştr. Bu hareketi 
o zaman İngiltere protesto etmiş. fa. 
kat işi bir pre.c:tij meselesi telakki eden 
Bic:mark ayak diremişti. Bunun üzerine 
lngilizlerle Almanlar arasında bir görii~
me yapılmış. Almanlar adanın şimali d~tı.ı. Ilö1ttur d~ okktUr, döktlir!,, ba§la • 

lbi' o lGrU tabi" . Q • ı bllıyorsunuz 
tt eçen a 

• •lar enedenb 

!anan siyasette "dOnya .. kelimec:ini fazla şarki kısmını almışlar. ondan sonra da 
kullanmağa ba~lamışlardı: Dünya mil- burada bir takım adalan ele geçirm.işler
leti. dünya devleti. dünya donanması... di. 

yordu. Esasen 1884 
de Berlinde aktcdilen Kongo konferan-

sından sonra bu tUrlU Alman genişlçmesi 

durmu~tu. Almanya. ayrıca Fransa ve In 
giltere ile nüfuz bölgelerini tahdit eden 
bir sürü anlaşmalar da yapmı~tı. 

Nihayet büyük harp gelip çatmış ve 
Versay muahedesi aktedilmişti. Bu mu. 

ahede mucibince Almanya 
lekeleri kaybediyordu: 

şu müstem-

Afrikada: Togoland, Kameron, Alman 
cenubu garbi Afrikası, Alman şarkt Af. 
rikası. Bütün bu topraklar 947,598 mil 

murabbaı idi. İçinde oturanJann mec. 
muu da 12.000.000 yerli, 12.000 beyazdı. 

Milletler cemiyetinin manda!'ı altında 
Togo \'e Kameronun mGhim bir kısmı 
Fransaya geçti. Cenuptaki topraklan ce-
nup Afrika hükOmeti aldı. Şarki Afri
kadaki müstemleke de tn~iltere ile Bel. 
çika arasında taksim edildi. 

Büyük Okyanu!)ta: Alman yenl Ginesi, 

Kayzcr Vilhelm, Bismark Arşipel, Karo. 

lin, Maryan. Soloman, adaları. Mecmu
mesahası: 105.160 mil murabbaı. Nüfu
su 769.000 yerli, 1900 beyaz. 

Bu müstemlekelerden Ekuadorun şima 
tinde olanlan Japonya aldı; cenubunda 

kalanları da A vusturalya ile yeni 7.e
landa ara!'mda taksim olundu. 

Asyada: Kiaçov. 220 mil murabbaı. 

Nüfuc;u: 192.000 yerli, 4500 beyaz. 

Burası Japonyaya \'erilmişti; sonradan 
Çindeki öteki imtiyaz bölgeleriyle birlik
te Çine devredildi. 

Ver ayın bu kararlan Almanlar ara. 
smda büyük bir ac:abiyet uyandırmıştı. 

Almanlar bu harekete "Kolonialranb., 

yani "müstemleke yağması .. adım verir. 
ler. 

Almanlar, bu hareketlerin Vilson pren
sibine uymadığını söyliycrek protestolar 
da bulundular. 

Ondan sonra bu müstemlekelerdeki 
halka fena muamele edildiği hakkında ~e
niş bir propaganda neşriyatı ba~ladı. 

Bugün bu cereyan kuvvetlenmiş bulun 
maktadır. Yeni Alman Rayhı müstem1e
kelerini geri istediğini söy1eme~e ba§1a -~etcıe ranta, ala.t EUi hemen her taraf. 

lıa..,llt deralarıa Urka. her çalgı olan Dünyanı, en üc:tün milleti olmak da- Ayni senede seyyah Gustav Nahtigal · 
~~~~~~.....:__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

mıştır ... 
ı: Çalma 

bi) n o meDhur dans 
lttur, d6 

kttır d"' "•kt, ı; ' oktur, diiktUr, döktür 

~''f{llJ~nı ıc.,11tdu d Yavrum hceey? 
bir ça... lllrıanmı &&'1ırdu 

"•lltdu ö 
l>altt. • g nuı nasıl \'Unıl-

lir, dok d 
tur dök u 

<t> ' tUr, döktUr, döktür 
ö1ttu l'ttıııa r) Iteıı . YaYrum hecey! 

IC Ü ırnyaılfl1 o~ Slfil Sl~D u D 

u~aı<dl o ını ©l lYışmauıı Doo 

O ÜNYANIN en müthiş kadın düşmanı olarak tanınan E
tiyen Vuntzel isminde zengiıı bir emlak sahibi 68 ya. 

~ında olduğu halde Viyanada !SlmUşlür. Bu adam hayatında 
kadınlnrdan mUmklin olduğu kadar uzak yaşamıştır: trenle 

~•ita: enırihaı1:esı döktUrrnek masda'n (IlöktUr) t· Bunu herkes bilir. 
'~it -ıetııah n lCıgat ınanuı - şey 
t<ı.t en hUtun tnanası argoda· "Göbek 
htr er?,, de hUner ve rif·. sPyahat ederken yanrnda kadın bulunmasın diye bütUn bir 

b .. ı. rnekt· ma etlerini 
Çlı:ı -llna ır ve hern d b komp:ırtımanı kiralar, tiyatroya giderken yanına kadın otur-

&'eı:ı Zahirt e u, onun 
'tlıı.ııas ecede ga, rn~nasıdır. Kelimenin rnasın diye sağında ve solundaki koltu~lnrın da biletini ala· 

'l''lb:· Vardır. Yet Çırkfn bir de hatmi ırak iki tarafını boş bırakır, evine kat'ıyyen kadın sokmaz, 
tıı Ç() 

1
• h"tkl's b sokaitta yürürken bile kadmlann yanına sokulmamasını te

teıli çit dUfUnterdunu neredE:'n bilecek? 

1 

min için keskin ve pis kokulu kalrn yaprak cigaraları içermiş. 
~()Iıu ~'nıp o~'lla e, eğJnntllerde çifte- Vuntzel, vasiyetnamesiyle, miktarı hayli mühim olan bü. 

~lı.~f1enel\ b:1;~en köçekleri teşvik •ün servetini erkek ve bekar olan akrabalarına bırakmılitır. 
Ye Ue birli~:u baktım, o akşam lııin en garlb tarafı öllinlin evrakı arasında kendisine ilAnı 

(be,.aı: Çolukçocuk, her- aşk eden \'O evlenmek isliycn yüzlerce kadın mektubu bu-
0..... ,.,~~-lncldc) lunmasıdır. Kadın dfiemanı bu mektuplan tarih sırasiyle tas-
~ KA'l'G 

Amcaıröka<dla 4 mDDyon 
katan vaır K 

A .MER1KAN haydudlarının memleket için ne bliyUk ve 
endişe verici bir tehlike olduğunu, bizzat Amerikan 

polis şefi Huver'ln bir eserinden naklen yazmıştık. 
Bugün neşrolunan bir istatistik te Amerikayı adctd kor

kunç bir cinayet memleketi halinde göstermektedir. Mesel!, 
istatistiğe göre, Amerikada 37 kişide bir kişi katildir. Katille
rin sayısı nlifusa nispet edildiği zaman bu netice çıkmaktadır. 
Şunu hatırlamak l!zmıdır ki Amerikanın nilfusu 137 milyon· 
dur. Demek oluyor ki Amerikada bunun 37 de biri kadar, yani 
4 milyon kişiye yakın bir "katil klitlesi'' vardır ... 

İstatistikten şunları da Bğreniyoruz: 
Amorikada her 22 saniyede bir cinayet olmaktadır. 
Amerikada cinayetler lngiltereye nispetle 20 mislidir,. 
Dünyada hiçbir memleket yoktur ki, nUfusuna nispetle 

mahpus adedi Amerikadakl kadar çok olsun. 
Yine istatistiğe göre, cinayetler 1937 de, bir ıene evveli-

J'--0.tüiluı : 
o ~o znyaıre'\t 

Eski İngiliz başn~kill Loyd Corr'un 
bu serim hayla nc~rcttiği nıakale

dcn bahsctmJ~ 'c mühim kısrmlannı 
almıştık. Avrupanm bu ~rtlnkU \&7.İ· 
ye.ti ka~ısında eski baŞ\'Ckilln dü. 
§Ünce ve görüşlerini anlatan bu ya
zıyı aynen IJ.11bası faydalı görclülc. 

Geçen lıaftnA vrupada biri resmi, diğe. 
ri gayriresmi iki ziyaret yapıldı. Bu se
yahatler istikbal için manalı ziyaretler
dir. 

Bunlardan birisi İngiliz hükümdannın 
Fransa merkezini ziyaretidir. Bu ziya. 
ret aylardanberi bekleniyordu. Merasim 
programı hnftnlarca evvel tesblt edil • 
tnlştı. Merasim Hltlerln Romayı ziyareti 
mrasında yapılan merasim kadar muh
teşemdir. 

Hitlere Romada yapılan merasime 
nispetle daha gönillden kopma, daha 
coşkun ve daha samimidir. Hitlerln Ro
ma ziyaretinde ehemmiyet verilen nok. 
ta istikbal merasiminden ziyade bUyiik 
zfyaretçioin huzur ve sUkünunu muha· 
faza için alman zabıta tedbirleridir. 

Şimdi iki mUhim ziyarete geçelim: 
ismi halka tamamiyle meçhul olan bir 
Alman subayı sessiz saadsız, merasim
siz, istikbalstz Londraya geldi, hariciye 
nezaretine uğradı. Alman devlet reisi. 
nin şahsan itimadına mazhar bir adam 
sıfatlyle lord Halifaksla g!SrllştU. 

Hariciye vekil.letiyle, hattA hiçbir ve
klUetle mUşnvereey lllzum görmeden ya
veri yüzbaşı Videmanı mahrem bir va
zifeyle İngiltereye göndermek, Bitlerin 
eskidenberi siya.at sahada takip ettiği u
sul fcabatındandır. 

Hitler bu adamı Londrnya göndermek
le A vrupaya ait meselelerde kendisinin 
de Akrf alınmak fcab ettiğini anlatmak 
istiyordu. 'Alman devlet reisi, siyasete 
alt meselelerin diplomatlar arasında 

mutad mUzakerelerle dPğil, §ahsa mü. 
racaatla halledilmesi lii.zmıgeldiğt fikrin
dedir. 

Bu iki ziyaretin çok mühim ehemmi
yeti vardır. Hfidisat Uzcrlnde kat'i bir 
tesiri olacnğı vakıa iddia edilemez. Fa
kat sadece merasimden ibaret olduğu • 
nu söylemek de gUJUnçtUr. Kralın se
yahati, sadece, bir komşuya yapılması 

nezaket icabı olan bir dost ziyareti de
ğildir. Komşu Fransa bir çeyrek asır -
danberl, Avrupanm tarihini değiştiren 

samimi mlinasebetleriınizin takviyesi 
maksadiyle yapılıruştır. 

Bu dostane mUnasebet temeli, bu • 
gUnkU İngiltere kralının bUyUk babası • 
nın Fransız cumhurrelsini ziyaret etti
ği gUn atılmıştı. O vakit, o ziyaretin bli
yUk bir manası vardr. O vakit de Avru
pa, tıpkı bugünkü gibi biribirine dU§man 
iki zümreye aynlmı§tı. Bu zUmreler ya. 
km bir harb ihtimali kaJ"§ısmda boyuna 
sllfı.hlanıp duruyorlardı. O vakllki İngi
liz hUkUmdarı, bu ziyaretle, biribirine 
düşman iki zümreden hangi tarafı ilti
zam edeceğini anlatmak istedi. Bugün
kU ziyaretin bu kadar keskin vo açık bir 
manası bulunduğunu ima etmek istemi
yorum. ·Fakat çok ehemmiyetli olduğu 
noktası Uzerlnde, vnkıfıları gözönUne a. 
larak bir defa daha duruyorum. 

A vrupanın iki bUyUk askeıi devleti 
son iki yıl içinde iki maceraya atıldılar. 
Her birisi, Fransa, İngiltere, ve Rusya
nın protestolarına rağmen milletler ce
maiyetinde yer alınış bir devleti ortadan 
kaldırdı. Bu iki hUldimet bu iki hareke
ti yaparken birlbiilyle anlaşmış olmasa 
bile mil§terek bir fikrin ve bir prensipin 
alemdarı olarak hareket etmişlerdir. 

Bu hUkflmetlerin başında bulunan 
kuvvetli şahsiyetler mUteaddld veslle -
Ierle biribirlerini ziyaret etmlşlr, ken
di aralarında birçok defalar göril§U'UŞ· 

!erdir. Fa.kat İngiltere kralmm son 
Fransa seyahati Berlin ve Roma seya
hatleriyle mukayese edilemez. Fransa, 
'.Avrupanın en sanatkAr ruhlu milleti sı
fatiylo, dost bir devlet hUkUmdannın 

naaıl ka~lanması laznngeldiğtnl g8stcr. 
mlştlr. 

Kral ve kraliçenin seyahatlerindeki 
sadelik ve samimiyet merasimde hazır 
bulunan halk Uzerinde çok derin tesir
ler bıraktı. Fakat şUpbe yok ki hUkUm
~:larlar yalnız göz kamaştırmak için se
yahat etmemişlerdir. Avrupanın bu buh· 
ranlı saatlerinde, Alman ve !talyan si
yasetine muarız bir hUklimdann, kendi
eiyle hemfikir olan bir devlet reisini zi
yareti, "merasim,. den başka, bUytik 
bir mana taşıyor. 

Bir defa, seyahatin yapıldığı zaman e-
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Dişlerini gıcırdatıyordu; ne diqe 
onu boğup öldürmemişti ? 

- Bl'Jli değil, icabı hnlc göre ... Ilclkl 
bir tevkif, belki de d.si!,il. Fakat bir po
lis komiserine ihtiyaCı•ı var. - .... 

- İsmini telefonda söylemcmc>ği ter
cih ediyorum. 
- .... 
- Mükemmel. Te§ckkür C'derim. E

\'Ot, <lC'rhal bana müracaat c>tsin. Bekli
yorum. 

Bu muhavereden yanın saat sonra 
mniycti umumiye Biyasi şubesinden bir 

sivil komiser generalin yanına girmlR 
bulunuyordu. Fon Rogviç uzun uzadıya 

talimat verdikten sonra: 
- Anlaşıldı değil mi? tnlimalı t('krar 

ediniz. 
Sivil polis, hazır ol vaziyetinde lnli -

malı tekrar elti. 
- Mükemmel. Snat tam on dörtt<ı 

Ycygelman fabrikasının dış kapısında a
damlarınızla bekliyeecksiniz. Teşekkür 
ederim. Çekilebilirsiniz. 

XIII 

Voygclman her gün öğle yemeğinden 
sonra saat iki ile ilç buçuk arasında o
dasına kapanarak öğle uykusuna dalmak 
itlyadındaydı. Bu esnada, hiç kimse o. 
nun odasına giremez, her doktor Vcy
gelman dört duv.q,r arasında rahatça din
lenirdi. Cigarnsını bitirince kıravatmı 
çözüp sert yakalığım çıkararak divana 
uzanır, bir müddet sonra uykuya dalar 
\'O lam Uç buçukta hizmetçinin kapıyı 

\'urmasiyle uyanırdı. 

Fakat üç dört haftadanbcri Veygel -
mnm uykq tutmuyordu. Divana uzanıp 
gözTerini kapıynrak uyumağa çalışması 
para etmiyordu. Direktör Veygelmnn 
cndişcdeydi. 

Eskiden çok aradığı bu yalnızlık sa
atlerinden ıjimdi adeta korkuyor, dil
g;Uncclcriylo başbaşa kalmak istemiyor, 

nınd:ı, bü) ük bir eehtle bu hislerini bel
li C'tmemrğc muvaffak oluyor, fakat yal 
nız kalınca sarfcttiğ"i enerjinin aksüliı

meli \"C ycrgunluguyla buhranlar gcçid
yordu. 

.Mazisi! ... Evet, fakat hunu kim (iğrc

ncbilirtli? "Ben de ne budala olmağn 

başladım! Haydi dostum kendine g<'l !,. 
Birk:ıç dakika için tekrar Umlilenip ce
saret buluyor, faknl biraz sonra lckrnr 
dÜ§ÜncC'sinin korkunç karanlığına dalı -
yordu. 

Mazisi! ... Bunu h:ışkalan bilmC'sc bile 
o biliyor \'C korkmağa başlamış lmltınu

yordu ya, bu kafi ... Ah o kadın! dansöz 
Skrimovn onu mahvetmişti. 

Yumrukiarını sıkıp dişlerini gıcırdatı
yordu. Ne diye onu boğup öldiirmeıniş· 
ti? Uu urzuyu lüks otellerin yııtaklnnn
da, aşktan sonra, uykuya dalmış olan 
kadına baknrkC'n çok defa duymuştu. O· 
mınla arada sırada, iş için veya onu gör
mek için Alman hudutları dıııına seya -
Jıat ettiği zamanlar buluşuyordu. l{adın 
para dilşkünüydü; gecelerini ona satı • 
yordu. Ya şimdi? 

Veygelmanı mahvettikten sonra mad
di a!jkını acaba kime, kimlere salmak • 
taydı? Ah kaltak! 

Odada çılgın gibi dolaşıyordu. 
nomada, istasyonda kcııdisine nasıl 

yol verdiğini ömrü oldukça unutamazdı. 
Onu hilliı. sözlerinin önünde görüyor, söz 
lerini i~itiyor gibiydi: "mad('mki bana 
artık ııara vcrmiycccksin, nyrılalım öy
leyse ... Düşün, mantıki söylemiyor mu -
yum?,, 

Tren kalktığı zaman ona gülümsiyc
rck mendil sallamı§tı. Vcygclman ise 
trC'nin dar kulvnnnda, açık ponccreden 
sarkmış, manasız ve bomboş nazarlarla 
onn bakmL5tı. Nekadar ıstrrnb çckmiııtl 
yarabbi! vagonun tekerlekleri sanki kal
binin Uzc!"lndcn g<'çiyordu. 

onları kafasından koğmağa çalışıyordu. Halbuki, o, zalim kadın için neler, ne 
Her doktor Vcygelman harekatının fedakarlıklar yapmnmı5tı. Hele Monte -

kontrol edildiğini farketmişti. General karlod::ıki o meş'um gece!. .. 
foıı Rogviçin ziyaretindcnberi göz hap • Bu gecenin konkuç kabusunu knfnsın-
sindeydi. Evvelii bundan pek tclfışlan- dan sokUp atabilmek, ayaklarının allın-
manuıı, kendi kendine "bu gayet tabii" da ezip çiğnemek için nelere razı cleğil-
dcmişti. Hem neden korkacaktı. Bilme - di ': 

}erine imkan var mıydı? Skrimova rulc>llc kaybetmiş. ovvf'lii 
Fakat dUsündükçe bu sUküneti büyük onun üstündeki para, sonra \'C'ygc>lman-

bir endişeye istihale etmişti. Görünmez m billün nıevcudu kumar masasında eri
bir ağın etrafında gittikçe daralarak o- mişti. "Gel se\·gilim. Gidelim artık.,. 
nu boğmağa çalışbğını sezer gibiydi. ' Masadan uzaklaştırmıı:tı. Kadınsa mu. 
Uer hareketinin, her sözünün kontrol e- temidiycn parn istiyordu. "Fakal cicim 
dildiğini sanrı.·ordu. Kendisini farkında ımram v k kı' k l d ...... l '" J Jo , n ma ı.,,... .ıa ancı .... 
olmadan ele vermek endiııcsiylo müthiş "Yemin ederim ki yok.,, "Cebinde yüz 
bir heyecan içindeydi. Baııkalannın ya. elli bin frank olduğunu biliyorum,,. 

111oııcıamrorn•ım:J@Dlll ~om 111111-

Radın doğru söylüyordu; filhakika ce
binde yüz elli bin frank vardı. l<'aknt bu 
para onun d0ğil, Alman lıükümetinindi. 
Gızll ba?.ı siparişlerin ücreti olarak bu 
parayı Milanclnki bir fabrikaya göllir -
meğc memur edilmişti. "Para bana nit 
değil ynvrum,, ... 

Şc>rC'fini uzun uzadıya müdafaa eltik
t0n sonrn lekesiz, l<'rtcmiz mazili Vcy

gC'lman nihayet mağlfıb olmuş, ııarnyı 

scvdıği kadına teslim etmişti. Zalim ol
mıyalım ! çılgınca seviyordu ve sevdiği 

kadın pnrn vc>rmedigi takdirde bir dah:ı 
kat"iyyC'n ~üzün~ bakmıyncağını söyli
YC'rck zavallıyı tehdit c>tmi§li. Vo olan 
olmuştu; H:rupiycnin merhametsiz (l) 

"rnto" su, ~C'refini ) üz l'lli Lin frnngın 
son banknotları halinde çekip alınıştı. 

Otele doıımiışl<'rdi. Kudıııın kollan n
rasınch fclfı.kctıııi unutmıı.ğa çalışmış, 

k0d0rli ndnmın kadeh kaıll'h Ü'3tünc içki 
yuvnrl:ıması nrıvinden o da nşkn, adi ve 
bcdC'ni nşka kC'ndıni vcnnişli. 

Sonra ... 

!\adın uyurken alc>lacC'IC giyinıniı.ı, so. 
knğn çıkmıştı. l{cndini öldürecekti, ya. 
ııabilecrği başka bir hareket yoktu. Sent 
Devot köıırilsünUn üstünden kendini a
tacaktı. Pişmanlık ve vicdan azabı bey
ııinin içini yakıyor, geçiriyordu. Karısı! 
Çocuktan! ııercfi ! köprünün korkuluğun
dan bacağını aşırmış, başı ilerde kendini 
bo:ıluğa bırakmıştı. 

Faknt dıişınr>ınişti. Çiinkii lıirclenbire 
iki kuvvetli ('l kcnıeİinc yapışarak onu 
tutmuştu. Bir ses kulağına söylüyordu: 

- KC'ndinize gl'Jini:ı:! 

(Devamı var) 

( 1) Masada kumarı idare eden kunınr
hanc nılaırıının (l;ruııiy<') ıınralnrı oyun· 
cularnı önünden ı:ekml'k \ "C;)ll oyuncula
ra \'ermek üzere lrnllamlığı alet ..• 

- işte mcısimin en son nıodrli. 
- /Jari <layamklı 1111? 

- Tabii Ben ayni kumaştan yap/ırılt· 
i!ım kosliimii. beş ;cnrdir giyiyorum. 

Benim doğurma ağnlanmda olduğu gibi her on dakikada bir ih
tilaç ba§lıyor ve zavallı yavrucak, bir, .sapsarı, bir mosmor, kıvranıp 
duruyordu. Elleri ayakları biribirine çarptıkça tahtadanmış gibi bir 
ııes çıkarıyordu. Şimdi öyle hissiz yatan mahlfık daha dün bana gU. 
lilmsiyen, nnne diyen, benimle konuşan çocuk değil miydi? bunları 
düsUı:ıdilkço müthiş ıstırablar nıhumu kavuruyor, fırtınalann de
nizleri çalkandırdığı gibi çalkandınyordu; çocuğun ı;önlümüzo naıııl 
bağlarla ilişik olduğunu işte asıl o zaman anladım: onun sarsılması 
bent de sarsmıyor muydu? Çeviren: ıNJ tUJ ır tUJ e o aı Dıı 

-83-

5000 dolara dair 
ümitler suya 

-24-

be slediğif11. 
düştü 

b·r td 
Atımı meraklı bir gence sattım. Bu fasından uzaklaştırarak temiı 'ıııı 

adamın hayvana iyi bakacağından emin· rette işe başlamasını temine yard 
dim. Trene atladığım gibi Devey yolu- tiğimi samycrdum. 
nu tuttum. Vagondan çıkar çıkmaz ilk Şimdi Bevcrly tepesindeki ~,, 
gördüğüm adam; üstü Oklahoma vi. nemde, konsollların birinin göı 
layeti Devcy şehir çavuşu diye 'kırmızı güderi bir kesenin içinde parla~ 
mina ile işlenmiş nişanı taşıyan iri yarı nişan vardır. Üstünde bir vakitle\ıı 
bir delikanlı oldu. Hiç alakam yokmu;ı SÜIJlÜ kabartmış olan şu yazıları 0 

gibi soııdum: bilirsiniz fftl' 
- Eski çavuş, ne oldu?. "Şehir çavuşu, Devey, Oklah0 

Yeni memur sorgumu cevapsız bırak· Kağıtları yaktıktan scnra Şil<aS 
madı: şu telgrafı aldım: 

- Ha, şu herif mi? Mix adında genç "Tom Mix, . ,;I 
bir delikanlıymış .. Anlattıklarına göre Mühim bir film için yab.nİ bit,.~ 
serserinin biri.. Bundan bir ay evvel da ile güretebilir misiniz? Çok .,. 
banka hırsızı avına çıkmış. Geriye gel· receğiz.. Cumartesi aabahı D I 

. ~ • "b" k k l' }"k b' h b d . ••1A k" ) b"I" ' • ? J.,\ıtftt' mcdıgı gı ı te e ıme ı ır a er c sızc mu a ı o a ı ır mıyım. 

göndermemiş.. Bana kalırsa, banka vnp veriniz.,, p.ı 

soyguncuları onu mükemmelen atlat· George W. V'•I~ / 
mışlar. Ben de işi üstiime aldım.. O gece etraflıca düıünebilnıe ti~ 

- Devamlı bir işe benziyor, değil erkcnclen yatağa girdim. Az "'11 d I 
mi?. ya görmeğe başlamıştım. Aç ıcıır v'.. 

- Eh! .. işi bilir. Bazıları devamlı ol· rüleriyle kızgın yabani mandalar g./ 
duğunu söylüyor. Başkaları ise aksini me düşmüş beni kovalıyorlarid~· 'r/ 
iddia ediyor. ların hepsinin fotoğraf adesesı~e ,Jf 

Bütün bu işler ve bilhassa çavuşluğu- ziycn parlak gözleri vardı. Petı~ 
ma ait cihetleri fena halde canımı sık. koşan mandaların hepsi, sinern~di· 
tı. Hemen (Woodvard) a giderek ser- nesinin sehpası gibi üç ayaklı 'd• ;f 
güzeştlerimi anlattım. Benden haber Rüyamda, bir adamın, sırtJl1 f 
alamayınca yeni bir çavuş tayinine ri para dolu torbalarla bana doırıı 
mecbur kaldıklarını söyledi. Bankacı • ıcliğini gördüm. ~' 
larla ·woodvard, tevkif edilen adamın Güneş doğarken yataktan fırla e~ 
üstünde kendi bankalarına ait bi~ para Telgrafhaneye koşarak Deveye ı eti'' 
bulunmadığını anlayınca, bütiin alaka sını, mandaları da beraberind~ !"1 
söndü, böylece Mister Morgan buı aya mesini mister (Valrath) a. bıl ~,,;r 
gelip gitmek serbestliğini kazanı::ış ol- İşe başladığım zaman, milyon ~ 
d manın bu kadar zor olacağını J- .JI u. d fllP'. 

Colorado çavuşunun mükafatrmı r.ıiyordum; fakat ktııa zaman ~ 
göndermesini tam bir hafta bekledim. nun bir araya biriktirilmesinin r t1 

1 d ~ · 1..:-sele Günün birinde şöyle bir telgraf aldım: lay o ma ıgını, bır çok ,. .... 
"Tom Mix, ben de keşfettim. d• 1 

Devey - Oklahcma. ,, Milyona el atmak için sine"':ıçil 
"Bugün jüri heyeti, Hanri Morganı yaptığım teşebbüsten boyumun .,-Jf 

banka hırsızlığı cürmünden bcract et- nii almıştım. Devey şehrinin ~tef''( 
"k'nCI f tirdi. Sivil, memur, hiç kimse kendisini ğunu yaparken, vaki olan ı 1 b«ıı' 

mücrim olarak teşhis edemediği gibi a· büsümde de Mixin banka }1eJa 
kyhinde delail de bulunamadı. Morgan bartamamıştım. rt11if ~ 
size selam cı:liyor. Kendisine karşı yap- Meksi::la Maderanın bana ve ·ye/ 

, . .erı ~ı 
tığınız nezaketlerc mukabil kırmızı de· dugu 500 altın dolar da erıye .. tii· 
rili kadını yanınızda alakoymanıza mü· yrsı iki yüzden aşağıya düşnıut rsııt~ 
saade cı liyor. yapacağımı henüz kararlaştır~ıııJe~ 

h ıd 'k · b"" u'"k fı ..1' Charles Cantoberry a e ı en, sınemanm uy giir., 
Kcloradoda Elposc çavuşu,, den biri için yabani manda ile 

işte böylece 5000 dolara dair besle- memi istiyen telgraf geldi. ~ 
diğim ümitler söndüğü gibi milyon için Şikagodaki film kumpaI1Y1111 US":. 
yapmış olduğum ikinci teşebbüs te su· kurd öldürmek hadisesinin Lıss· P 
ya düştü .. Sinirlerin:. gevşedi. Kalbim güldürmemiş olduğunu hatırl~·rilt'~ 
acı ve sızı il.e doldu. Yavaş yavaş oda- kat şöyle bir muhakeme ~ ıe1 .. ıJ 
ma gittim. Emniytli bir yere saklamış Evvela ben, kurdlara dair _bır ,ıı~ 
olduğum tamimlerle kartpostalları ala· miyordum. Halbuki yabanı ":ıe tıı' 
rak evin arkasındaki avluda yaktım. hakkında bilgim genişti; hem dJ f 
Böylece yeni çavuşa bir lUtuf yapmak- Si adeta vatanımdı, Oklahorna 1111 ,.,, 
ta olduğumu ve ihtiras alevlerini ka- hancı sayılmazdım. (Deva 

1 

~moor:ı • ~~ınrn ~Ql'J[E . . ri''c~, 
ela <;ektirdııı, gözlerimin önllnc o tüyler ürpertici halı 9~ r-o·of• f 

Annem bana belki yardım eder, nasihat eder, yahut beni avuta
bilirdi ama o da burada değil, Paris'de. Zannederim çocuklara ge
len havaleleri anneler, hekinılerden daha iyi anlıyor. 

Dört gUn dört geceyi beni adeta öldliren kararsızlıklar korkulaı· 
içinde geçirdikten sour:ı doktorlar çocuğn yaralar açac~k pis bir 
merhem sürm<'ğo karar \'('rdilcr. Daha beş gün önce gülfip oynıyan, 
cici anne (1) derneğe çalışan Arman'ımm vücudu yara "bere içinde 
kalacak! ben razı olmadım ve: "Tabiata bırakalım,. dedim. Lui he
klmleı'c inanıyordu, bana çıkıştı. Erkek kısmı, hasta çocuğunun 
başında da erkek olduğunu unutmaz. 

dua ettim; hen de canımın ona geçm<'"sine çalışıyordum. Onu böyln 
bir müddet tutmuşum; hiç olmazsa ben de onun! abcraber öleyim 
de ondan ııyrılmıynyım diyordum. Kard<'şçiğim, çok geçmedi, vlicu
dıınun yumuşadığını hissettim; ihtilaç ~eçli, yavrum kımıldandı, o 
çirkin, korkunç renkll'r kalmadı! lıastalaııdığ'ını gördlığ..im nkı:amki 
gibi bağırdım, doktorlar yukarı koştu, onlara Arman'ı gösterdim. 
Hekimlerin en ihtiyarı: 

Ben sana bu mektubu yazarken Arman oynuyor, bagııı tııJ -f 
Iüyor. B<:>n de, ) ine gebe olduğumu düşünerek, çocukla~ıcr sıı'l 
hiş hastalığının scbeblerini araştınyorum. Acaba bunu ~1~0r! > f 
pıyor? yoksa b<') inde geçen hususi bir haletten mi geJı> rııl bil' 1 
böyle havaleye tutulan çocukların cUmlei • p.sabiyc~~dC J1ll 1~ 
zukhık var? bUtUn '.:unlar beni, bugün için olduğu gı~ı yııeııeb .,,.ı 
düşündürü)or. Bizim köy doktoru hastnlığm, dişJerın 9 ıılJSS ~ 
ğu bır sinir buhranından ı;eldiği kanaatinde. Keşkl b~ elif ;!, 
<lışlerim dökülse de Arman'ımınkilC'r bir an evvel çık93icuııc6 ; 
nın iltihaplanıp da o beyaz incilerdC'n birinin başı göı~11 ııUt~ f 
benim vücudumu soğuk terler kaplıyor. O sevgili mele c•P' 

. ·bi ol• 
acılara kahramanlıkla katlanması onun da annesı gı 

1 
I' 

tcriyor; bnna bir lınkışı var, insanın yüreği parçalanır· . ~ 
. eçılııl 

Çıı.buc:ık baı:;Jnyıp yine çabucak g<:>çiveren, önüne g i ıı Z 
irilc>ştirilınl'si de kabil olmıynn bu hnstalığın scbcbler dl• fP" J/ 
~oktorların büyiık bir şey bildikleri yok. Tekrar ediyof1l 13~ 
kak olan bir tek sı>y var: o dn evladını ihtilaçlar içinde eJJ 11• :L 

- Kurtulmuş! dedi. 

Oyle anlar k. b ••th" ı Ne tnth söz! nn musiki! sankı" go~kln açılmıstı 1 g"rÇ"'kt"n ı"ki var ı u mu ış ıastalıklnr ölüm şeklini alıverh·or· ' ·· · " " ". 
işte. o anlann birindeydi, nefret ettiğim 0 ilaç bann Armnn'ım ·içi~ saat sonra Arman hayata )'l'nidPn doğdu; fakat ben bitkindim; has-
yc>ganc kurtuluş çaresi gibi gözüktü. Luiz'ciğim, dC'ri 0 kadar ku. ta olup ) ntnğn düşm<'dimsC' bu ancak sC'vinç denen merhemin sa-
ru, o kadar sert, o kadar arıklı ki merhem tutmadı. Bunu görünce yesindcclir. 

yatağın başında ağlamağa başladım; o kadar ağlamışım ki göz ya§· Ya Rabbi! çocuğu anrı.sma nasıl ağnlarla bağlıyorsun? bu mu-
larımdan çocuğun yastığı ıslanmşı. Doktorlar yemeğe gitmişlerdi; habbct kalbimizde dursun diye nasıl çivilerle çakıyorsun! bu çocu. 
öyle zamanlarda kannlannı doyurmağı nkıllnnnn gC'tirrbiliyorlar! ğun ilk cıvıltılarını duyup ilk cml'klPmP.IE:'rini gördüğüm zamnn sc-

Odada yalnız knldı{-;'Illlı görünce yavrumu hC'kimlerln bütün icat- vinçten ağhynn ben; va?.ifC'lrrimi hakkiyle yapmak, annrlik denen 
!arından t"mizlryip kucağının aldım, dC'li gibiydim, göğsUmcl<' sık- bu tıı.lh sanntı öğr('nınrk için çocuğumu santll'rer-ı göz<'tlc>yen hc>n, 
tım, alnımı alnına da~ adım YC Allah'nna ömrümü ona v<'nnNıine daha kfıfi ckr<'cf'dr ana değil miydim ki ıı;C'n bu acıları bu korkulan 

lo benini) ~u 'ÇBılıa1 .. r:.-· -.r • Sonra elıyle çantı:yı ..... r-,,- . t • • '1·en 
- - ·--· ----··-- ac _p~kL dedim.. ım· e ı ırer" : 

bir ana için cehC'nnem azabından beter olduğu. On~ ~ör'dıı"'1"' l 
la kucaklıyorum! kucağıma nlıp uzun uzun gczdırtP ,cıt>' ~ 
Altı haftaya kadar yine doğuracağım, tam bu sırada b~ )O,. 

. ·çın 
ma!!ı hnnn dnha bU) i.ik bir işk<:>nce oldu; knrnımdakı 1 ı 
b:ı!jladım. ı .... 

.~· . ,rrı 
Allahaısmarladık, benim giızel, sevgili Luiz"cıgırnı 

isteme, i0te sana son sozUm. 

(1) Cici 1111111".' i, frnııstl<"I\ ınnı-rnine 
Jıırnk lrnllanı~onıııı. 
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~Piy0nıu ırıış. ~lan ve İstanbul 2 - Serkis (Kasımpaşa) 
d tın &onu gu ısmı verilen müsabaka- 3 - Besim (Kasımpaşa) 

111da. du nhcusu da dün Kadıköy 0
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., "l-fcr· <Manialı) 
c; ıtnan (H 
ı 'ldanak' aydarpaşa) 27,5 

1o;- ~uca ıs (Kurtuluş) 
~El' P (F. B.) 

l...., RE (M • 
2 Ccrnaı ı; anıalı) 
3 ......_ lstcp (G. S.) 62,-

...., -.. an (G S) 
~O() "lUıaff ' . 

1 
~tl'REcr (~aydarpa~a) 

...., ~ (küçükler) 
2 ...... :p·~_rih (F. B.) 25 8 
~00 t11;rct ' 
1 ~El'R (Kasımpaşa) 
2 ...... Görin E (büyükler) 

3 
...... 1-'it- g (Günce:) 22 8 11;rct (Q :ı: .. 

l - ~el"h . S.) 
Soo MEl'ı (Güneş) 

RE 

ledirı Okspoır 
l ta Cı at 1 
~ı nbuı, 3Q i ar dün yapıldı 
lb arını .A.) Ok· t ·· l"alf n Yed· . . - a ış musa. 
lır. ırn Özoku 

1~151 bugün saat 15 de 
n n akemliğindc yapılmış. 
u rn·· 

tlıiş, u usabakaıa 
fe hCdzun rnc ar ra 12 sporcu iştirak et-

er att"11arı e ~k atışlarile kısa mesa-
i\ ~ apılmıştır. 

Plllcara ~ 
10ryad GOneşllleri 

Ank a k 1 n1 k 
~ore, ara,_ 30 <A.A ı> uracaklur 
ile ın §thrırnizde b .) Haber aldığımıza 
~afi) en up SJ>o ulunan Günccş klübü-
1 e, kı·· rcuıardan 2- k" • . • 
iltı k Up t ;;ı ışılık bır 
lo, arnPta b_arafından Floryada kuru-

Paı ır ay k ı 
atteı;1 gün.. a mak üzere ı ağus-

u htanbula gidecektir. 

400 METRE (küçükler) 
1 - Muzaffer (Anadolu) 55,2 (ye-

rekor) 
2 - Ali (G. S.) 
4 200 ~AYRAK 
1 - Galatasaray takımı 1,37,4 
2 - Haydarpaşa takımı 

3 - Güneş takımı 

Galip Galatasaray şu şekilde 

Fikret, Mehmet, Cemal, istcoan. 

idi: 

Tcfrikamı7., ya7.tmmn ~okluğu dolayı:.iy

lc lmı:ün lrnnamaclı; özür clilcri7. 

At yarışlarının ikincisi, bugün saat 
15 de, yine bermutnd "Veliefendi" de 
yapılacak Ur . 

Geçen hafta, yarış yerini dolduran kn. 
labnlık, hnlkın at koşularına knr§ı olan 
aliikasını, bir defa daha bUtiln vuzuhlle 
göstermiştir ... Ve biz bu kalabalığı, bu 
rağbeti gördükçe, mUteaddid defalar 
yazdığımız ve söylediğimiz bir şeyi tek
rarlamııktan kendimizi alamıyoruz: 

1'iirklycdc at nesUnln ıslahı isteniyor
sa, her ı:cyden cv,·cl ,·c vakit kaybet
meden, tstanbulıla ~chrln merkc7.1-
no en yakın "\"C ghlllmesi en kolay bir yer 
do - kabilse ~lşlldc - biiyiik bir ipodrom 
inşa cı111mclldlr. l\lcıulekctimlzin, nüfu
su en fazla kalabalık olan ı~tanbulila in. 
şa edilecek bttylo bir lpoilrom, halkın 
rağbcfini birkaç misline !:.lkamcak ,.o 

binııctl<'c, atı:ılığınıızııı inkişafıncln en 
mlihlm rolü oynıyuak1ır. 

Bu noktnyn, bir defa dalın, ısrarla i
ı:arct ederek gclPlim bugiiıı yapılacak 

ko~ulara. 

Bugünkü koşular 
Bugün yapdacak beş koşuda bilhassa 

iki ynşmdaki taylara mahsus "Yalova 
koşusu" ile "handikap" nazai·ı dikkati 
celbetmcktedir. Yalo\1a koşusuna giren 
taylar, gelecek sene "Atatürk koşusu" 
na girecek olan hayvanlardır. Yeni ye
tişen bu hnyvnnlar, ayni zamanda, at 
neslimizin tekiimUlü derecesini de göste
receklerinden, yapac.'lklıın yanş olduk -
ça ehemmiyetlidir. Birinci ve üçüncü ko
şuların da heyecanlı ve zevkli olması 

çok muhtemeldir. lkinci koşuya ise, ma. 
atteessüf, sadece iki at yazılıdır. Yoksa 

v~~ftfi1~ 
ftfi1 lÜ1 ~ c§l lb c§l k <§1 ~ @l lr D 

şampiyonaya seçnıe karşılaşnıa
ıarı dün Modada yapıldı 
Nizanıi top bulunma<lığı için su topu oynanamadı 

Dün Modada yi.ızme seçme müsaba
kalarının ikinci ve sonuncusu yapıldı. 

Saat üçte yanş yerine gittiğimiz za
man ajan, hakemler ve kronometreler 
tamam. Eksik gedik yok. Eh 1 dedik. 
Allah nazardan, kem gözden saklasın. 
Noksansız, nizamında bir müsabaka 

seyredeceğiz!.. 

Ne yazık ki sevincimiz uzun sürme
di. Sıra sutcpuna geldiği zaman hepi
miz de inkisarı hayale uğradık. Beykoz 
klübünün getirdiği vaterpolo topuna 
Galatasaraylılar itiraz etti, 

Hakemler toplandı, topun gayri ni
zami olduğuna karar verdi. Ve bittabi 

maç da yapılamadı. Beykozlular top
larının nizami olduğunda ısrar, ve mem
leketimizde ancak bu kadar yapılabil-

diğindcn bahsediyorlardı. Biz, burada 
su sporlan f cderasyonunun bu toplar
dan, oyun• oynanabilecek şekilde, ya 
memleketimizden yahut da Almanya 

veya Macaristandan sipariş etmesini 
ve müsabaka günlerinde bunların yarış 
yerine gönderilmesini temin etmesini 
beklıyoruz. Ne yapalım alışkanlık. Bu 

ka1ar olsun tenkit etmeden yazıya 

200 SERBEST: 
Günün ilk yarışı büyükler arasmd-a 

200 metre serbest. Bu yarışa Galatasa
raydan Vedat, Halil ve Mahmut; Bey
kozdan lsmail, Ali, lskcndcr ve Ve· 
dat girdiler. Bu müsabaka hemen he
men günün en güzel yanşı oldu. Ne-

tice: 

ı - Mahmut (G. S.) 2,33,3 
2 - Halil (G. S.) 2,33,2 

3 - İsmail Beykoz. 

4 - Vedat • 
5 - Ali .. 
G - İskender 

100 METRE (mtüstü) 

Bu müsabakaya ikisi Galatasaraydan 
ve be§i Beykozdan olmak üzere yedi 
müsabık girdi. Yarış sonuntla geçen 
sene bu mesafe şampiyonu Şamil (G. 
S.) 1,24,1 ile birinci 

2 - Can (Bz) 1,27 
3 - Fuat (Bz) 1,27,~ 
4 - Safgan (Bz) 
5 - Fikret (Bz) 
G - Niko (Bz.) 
7 - Ömer (G. S.) 
1500 SERBEST: 
Bu yanşa da 2 Galatasaraylı ve 4 

4 Beykozlu girdi. Müsabaka scnunda 
bu mesafenin Türkiye rekortmeni Ga
latasaraylı Halil rakiplerini 200 metre 
takarak 24,5 ile birinci 

2 - Fuat (Bz.) 27,26,4 
3 - Ali (Bz.) 28,14,2 
4 - Fikret 28, 1 7 ,4 
5 - İskcnder (Bz.) 
6 - Ömer (G. S.) 
ıooxıooxıoo Türk bayrak: 
Bu yans ilk yüz metresi sırtüstü, 

200 metresi kurbağalama, ve son 100 
metresi de serbest olarak yapıldı. 

Miisabakaya Galatasaray ve Beykoz 

takımları girdi. 
ilk çekişme Şamil (G. S.) ile Can 

(Bz.) arasında. San kırmızılı atlet ra
kibini geçiyor. 

Şim:li sıra 200 metre kurbağalamada 
buna Galatasaraydan Semih, Beykoz. 
dan İsmail girdi. 

Sarı siyahlı atlet arkadaşının kay
bettiği mesafeyi kapatıyor ve rakibini 
de on metre takıyor. Bu katagoride 
yüzen Galatasaraylı atlet Semihin an
trenmansız olduğu belli. 

Son kısım Mahmut (G. S.) Vedat 
(Fz.) arasında Mahmut kendisinden 
evvel yüzen arkadaşı Semihin bıraktı
ğı mesafeyi kapatmağa çek çalışıyorsa 
da muvaffak olamıyor ve müsabaka 
Beykoz takımının 5,54 derece yaparak 
birinciliği ile bitiyor. Galatasaray ikin
ci derece 6,5 . 

SUTOPU: 
Son müsabaka sutopu. Fakat top 

gayri nizami olduğundan maç yapılmı
yor. 

200 METRE SERBEST: 
Küçü1der arasındaki müsabakalara 

Galatasaray, Beykoz ve Beşiktaş kJüp
leri girdi. Bu katagorideki yarışa on 
dört atlet girdiğinden, yarışlar iki seri 
üzerinden yapıldı. Neticede şampiyo

naya Galatasaraydan Mustafa, Kemal, 
Mehmet: Beykozdan Eşref, İbrahim 

ve Beşiktaştan Recai kaldılar. 
200 METRE KURBACLAMA: 
Bu yarışa üç klübün en atleti iştirak 

etti. Neticede Beykozdan Musa, Nec
det; Galatasaraydan Efdal, istavri; 
Beşiktaştan Yusuf, Hikmet, rakipleri
ni yenerek şampiyonaya kaldılar. 

4Xl00 BAYRAK: 
Bu müsabakaya Galatasarayın Meh

met, Mustafa, Pana Kemal, küçük Ke
malden, Beykozun Artin, Serkis, İb

rahim, Kemalden ve Beşiktaşın da Ke
mal, Sedat, Yusuf Ziya ve ·Rccaiden 

müteşekkil takımları girdi. ilk yüz 
metreyi Galatasaraylılar başta bitirdi. 
İkinci yüz metrede Beykozlular başta, 

W- Devamı 11 incide 

bu gilzel yarı§ da fevkalade heyecanlı 
olurdu. 

Biz, her sene olduğu gibi, bu sene do, 
nt koşularına, siltunlarnnızda, <.>hemmi
yetli bir yer ayırıyoruz. 

Bu güzel spora meraklı olan Ye bilhas
sa bahsimür;ıtcrekl<.>rc giren okuyucula
rımız, bundan sonra, lıcr Cumnrtcsi gü
ııii, ayni sütunlarda, koşuların progra
mını, bunların tahlilini Ye kazanması 
muhtemel atların isimlerini bulacaklar
dır. 

Birinci koşu 
Dört ve dnha yukarı yaştn l arımknn 

Arnb hali<iknn Arnb at , .c kısraklarma 

mahsus (200, 400, 'c 600 liraya) satış 

koşusu. 

Mesafe: 2000 metro; ikrnıniyc: 110 
Jirn. 

Ccylfın Yii (Rcccb Oı~clili) 

l\lclnuk (A. Coşkun). 
l\lusul (Salih Tem<'l). 
Uılo (Köktcncr) 
Arelc (0. Ucrk an) 
I>oğ:ın (A. Sağdıç) 
Uçnr (JI. Korkut) 
C<'yljn (T. Denim) 
"Keklik (t. Nalc:ln) 
I>iimcr (S. Altıınpulluk)" 

Geçen hafta, yine birçok hayvanın i~
tirak ettiği üçüncü koşuyu bUyük bir ko
laylıkla kazanan vo çok seri bir al olan 
Ceytan VII • eğer mesafeyi tutarsa - bu 
defa da birinciliği kazanabilir. Kendisi
ne en korkulu rnkib olarak Musul'u gö
rüyoruz. Manmafih, geçen hafta, daha 
kısa bir mesafede, Ceylan VII nin arkn
smdnn, koşuyu hayli hızlı bitirerek ikin
ci gelen Mebruk'u da unutmamak lazım. 
HABERİN FAVORİLERİ: CEYLAN 

VJI ve 'MUSUL. 

ikinci koşu 
nu seneki kazançları 500 lirayı doldur

mıyan Uç ya,.ınclakl yerli hali kan lnJ;İ· 

liz erkek ,.o cli}i taylara mahsus. 
Mcsnfo": 1800 metre; ikramiye: 355 

Jiro. 

Şlııkn (I<'. Knrnosman) 
Atcs CS. Omıırtag) 

Yukarıda dn söylediğimiz veçhilc, bu 
güzel koşuya. maatteessüf, ancak iki tay 
iştirak etmektedir. Tabii şartlar içinde, 
Şipkn.'nın geçen haftaki gibi birinciliği 

elden kaçınnnması lazımdır. 
HABERİN FAVOR1Sl: ŞIPKA. 

iiçlincü koşu 
Dört \"O tlalıa yukarı ~nştn ynrımkan 

Arab \'C lınJI kan Arnb at ,.c kısrnklnrı
na mah u. 

Mcsnfc: 2400 met:rc; ikramiye lOO lİ· 

m. 

S:ırılm-. (Talfıt ~·c,·ik) 

Halıtlyar (Şcııısccldin) 

Al J>on is <Fehmi Vural) 
Acele (C. Berksan) 
Ünlü (A. Gcl15) 
}~der (A. Kcsebil) 
llamclani (C. }~ryurt) 

Bu kalabalık koşunun, bir 11ayll heye
canlı vo çcLin olacağı anlaşılıyor. Geçen 
sene, yine ayni pistte birçok birincilik
ler almış olan Snnkuş, bl'ndan bir müd
det evvel de, Bursnda iki de>fa birinci 
olmuştur. Bahtiyar da Anknrndn gUzC'l 
bir kosu kazanmıştır. Bumda iyi bir an
trC'nör tnrrıfından çalııjhnlnn Al DC'rvi!i 

"(1Ailfcn sayfayı f<'Viriniz) 
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Kesik kafa cinayeti 
31 TF.1\~fUZ - 1 

~ BQ§tara/ı 1 incidB 
tim uzunluğunda bir pala ile ve korku-
6Uildan dili tutulan arabacının gözleri 
önünde kafasını kıtır kıtır kesti. Sonra 
bir elinde kanlı pala, bir elinde kefilk 
kafa, tarlalarda çalışanlara hayret ve 
korku saçarak A vas ve Lutos köyleri a· 
rasından geçti. Nihayet Bakırköy jan· 
darına bölüğünün Ramide.ki Erba~lan 

tarafından, Ferhat pasa kemeri denilen 
yerde yakalandı, vaka mahalline giden 
müddeiumumi Übeyd, ve tabibiadli Ha. ' 
şim cesetle kesik kafayı tetkik ve mua. 
yene ettikten sonra gömülmesine müsa. ; 
ade ettiler. Katili alıp Bakırköye götür-

J 

diller ve orada tahkikata ba§ladılar. 
1 

Hatıra gelen ilk sual şüphesiz şu olu-
yordu: J 

-Acaba bu cinayetin sebebi ne? 
Vakaya takaddüm eden dakikalarda 

milşterilerinin ne halde bulunduğunu, 

neler kom:ıştiıt'WlU yakından bilebilecek 
adam, şüphesiz, arabacı idi. Şu izahatı 
verebildi: 
''- Bunlar yolda define aramaktan 

bahsediyorlardı. Sonra birdenfıire, bir 
kadın meselesi yüzilnden 'kavgaya tu -
tu§tular. Katilin Emine a!dmda bir ab
lası varmış. öldürülen adam katille 
beraber oturuyormuş. !Bir gece evde 
kadınla Jllllkuz kalınca saldırmış, ka
dınla yatmış. Bunun üzerine kadın ev. 
den karsmış ve kardeşine de şi~yet et· 
ımiş •• öldlirülen adam inka~ etmiyor: 

"- Evet .. • diyordu • - Yattım. Ge. 
ne de yatanm.. Sana ne?.,, 

Sonra bir başka 'kadının adı geçti. 
İfakat adında bir kadın.. Bir polisten 
aul kalmış .• 28 yaşında imiş.. Bir tle 
kliçük kız çocuğu varnuş. Katil; ikide 
bir soruyordu: 
"-İfakat nerede? Onu nereye sak

ladın?.,, 

"-Ne kadar arasan bulamazsın.. 

iiiiilf-ı111taıH1ııHııunııu111ııınııııııı111ınıımııııııumııııııııı 
gark villyetlerinin megbur atlarmdan
dır. ÜnlU ise, hemen her ko§usunda pl!
se olan muntazam bir hayvandır. 
HABERİN FAVORlLERt: SARIKUŞ 

ve BAHTİYAR. 
Dördüncü koşu ( Yalova 
koşusu 
lliç ko'u kn.zanmıunı~ iki yaşında ye:r

Jl hallskıuı İngiliz erkek ve dJ~t taylara 
nınhSWI. 

Mesafe: 800 metro; n.-nını1yo: 500 J.l· 
ra. 

Yat.agan (F. Karaosman) 
Yılmaz Kaya ( L Yıldırnn)' 

Batıray (SıLIIh Temel) 
Karanfil (A. Atman) 
Ece (Salih Temel) 
Oya (Fahri Atlı) 

HayaUannm ilk koısusunu Ankara.da, 
Prens Halimin Senyör'U tarafından ka
zanılan bir yarl§ta yapan bu taylarm ko
eusu hiç ~pheslz çok enteresan olacak
tır. İkinci defa koşan vo binaenaleyh 
kuvvetleri hnkkmda kat'i bir fikir edln
meğe imkAn bulunmıyan bu taylar ara
sında bilhassa Karanfil'in, antrenmanla
rı çok Um.id vericidir. Yatağan'la Salih 
Temcl'ln taylan da sürpriz yapabilirler. 
HABERİN FAVORİLERİ: KARAN

FİL ve SALİH TEMEL'İN TAYLARI. 
Beşinci koşu (HanilikHp) 
tl~ yaşında yeril yıımnkan İngiliz er· 

kek vo dişi taylam mahsus. 
Mesafe: 1400 metro; ikramiye: 255 

Ura. 

Kop (Marc~al Fe\'Zl Çakmak) 
Blntepe (Celal Bnyar) 
Al Ocyli.n (1. Nalçtn) 
Tarzan (Ş. Iiırgül) 

Bu güzel Handikap'm Genel Kurmay 
başknniyle başbakanın hayvanları ara
sında kuvvetli blr mUcadeleye sahne o
lacab'I anlaşılıyor. Fakat bahsımUştereke 
i~tirak edenler, Al Ceylan'm, Ankarada 
Kop'u bir defa vurduğunu unutmamalı· 
dırlar. Al Ceylan pek llA bir sürpriz da
ha yapabilir. 

HABER1N FAVORİLERİ: KOP ve 
BL~TEPE. 

BahsımUştereklerde, çüte bahis d5r
düncU koşudan beşinci koşuya yapıla

caktır. İkili bahis ise UçUncU koşudadır. 
(İkili bahsi kazıınabflmek için, mevzu
bahs koşunun blrinclsile ikincisini bul
mak lazım). 

A. Fuat 

lo beniın) ~u csamay& &"'·-... . 
Onu al b'jynuna as.. Peki, de~im.ek. Şı.m· 

darına ıdec sın .. 

-------.---~~~.~ l . ' 
Jandar 
Cemiyetin muhafızı 

JJancdJaJırma Subay OlkuBfJ 
bDtDren Dere merasimi• 

dDpacmalaıro verDO<dlD 
Ankara 30 (Haber), - Jandarma su. 

bay okulu mezunlarına bugün merasim. 
le diplomaları dağıtılmıştır. 

Merasime başlanırken mektep müdürü 
söylediği bir nutkunda büyüklerimize 
karşı tazim ve şükran hislerini ifade et
miş ve jandarmanın memleket emniyet I 
bakımından yüksek vazifesini tebarüz et
tirerek, jandarmanın yalnız sulh zaman- J 
lannda dahili emniyetin koruyucusu ol
makla kalmayıp harp halinde de ordu. 
nun içinde yer alacağını kaydeylemiştir. 

Mektep müdürünü müteakip mezunlar 

şahhas timsalidir. Orada 
gürlerde yaşlısı Türkün uztJJ1 
ananesinin statik kuvvetini 
Genci dinamik bir kuvvetle il 
sizler ve sizin temsil etti~lliS 
Altındaki kabartmalar oktll . 
zm da pek güzel anlattığı gi~~ 
terinizin size öğrettiği vazı 
riyor. Arkasında Atatiir 

bir azim ile bu milleti 
sil eyler. Diğerleri sizin 
niyet sayesinde catandaşla 
çinde çalıştıklarını gÖSteri>-of · 

Katilin eski ve yeni iki 1esmile Şeyh "Abdullalı \ 

, dan genç bır subay kısa bir hitabede bu
lunarak omuzlarına yüklenen şerefli ve 
ağır mesuliyetin icabettireceği bütün va
zifeleri yapmakta biran tereddüt etmiye
ceklerini teyit eylemiştir. 

Hazerdekl vazifent%1 okUI 
ruz çok canlı olarak anlattı. 
uzun nıllddet jandarmada 
metleri vardır. Ha8118siyeti t 

Ben ıonu eve 'kapadım. Kapının önüne 
de İdris ağanın şeytanlarını diktim .. 
O yerinden kınuldanam:ız.,, 

Bir müddet sustular. A vas köyüne 
400 adım yaklaştığımız zaman öldürü. 
len adam, birdenbire; 

- Hayır, - diye bağırdı. - Ben artık 
defineyi aramıyacağım. Vazgeçtim. 

Öbürüsil bir mliddet yalvarldı. Fakat 
sonra nasıl oldu bilmiyorum. Birden· 
bire hiddetlendi ve herife bir tokat 
vurdu. Bunun üzerine bir pala parla. 
dı.,, 

Bundan sonra vak'a cereyan ediyor. 
Yani kdtil, arkadaşını saçlarından çe
kip şöseye atıyor ve basıyor bıça~ı .• 

Bu sözler vak'ayı şu Uç sebepten bi· 
ribirine bağlıyor gibiydi: 

ı - Kız karydcşine tecavüz edilen 
bir adamın hiddetinden doğmuş bir na
mus cinayeti. 

- İfakat adında bir kadını sevmek. 
ten ıdoğan bir kıskançlık cinayeti, 

3 - Para hırsı ile gözleri dönen bir 
adamın, bulacağını sandığı defineyi a
ramaktan vazgeçen adamı ani bir hid
detle temiınemesi. 

Bu üç ihtimalden en ~ok hangisi üze. 
rinde durulabilirdi. 

Sonra §U noktalar araştınldı: 
Acaba vaka bir taarnmüd eseri miydi? 

Yoksa ani bir infialden mi doğmuştu? 
Cinayeti bir taammüde atfetmek müm

kün olabilir miydi? Katilin cinayeti ara
ba içinde ve yol üzerinde yapması bu tak 
diri kökünden çürütüyordu. Meseleyi 
infial eseri olarak kabul etmek dahi 
mümkün olamıyordu. Zira katilde asla 
asabi bir yüz yoktu. Bu saz benizli ve 
çelimsiz adam, bılakis gayet lenfavi mi. 
zaçlıydı. Sonra, pek kısa süren kavganın 
ilk anlarında bıçağa sarılmak istemiş o. 
lan maktulun, katil elini atıp saçlarından 
kavrarınca birdenbire yumuşayıverdiği 
ve adeta ; 

- Gel beni kes! 
Der gibi bir teslimiyet gösterdiği anla. 

şılıyordu. Bir adam ne kadar cılız olur
sa olsun, diri diri kellesi kesilemezdi. A
rabacı, o cehennemi facianın bütün deva
mınca onun yol üstünde bir kerecik kı
pırdandı~mı bile gönnemişti. 
Dahası var. Kelleyi öğdeden ayırdık. 

tan sonra katil, kaldırıp bakmış ve yük. 
sek sesle dualar okumuş ve hatta bir kı. 
rık taba~n ekleri yanyana getirilip na
sıl yapıştmlırsa tıpkı öyle kelleyi cese
din kan fışkıran boynuna yapıştınnağa 
çalışmıştı. Hem de yüksek sesle bağıra
rak: 

- Aman Allahım ... Yapıstrr bunu ye
rine. Göster kerametini. Gene dirilsin. 

Bu imkfinsız dua tabii müstecap olma. 
mış. O zaman da katil maktulün kellesi
ni beraberinde alıp götürmüş ve tutul. 
duğu zaman kelleyi bir türlü elinden bı
rakmadığını bilakis ayrılmamak ister 
gibi kucağında sıktığını gören, 

- Yahu! bırak şu kelleyi. At yere .. 
Diyen jandannalara mahzun bir tavır

la şu cevabı vermiştir: 
-Ne yapayım? acıyorum. 
lşte bu hal, ve maktulün boynunda 

sallanan bir sürü muska, kendisinde de
fine bulmak kudreti vehmeden bir adam 
olması müddeiumuminin, jandarma ku
mandanının ve tabibiadlinin §Üphelerini 
başka bir istikamete SC\'ketmiş. maktu. 
lün kendisine muı:ka vermis olan "şeyh 
üfürükçü,.ye manen merbut olması ve 
katille birlikte oturduklarına, define me-

Sonra elıyıe çantl1-Y' ""'"r-'J caddeyi t 
_ Haydi bakalım.. Tut 

rakının katile de sirayet etmiş bulunma. 
sına bakarak katilin de şeyh ile bir bağ
lantısı olabileceğinden şüphe edilmiş ve 
mevzuun, birden doğmuş bir vaka ha
linde mütaleasına başlanmıştır. 

Bu sabah erkenden üç müharririmizi, 
Mdisenin, berhayat ve serbest olan üç 
kahramanile yani; 

1 - Üfürükçü hoca ile, 
2 - Katilin ablası Emine ile, 
3 - Kapısında İdris ağanın şeytan· 

larına nöbet bekletilen lfakat ile, 
konuşmağa gömlerdik. Sözü kendileri
ne bırakıyoruz: , 

Kıitilin adresi malum olduğu için e
vini kolaylıkla buldum. A'ksarayda Mu. 
radpaşa mahallesinde Tamburi Cemil 
sokağında 17 numaralı evde oturuyor
ldu. Bu ev dışandan göze fena gözükmi. 
yor. 

Fakat sokak kapı&ı açılınca ne ber • 
bat bir bina ol'duğu anla§ıhyor. Alt kat· 
ta bir gen!f kadın çocuk emziriyor ve 
çok esmer, zayıf bir kadın da endi§eli 
endi§eli dola§Iyordu. 

Bana kapıyı açan, kanadın arkasın· 
da kaldığı irsin yalnız bir elinin par -
maklannı görebiliyordum. Fakat; 

''-Bayan Emine burada mıdır?. ,, 
Dcdidiğm anda onun çevik bir hare-

ketle burnumun dibine sokuldu-
ğunu gördüm: 
"- Emine benim efendim.,, 
"- Kardeşiniz hakkında sizinle biraz 

konuşmak istiyordum .. , 
Bana, tereddütsüz, "Buyurun efendim, 

içeriye girin., diyen genç kadma bak. 
tnn. 28 yaşında olduğu söylenen bu ka. 
dm, en az kırkında gösteriyordu. Yüzün 
de devamlı bir yorgunluğun, uykusuzlu. 
ğun, belki de açlığın solgunluğu ve a
vurtları çökerten çizgileri vardı. 

Beni ust kata çıkardı ve bir sual sor
mama meydan vermeden konuşmağa 
başladı: 

- Bunun böyle olacağı belliydi. Kar
deşim beni dinlemediği için bu belaya 
uğradı. Ona bin defa bu serseri ile düşüp 
kalkma demiştim. 

Ve topallıya topallıya yürüyen bir a
dam taklidi yaparak ilave etti: 

- Mehmet denilen herif işte bu. To. 
palhyarak yürür, kısa boylu, pis bo· 
durun biri. Benim kardeşim onunla 
nasıl tanı~tı? Allahtan bulsun o Abdul
lah. Nihayet kardeşimin başını yedi. Be
nim kgırdeşim gayet temiz gıyınmesım 

sever, çok çalı~kan bir çocuktu. Evvelce 
Köprülü handa Almanların yanında de
ri eksperi idi. Sonra bu mahallede demir
ci Azmi ustanın yanında iş tuttu. lyi 
makinistti. Öldürdüğü adamla benim 
münasebette bulunduğumu ~öylüyorlar 
bu yalandır, ben yıllardanbcri demirci 
azmi usta ile sevişirim. 

- Kim bakar size? 
- Bana o bakar. Sonra kız kardeşim 

de bir sivil kaymakamın karısıdır. Onlar 
da yardım ederler. Bu Mehmet denilen 
mendebur aç herifin biri. Eve geldikten 
sonra ne kadar şapka varsa kardeşime 
yırttırdı. Benim namaz bezi ile dolaşma 
mı tenbih ettirdi. Dinlemedim. Karde
şime beni döğdürdü. Dıvarda ne kadar 
resim varsa kaldırttı. İpekli elbiselerimi, 
açık kollu bluzlanmı bir gün eve geldi. 
ğim zaman hep makasla kesilmiş bul
dum. Kardeşim evvelce de içki içmez, ho 
vardalık etmezdi. Fakat camie de gitmez 
di. Üç aydanberi her hali değişti. Kafa
sına takke giymeğe, evde hep bu postun 

Bu nutuklara İçişleri bakanı ve Parti- müstenittir. 
genel sekreteri Şükrü Kaya mukabelede Benim buna ilave edeceğitll 
bulunmuş, yeni subayların nasıl } etişti. ket ve lnkılA.b kanunlarJl'ltıl 
rildiklerini, okulda ne gibi ilimlerle tec.. müeyyidesi jandarma oldufud 
biz olunduklarını anlatmış ve mezunla. leket, kanunlarmı yapar. eğer 
rın "güvenlik,, abidesini ziyaretlerindeki bunlan tatbik etmezse onlar 
manayı ~yle tebarüz ettirmiştir: 1 de çnrtlmeye nıahkümdur. Jsfl 

"Bu abide bu millet tarafından sizin mtyetin muhafızıdır. JandaJ1Sl' 
hatıralarınız için d~ilmiştir. Size olan en çok verim veren, gelir 
sevgilerinin ve sizden beklediklerinin mü istihsal menbaıdır. 

üstünde oturmağa başladı. ı 
Sözünü biran kesip oda kapısı arka

sında duran bir kınalı kuzu postunu 
gösterdikten sonra devam ,etti: . 

- Evin her tarafı seccade, tespih i
çinde. Sabahtan 3kşama kadar kar§llıklı 
kuran okuyorlardı. Bir gün ben gene 
şapkamla sokağa çıkmağa hazırlanırken 
Mehmet beni yakalayıp döidü. Fotoğraf . 
lamnı kesti. Ulumun tellerini kopardı. 
Bunun. üzerine kardeşime sızlanıp şik!. 
yet ettim. "Koğ §U herifi., "döğ şu mtl
unu, ,dedim. Ne cevap verse beğenirsi 

niz? ''O benim Muhammedimdir, ben 
peygambere nasıl el kaldmmn?., de. 
mez mi? Bunun iizerlne .evden kaçtım. 
Bir gece Etem Pertev sokağındaki bir 
dostumda, bir geceyi Beyazıt da bir ge
ceyi Eyüpte misafirliğe giderek karnımı 
doyurmakla geçirdim. Fakat bu halin 
gitgide daha fena olacağından da korktu
ğum için "Ahmediye., karakoluna gidip 
meseleyi komisere anlattım. "Ben kardeş 
işlerine ka:nşmam. Kardeş arasına gir
mem ... dedi. 

2 - Dudu soka~ında 4 numaralı ev 
lkinci muharririıniz gördüklerini §Öyle 

hikaye ediyor: 
4
'- Abdullah meğer tekke kurmuş da 

biz tarlanda değilmişiz. Dudu sokağın
daki evin kapısına dayandığım zaman, 
"Şeyh efendi., denilen adamın, büyüeü
lükten dolayı ikide bir yakalanan zenci 
Abdullah olduğunu tahmin edememiş.. 
tim. 
Kapıyı açtırmakta zorluk çekmedim. 
Pis bir avlu. 
Leş gibi bir hala. kokusu. 
Yıkılıyorum diye inliyen bir merdiven-

den zifiri bir karanlık içindeki ikinci ka· 
ta çıkarken rastladığım insanları şöyle 
bir saydım: 

Alt katta taşlıkta bir ba~tonlu adam o 
turuyor. 

Merdiven başında çıplak bacaklı kırk 
lık bir kadın. 

Merdivenin yanındaki odada iki yaşlı 
kadın daha. 

üst katta şeyhin oturduiu odada 35 lik 
kırklık, güçlü kuvvetli iki kıranta adam 
ve üç yaşlI kadın. Sofada başı örtülü bir 
zenciye dolaşıyor. 

En üst katta da ~ dört insan dolaştı. 
ğını hissettiren ayak sesleri var. 

Yani dört odalı, bir evde ceman ye. 
kOn on beş kişi. 
Şeyhin odasına girdiğim zaman o, e

lindeki milstatil §Ckilli bir kırmızı k~ıt 
parçası üzerine eğilmiş bir §eyler oku
makla meşguldü. Yol gösteren kadın. 

- Misafir geldi. 
Deyince homurdandı: 
- Beklesinler. 
Fakat benim bu pis yerde beklemeğe 

takatim olmadığı için haykırdım. : 
- Haydi, uzun etme de in aşağı! 
Sesim. kendi sesinden daha yüksek 

çıktığı için olacak herhalde, fazla bekle-
medim. Kendisine manen bağlananlardan 
büyük bir saygı gördüğü hissedilen bu 

adam kumandaya itaat etıl1e 
vakayı kısaca anlattım: 

- Vallahi ben onları 
bağırdı -

Fakat bu sırada penceredell 
zatan bir kadın; 

- Eve gelen adam k~ur 
·yorlardı, hoş geldiniz di)'O 
"efendi., de onlara giderdi · 

Demez mi? Şeyhte §afak atı' 
derhal değiştirdi: _....ı; 
''- Evet. .. - dedi, gelirleı .... · 
"- Kaç para alıyordunuz ın 

. ? 
çın." 

"- U vallah ben muska ) 
"-Yalan söyleme. M 

du.,, 
Gene rücu etti: 
"- Eh b. ~ı.· tane ve .. ır JAl ·r . bl 
"- Define bulmağa bıre t 

muskaları sen neye boynUJ13 

sun. Tak da bari ele g~ 
~u haldyı temizletiverir5İll· . 

Bu sırada bir polis ~~di~ 
rakola davet etti. Kendisını:aı 
lerinden çok, evindeki kala 
sini enteresan buldu~unı içiıl 
n~~a lüzum görıned.i1tl~ 

. biribirinin kellesini ensesı~d ti 
§eyhin vatandaşlık hürrtYe <I 
genişçe istifade ettiği anla~ılO 

3 - Bayan !fakat. ııııız 
Üçüncü muharrir arkadaş · 

tırlarla bize intibalarını bilf'1 
, Bayan !fakat; Kocaınusta ~ · 
sinde arabaa Beyazıt ınah o 
numaralı evin bir kısmında 
Yusuf adında rahmetli bir G' 
kansı. 35 yaşında kadar. var~· 
kak bakışlı bir. kadın . .Bı~ 
ze gelemiyor. Evvela :Nf .;ı1ıe 
dığını söyledi. Fakat 5011ra ~ 

- Onunla bir müna1ee .,.~ 
B h . b. . . . . yete te, en ırs ırııını cına 

dim. . . . . eJ1 ' 
- Sıze teşvik ettmız dtY , 
- Şeyhin tekkesine ıılcfl1' 

ıiniz?. 

-Evet.. 
1 

- Ne yapardınız: orad•. 
- Hiç misafirliie g~derı_s;:-
- Mehmedi ıevdiniJ ıssı 
- O nasıl lif öyle? •• eııdİ~ 
- Fakat Mehmet ılıı k de" 

• ıer ladığından kapınıza cın 
d·.,or· 

tayin ettiğinden bahse 1~. ıuJc ~e 
Konuımakta aıdeta guç 1a 

du. Kendisini BakırkÖYe tıf ~ 
memur poliıin arkasındatı $ 
düzüldü. ,,,ı4"' 

Bu vak'a, bir tekke ~ tJll 
üfürükçil bir talanı saf ~e . 
telkini altına almıt• betıı yof . 
kimi kadın, kimi erkek. • ıı1et ~ 

Bari, dUnkU vak'ay~ ~ıeriısi 
çıkmadan, ıeyhi ve .nlurı .'4' 
Oımana havale etsek·· tıttt'~ 

Folimistik ... Doğrusu, 

bu eksikti. • 

- -Bigorn içeriye girerken: 
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lt.iırctt' 1 ' azız redaktörler ıev· 
ıp erı G ' a lllahusu f azetelerden kadın-

taca s cvkaJ. d b' 
gınızı 0 a e ır nüsha çıka-

tl<Z b' grendim s. . . 
ıl ı.._ ' ır ita · ızın bır kardeşi· 
I' uaııa d pıyoldaşını ı · · · a kuı z o marn ıtıbarıle 

!;. ak vcrrn .. 
d ı,z kaııj ·I . cnızı, rica ederim .. 
aşla e-ı eı ırn .. 
. tıllıı S" • sevgılı kapıyol· 

lltıd · 0 Yle bir 
·h. Zocçenko 

dim için çalışıyorum .. Masrafın yarı11111 
siz .görüyorsunuz, yarısını ben.. Bu, 

. benim çok hoşuma gidiyor.. Hem bu 
hareket kadınların müsavatı şiarına 

pek uygun düşüyor. 
Kadın teklifime razı oldu 

ı,. c bana d az sıkışınız ! Gazete-
0\Cd n a ufacık bi k" 
Ilı ' tnescles· k r oşe ayırınız! 

.ıaa\'atı h k 
1
' adınlarla erkeklerin 

crııtı a kınd b . 
var.. a enım de diyecek-

/\zil k 
"•·ı ardeşleri 

yanma akraba ve t:ı:ı~·ukatmdan bir kız 
çocuğu alsa, 1Ju yu•r.ı.rca~ın paraların;: 
da gene :..:::ıı:1 veıınen lazım .~eliy:r. 

Sonra, mesela kayınvaldenin de cam 
sinemaya ve tiyatroya gitmeği çekse 
d.:!, size takılsa, buyurun bakal:m, çık 

onun da paralarını .... 

Unu\uimuş 

bir şiar 

buldum. Ağzı köpük içinde, harıl 

harıl bu şiarı müdafaa etmekle meşgul· 
dü .. 

Buıl'adın. yani şu akı köpük içinde 
olan lyıdın, güzel değildi. Fa,:lıtat ben 
harict gü~liğe a~ıran bir adam de -
ğildimt Bence mühim olan nckta, ka
dının ~eı isinin, yani ahlakının, telk).. 
natının guzel ve iyi oluşu idi. 

- Yalnız, dedi, düğün masrafını ya
n yarıya yapmamız lcizım .• 

Nihayet bu kadınla evlendim . 
Aziz kapı~oldaşlarım, biraz tdaha sı

kışınız 1 Şimdi hikayemi bitiriyorum .. 
İşte böyle kardeşlerim, ben mayıs a. 

ymda evlendim, haziran ayında ise 
karımı - kocalı olması itibarlyle - işin
den çıkardılar. 

t l?ıcs~ıc . rn, kadınların müsa. 
"•U sı ne olacak, . 
ba anıayaın · Ben bunu bır 
d"'q Yakın ~· 'Yorum. Bu sempatik, bu 

a1 b 'lıar unut ld 
r l:ır u umu'! Bu §iar t ıntı ols 

Halbuki kaymvalde fevkalad~ yaşlı 

b~r kadın olsa da, sahnede oynanan şey
leri gözlüklcrin:n yardımiyle bile gör· 
mese, gene çık paraları .. Bu revayı ha~ 
mı·:. 

la alay ediyorlardı. Bazıları ise, şiarı 

fevkalade beğeniyorlar, fakat tat1'ikat· 
ta bunu tamamen ters anlıyorlarıdı. 

Kadın gülerek eve geldi: Jı.;.,ıı Şıar, 1913 un kalır.adı mı? 
tuı 'retli bır Yılırı:Ia, ınkılabın en 

trle ıı· zaınanında b' k .. ··1 
ı..l.t a:-ı CdiJrni . ır ço guru -
ı Ctkekı . §tı. Yani şu kadın -
ııaril erın rn . 
tıı gJrc c usavatı şiarı.. Bu 

Mesela: Bu gibilcre göre, tiyatroda, 
sinemada, tramvayc}.a, kadının pa15smı 
vermek, ona yerini terketmek bu şi'arın 
irabatındandı. 

i~te böyle aziz kar&:!şlerim, bu ~ 
dıncagız giızcl degilıii. Saçları - galil:fı 

bir hastalık dolayısiyle - dökülmüştü. 

Alt dudafs_ cia, her nedense, aııağı doğ
ru sarkıyor, kadına ha2İ1 bir manzara 
veriyordu. Fakat krmrn yüzü kırmızı 
ve sıhhatli icij. 

- Kocam olmanız itibariyle bana 
bakmağa mecbursunuz, dedi. 

Karımla bir tek kelime konuşmadan, 
vaziyeti anlamak üzere dogru karımın 
~lıştığı yere gittim. Söylediklerime 
kimse kulak bile vermedi... Şiardan 

bahsedecek oldum, kahkaha ile güldü • 
ler. 

tııi ' n chcnııni · . 
~l, ltrotkobık b' Yetsız, en basıt, 
k tında e k ır kadın bile k,anun 
"'4ll-.ı '-· 1 ckıe . 
~~ " ''lr Yer . musavı Olacak, her 
k. :1 s k.ırıu c gıttiği zaman bu mu · 

" · na ısf ' 
l.t ', 1 Od:yct"k nadı:n kendi parasını 
• Uk' ~ ·lı. 

! 3 . ı, aradan 
~, iltıutuldu . be~ yıl geçmcı:len bu 
t l<a bir · Şınıdi ortada büsbütün 
a~ın tllanzara 

)aJı 0lduğu h var. Mesela yanınıla 
ilt b· alde b' • lötr1 ır sine ır tıyatroya ve 
,,,.. ınaya 't 

"'n ve gı sen, gene p:>.ra-
rınen . 

ıcap ediyor: Kad:n, 

'··· ·········· ·············· l ....................... . 
1 Ağustos 

li A 8 E 
li A 8 E R, ~uyucularının 
~lciatı ,_ ~ ı yepyeni bula· 

.. l'ihtir. 

o r. .. 
'> ~un: 

.. : .. ? ? ? ? ıl 
''••···· ! 

Ve yahut, mesela, yc:t ında kadın ol
duğu halde tramvay:ia gidiyor,;uıı, bi
let paralarını gene senin vermen lazım 
gelir .• Vermesen, aglnma. sızlama. bin 
bır rezalet kop:ır. 

Aziz mürettipler, azız kapıyulda§ları, 
bu iş nasıl olacak? Bu böy!e olcil:ktan 
sonra kadınla erkek .uasındaki müsa
vat nerede kalır,. Mııclemki ortada böy
le güzel, böyle cana yakı~ bir şiar va1, 
ne diye zahmet çekip §Unun bunun 
masrafını biz erkekler çekelim? 1 

Aziz kapıyoldaşlarım, şöyle bira~ 

daha sıkışınız ! .. Sevgili miirettip kar -
deşlerim, sizi zahmete sokuycrum diye 
bana darılmayınız!. Görüyorsunuz ki 
ben, siz erkek kardeşlerim için çalışı· 
yorum. 

İşte böyle kdrdcşh:rim 1 1918 yılınd:ı 
kadınla erke .tin müsavatı hakkındaki 

şiar ilan edildi. Ben bu §iarı, bunun 
delalet ettiği manayı öğrenir, öğren -
mcz, hiç vakit kaybetmeden evlenmeğ~ 
karar verdim. 1919 yılında, kendime, 
bu şiara uygun biı karı aramağa başla
dı:n. Fakat maalesef, bu §iara, tamamen 
uygun olabilecek, istediğim gibi bir ka· 
dın arkadaş bulamadım. 

İşte kardeşlerim, bu şiar böyle anla
§ılmıştr. 

Ben, tam ilci sene kendime uygun bir 
ki1rı aradım. Nihayet buld\Jm. 

Sevgili kapı yoldaşlarım, biraz daha 
sıkışınız 1. Vak'anın en meraklı, en tat
ir r~ri:-ıc gcı~ı:rn .. !fazik milrettip arka· 
daşlar, aman büyük puntu ile diziniz, 
çünkü işin tam can alacak ~ktasmc.--
yım. 

işte böyle kardcslerim, uzun arama
lardan sonra, kendime, şiara uygun bir 
kadın bulabildim. Berı im kadını kliip-
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SUBAY'ın 
Her genç kızın, heı· !<adının 

her ıe,•cnin okuyacağı ince, 

içli bir a§k ~omanı 

Yakında HABER'de 

Fikrimi OJ;La açIWJk için kadının ya· 
nına yaklaştığım zaman o, etrafına 

tükrük saçarak, müstakbel kocasının 

kendisi~ beş para sarfetrnesine ta
raftar olmadıgını söyledi. Ben ona: 

- Fakat, dedim,~ evlenmeden.ön· 
ceki kanaatlerinizdiJJ Evlendikten son
ra bu kanaatlerinizi değiştirirsiniz!.. 

"Vapur batarken kadınlar Hk önce çık· 
malı, erkekler ~ıizin dibini boylama
lıdrr !.,, fikrini müdafaa etmcğe )Jaşlar
sınız 1 

- Hayır, hnyır, dedi.. Yasamakta 
beraber, ölmekte beraber .. 

- Şu halde, dedim, kanaatlerimiz bi. 
ribirine uyuyor .. Müsaade ediniz de ta
nışalım. 

·ranıştık .. Ahbap ol~.. Her yere 
beraber Firip çıkmağa ba§ladık. Haki -
katen, paralı olarak nereye gittiysek, 
kendi parasını, kendisi .. erdi. 

Böyle hareket etmiyen kadınları ela 
ayıpladı • 

Sevgili yazıcı arkadaşlar, muhterem 
mürettip yoldaşlar, peki, bu böyle nasıl 
olacak? Beni bu vaziyetten kim kurta
racak? Bu fok balığı suratlı kadınla 

ömrümü körletmek için ne günah işle
dim?. 

O güzel, o cazip şiar nerede kaldı ? 
Onu, o tahlisiye simidini bir daha gör
miyecek miyiz?. 

Çeviren: Ferah FERRUH 

Padişah 
kelleierı 
Va~aı1n1: Ma Ma 

Osmanlı tarihine dayanarak hazır. 
lanıtn bu tarihi roman, Okunmıya 

değer bir kıymettedir. 

...... ······· : ........... ,..,. ........... , Bazı kadınlar, böyle bir ~iara ihti- uıııınıırııııııııl!lllllllllllıııııııııınııı1111ıııııııııııııı111mmıııt1ıııuH1111 

Bun uzun tecrübeler~ sonra, niha
yet kadınla evlenme~e karar verdim: 

- Sizinle hayatımızı birleştirelim, 

hayat arkadaşı olalım, dedim. Siz ken • 
diniz için !alışıyoır.mnuz, ben de kcn· 

' 

Yalnn bir zamanda HABER' de oku.

1 yacaksınız. 
............... ımı .......... .. 

y.lç!arı olrr.: :hklnrını söyleyerek bu şiar 

~( 
.... -.............. RüR!DA~ 

....... ~-------------------------------h .... guruı · .. 0tıtidan: tu de ne? • dedi. 
-e· b ır §e;y d 

t, 
0~rİJ.y0r. A. eğ!l, kraliçenin aslanları 
1 1•irrı ne ~nenız ölürken mırıldandı
- ~ı .Ydı?, 
t> arın"i 1 
C\.iltı] .r •• 

dır 1 Neı fa . an adamı cıasının hatırasını uyan-
l<'iJip ar Yeniden sustular. 

az ıonr 
d - Zat a dcva.ın etti: 
e b' en anne bu 

ili' ız, ailem· . ın nu söylemeseydi 
ıı n ızı per· 

dı.ık :reden gdd·~~Ş~n eden bu darbe-
fl'ı, · ıtf iiteh . ıgını pekala biliycr-

·td arrık k.. .. 
)t1 , ıvcndeki b"' .. oprude, avlıda ve 
A.. ilrınYİnin Utun cesetlerin üstünde 

llnerrı· ,_ asalet anma .. .. .. k 
de b ı rı;aJct sını gormuştu . 

ab ırarak g" .. d. 
lıab arnı ta d otur tim. Gotye· 
lt:ı~~rdar etrn§ı 1

' • ..Parise, vak'adan bizi 
"QfZd ek IÇi 

de an &et n gelen uşak ta ar-
ae mek i t d' t>ı .. l'ldeli;ye k .~ e ı. Fakat onun 

d l'lltı!tU. l' re . duıtüğUnü gördük ... 
:ın it teısurij d 

do ~ ilYbettiği k n en~. aldığı yara1ar-
C0t c-ı §atosund:ndan olmüştü. Koca 
t1 Yeden ba k benıden ve kardecim ... n ~ ak' ::s 
tııı.. 1ıarıya r k ımse sağ kalmamış· 

'' d ıı:ı tık A_ 
taatı U"arıarı ök ·:. rkaınızdan şato-
t• .. ı.ı ldık, bize ç tu. Bazı köylülere 
ttJi 'l _llzadıya a \';k'anın nasıl geçtiğini 
Cgjt ~6lllrrıellıiz ~ ~ttılar. Babamla anne
ta agellltdiler Gıçın bize yard~:r.larmı 

tıne · eceley· Clllt l'tıle bab ın, yalnız kalın· 
~a/' ile ben arnın mezarı üstünde 

Ci~l'tı.iz.,, • ' Yemin ettik. işte hi-
ıyorrı. - . ~ Çok ac 1 
ilce ()dr' ı · • dedi. 

......._ -.. ı;yo: 
~ "ıarirı . 
a.Ibin.. Yı bura . 
J;'İli ... saplarım 1 _Ya. gırse hançerimi 
ll· p &<izletin· :s·· ~ıye hcmurdandı. 

.. litidan t• ı urıdana dikmi.,,ti ·•c d ıtrect' . :ı .. 

tinin emek istedi~: ~l~nkU bu bakışın 
lluy

0
; ~irtİYin b~nı anlamıştı. Marin· 

Om du, bası olduğunu düşü-
u2ıarın1 . 

' >il· Sılkerek. 
oı.- 'P· ldcdi b • 

~İt- ahsettiğiniz ada,:n ne 
uındur, 

1 ilibin gözleri parladı. 
Büridan: 
- Siz mukaddes bir elem için geli • 

yorsunuz .• Allahın intikamı elinizde, 
ben bu intikamın yolunu şaşırtmıya 

kalkarsam, mukaddesata bürmetsizli~ 

göstermiş olurum. - dedi. 

Büridan bunu söylerken bitişik bah
çeden aslan kökremelerine küfürler ka· 

rışıyordu. 

Hepsi de ,bahçeye bakan kapalı pen· 
cereye yaklaştılar. Büridan iyice gö
rebilmeleri için perdeyi azıcık kaldırdı. 

Aslanların asabileşmeleri havanın 

fırtınalı olduğuna deialet ediyordu. Fil· 
ha1dka, kimsenin farkında olmadıklar. 
bu fırtına bu oda,da kopuyor ve bütün 

Farisi tehdit ediyordu. 

Aslanlar, ağızlarını açarak geniş ka
feslerinin içinde dolaşıyorlar, ikisi de 
kavga ediyorlardı. 

Kafesin demir parmaklıkları arasın • 
dan ucu çatallı bir demir sopa ile kav· 
ga eden aslanları, bir adam ayırmıya 
çalışıyor ve küfürler savuruyordu • 

Büridan: 
- Strajildo.ı. - dedi. 
Arkadaşları da yavaşça: 
- Strajildo 1 - diye tekrarladılar. 

Lansölo: 
- Beni asacakları gün kahkahalarla 

gülen adam. - dedi, 

Giyom: 
- Preoklerde beni kralın askerlerine 

göstererek öldürtmek istiycn canavarı 
diye homurdandı .. 

Rike: 
- Beni de t. - dedi. 

Goty~ müthiş bir kahkaha fırlattı 

ve: 

- Bizi çuvala sokarak Nel kutesin -
den nehre fırlatan adam 1 - ıdedi. 

Büridan: 
- Margarit dö Burgony'nin sadık· 

... 
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yük bir mevkii bulunduğu sıralarda Nel 1 1 
konağı adını taşıyan metruk, yarı ha-
rap, eski konağı biliyoruz. 

Bn 'lf:onagın ü::erinden bir felaket 
riı'.,garının estiği muh,akkak. 

Acaba vak-tiyle Angcrrand dö Marin. 
yi ile Filip, Gotyenin babası Tierri ~ 
rasında mütobiş bir rekabet mi vardı? 

Acaba bir aşk faciası mı geçn1i§tİ.. 

Yoksa senyör dö Nelin kral gü· 
zel Filip yanında nüfuz sahibi olmasın
dan şüphe mi ediln;ıi ... 

Senyör neni katledilmi~ti. Bu katle 
sebep belki b.u olabilit1di. Fakat 'karısı 
ncd~ öldürülmüştü? Bu meseleye dair 
Filip dö Nelin verdiği gıalQmatt~n baş. 
ka 1'ir şey elde edemedik. 

P'iljp nazik, ince ruhlu bir zattı. Kra· 
liçe Margarite gönlünü kat>tırması ken
disi iiin büyük. bir felaketti. 

Daha on yec1i yaşında iken Sorbon -
da tez verebilecek bir halde bulunuyor. 
du. Annesinin ihtimamı snycsinde bu 
vaziyete gelmişti. Babası da o z~an · 
lar pek ehemmiyet vCı>ilcn beden ter
biyesine, kılıç fımlcrine çok1 ıdikkat 
etmişti. • 

Şen, nazik, güzel, ~atuk bir genç, 
asil kadınların;'tahay~l ettikleri bir 
genç olmuştı; 

Yaradılışı itibariyle dah,e.. kaba., da· 
ha gabi ohrn kardeşi Got_-, bir türlü 
okumaktan zevk almamıştı. Ne denebi. 
liç:ii?. 

Bu taraftan eksik veya hiç bulunmı· 
yan istidadı kendisini avcılı\-ta göster -
mişti. İnatçı ve meraklı bir avcıydı .. 

Günlerce bir kekliğin p~inde do
lnşma~ usanmaz, onu a~aır.adan ra. .... t. . k hat etmez, avmı omuzun getırme • 
ten büyük bir zevk alır ı. Babasının 

şatosuna aöndiiğü zaman üstü başı par
çalanmış ~uluııırrdu. Bazan yüziinde 
ltir kılıç yarası ~örülürdü Bu da, hu-

ait .olan araziye girmekten oralarda av
lanır.aktan ileri geliyordu. 

Pariste büyük eğlenceler yapılacağı 

havadisi çıktığı zamanda bu iki genç, 
işte anlattığımız vaziyetteydiler. 

Kral Filip, üç oğlunu, Navar kralını, 
ı:iö Puvatiyeyi, Kont dö Lamarşı, Bur· 
gonya dükünün Margarit, Blanş ve Jan 
adındaki üç kızıyla evlendiriyordu. 

Senyör dö Nel, zevcesi ve iki oğlu, 
bu eğlencelerde bulunacaklardı. 

Hareket edecekleri gündü. Senyör 
Tierri Paristen gelen bir adamla uzun 
uzadıya görüştükten sonra neşesini 

kaybetti. 
Hatta sara11dı. Kendisiyle karıSirun 

Parise gitmiyecekelerini, fakat hasetçi
lerine ekmeklerine yağ sürmemek için 
ailelerini oğullarının temsil edeceğini 

bildirirken şunları ilaveyi unutmadı: 
- Bana bu hakareti reva gören nan

kör kralla, beni ezmek istiyen Marin. 
yinin ve beni çekerniyen herkesin gö· 
züne aile bayrağımı sokunuz. Onu yük
seltiniz. 

tki kardeş böylece kırk kadar as
kerle ycla çıktılar. '.Filip babasının en. 
dişesinden mütecssirdi. Gotyeye gelin· 
ce o, Pariste bir kaç gün serbest ser • 
best gezebilmek, askerlerden işittiği 

meyhanelçri dolaşabilmek düşüncesi· 

le fldeta sevinçliydi. 
Düğün şenlikleri mali'ımdur. Bun. 

landan bahsedecek değiliz. Yalnız bu 
vesileyle yapılan cirid oyununda Filip 
dö Nel, üç şövalyeyi mağli'ıp etmiş ve 
birinciliği kazanmıştı. 

O gün çelik zırh elbisesini giymişti., 
Galibiyetinden sonra kadınlan selam· 
lamak için mızrağını eğerek, atını oy
natarak meydanda •dolaştığı sırada hü· 
kümdar ailesinin oturduğu loca önün • 
den geçerken başını kaldırarak bakmış
tı. 

Kral Filibin arkasını bir yarım daire 
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31 TEMMUZ - 1938 PAZAR 
Hicri : 1357 - CemnziyeHlhır: 4 
....... ~ •• ,..... •llMtl• bal .. 

4~5 19~7 
Eyyamı bahur iptidası 

eun !labab uaı. ıaın0ı ""'"' ••ı• . ı-a 
3,11 12,20 l(i,15 19,27 21,17 2,52 

, Lüzumlu Telefonlar 
Yangın: 
lsıanhul için: 24222, Beyoaıu tein: 441H4, Radıköy için: 60020, CskQdu 

için: ll0ü25. 
Yeşilkôy, llakırkôy, Bebek, l'ernbyo, Rüyükdere,Fenrrh:ıhce, ~andllll, Eren

kôy, Kartal, Büyükndn, lleybeU, Burgaz, Kınalı, için: Telefon muhabere mernu. 
runa voıısın derr"k kllfldir. 

Hami ltfalye.oııl: 22711 
Deniz .. .. 36 .• 20 
Ueyaııl kulesi: 21096. Galata yansın kulesi: 4001i0. 
Sıhhi lmdnd: 44D!HS. Müddciıııııumllik: 22:.!90. Eıııni)·eı nıüdUrlnğü: 24382. 
Elektrik :)irketi: Heyo~lu: 44801 • Istanbul: 2t378. 
Sular: idaresi: Beyogıu: 44783. lleşiktıış: 40938. Clball: 20224. Nuruosma. 

niye: 21708. Üsküdar • J{adıköy: li0773. 
Havasazl: lstonhul: 24378. Kadıköy: 60790. Beyoğlu: C4642. 

Taksi Otomobili istemek için 
lleyoğlu ciheti: 4908!1. Bebek ciheti: 36. 101. Kndıkôy ciheti: 60447. 

Deniz.yolları 
lstnnlıul acenteliği: 22740. Karnklly: 423Ci2. 
Pazıırlcsl Tophaneden 16,SO Mudonyn, 20 Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 lzmit, 16,SO Mudanya, 19 Karablga, 20 Bandırma, Ga· 

Jatııdon 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
(nrşnmho Toph:ıneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayn. 

lık, 18 Bartın. 
P~şembc Tophane~en 9,30 fzmlt, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Galatadan 

,2, Karadeniz, 
Cumartesi Tophaneden 14, Mudanya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 

18, ll:ırlın 

P.ız:ır Toph:ıncılcn O, İmroz, 90,30 lzmfl. Galafndnn 8,30 Mudanya, t0,30 fz. 
" ı """· I:.!. " :ır ıl t"n z, 22,20 l\lı ıl n:-ın. 

IXl Gtl2iDE 
T4YFA 
/JEJE. 

NE 

Müzeler 
Ayo~orya, Roma • ntzans, Yıınnn e~erlerl ve Clnlll Kl\şk, Askert MOre Te 

sarnıclıır, Ticaret ve Sıınııyl Müzesi, Sıhhi Müze: 
(Bu müzeler hergQn saat 10 dan 16 )'a kadar açıktır.) 
Türk ve lsJAm eserleri müzesi: Pazartesiden başka hergOn saat 10 don 16 ya 

kad~r ve Cuma günleri 16 don 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı MOzesl: Hersün sııııt 13 den lf\ ya kadar a\ıktır. 

h"emleket Dışı Deniz Seferleri 
Romanya vapurları: Cumartesi günleri 13 de Kôslenceye; Sah gOnlerl 18 de 

Pire, Beyruı, hkenderiye. 
lııılyan vopurlnrı: C•ımıı sOnlerl saat 10 d:ı Pire, Brendiıf, Venedlk, l"rlyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci lstnsyon Mtldürlüaü felcfon 23079 
Seıııplon ekspresi lıersfın Sirkeciden sııot 22 de kalkar ve Avrupadan seleni 

saat 7,:!5 ıe !:iirkcciye muvasalol eder. · 
Kom·ıınslyonel 20,30 clıı lrnlk::r, 10,22 de Rellr. 
Edırne postası: Hcrı;ün saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de selfr. 

Anadolu hattı 
lll'rgOn hareket eden şfmcndifcrler: 
S:ıoı 8 de Konya, 9 d:ı Arıkara, 15,15 de Dlyorhnkır n Samsun, 15,SO da 

ı-:sıd,elıir, 19,10 da Anknr:ı ekspresi, :w de ı\dnıı:ı10rı. 
Uu ırenlerı.Jen saot 9 do h:ırckel eden Aııkaru muhtelltl Paıarl~sl, C.,:arşaıııba 

ve Cuııın günleri fl:ıleb ve l'ıluı.ula kadar serer etmektedir, 

MONAKASALAR: 

lnhis:ı rlnr idaresinin kulu fah ikası 1 cin bir adet ey pedal makine~! pa. 
zarlık la salın alınacaktır. Paznrlık 1 tem muz pıızartesi siınü saat 11 de idare. 
ııin J\nhalaştakl lc,azını ve mübay:ıat şubesinde olacaktır. 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 

• Petrol ' 'e benzin firııtları ıc~hlt "'e il~n edildi. 

lstanbul 
31 TEMMUZ - 1936 p."-t 

b•f' 
18,30 hafif müzik, cTP~ ı ııc 

bahtcsinden naklen, 19,15 I"': !il 
arkadaşları tarafından Tür G 
hıılk şarkıları,. 20 saat a)·arı. • 
sath:rnesinden naklen, Keın;11 tıOı 
ko Anar, Piyanoda Da~·an 3 

J) 
\'a raporu, 20,43 Omer Rı111

1 tl fından ornpca söylev, 21 son r•-t 
trn, 21,30 Cemal Krmil ,.c 11tı''~ 
rafından Türk ınusikfsi "e ıısd 
22,10 Müzik ve ' 'aryete ıcpe Jı 
bahı;csindım nnklen, 22,50 50~1 t 
ertesi sünün programı, 23 sn 

···"' ....................................... ~ f 

1 ilhan Tarusun hil\B) 
i f j Doktor Mofl b 
i nun meklıl 
! 
1 Yeni çı k•:,tJf 
~ Fiyatı ( 1'50) l.."llrtıştur· (f 

! VAlilT Kl'J'.ı\l>~ 
! ·····''' .................................... 
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gerrand dö Marinyiyi, kralın önilnıde ve 

biraz aşağıda Margaritin kocası ve ci· 
rit kahramanını bütün kuvvetiyle alkıı. 
layan Navar kralını, Blin§ın kocasını, 

Janın zevcini ve onların önünde de in· 
.sanı gaşyedecek derecede güzel, san
ım, pembe yanaklı üç prenses görmüş
tü. 

Blanşla Jan kendisine şa.rpelerini sal. 
lzyorlardı. Margarit de dalgırldr. U· 
zaklaar bakıyordu. 

BUtUn hayatınca, hayalini içinde ya. 
ıatacağı bu güzel kadını ilk defa işte 
o zaman görmüştü. Şimdi Fruvadınan· 
tel sokağındaki eski konakta bu hatı. 

rasrnı anlatırken, Gotye, BUridan, Gi· 
yom, Rike, kendisini bUyük bir merak
la !dinliyorlardı. 

Bigorn da, bitişik odada hem efendi
lerinden arta kalan yemekleri yiyor, 
hem Filibin anlattıklarını aralık bırak. 
tığı kapıdan dinliyordu. 

Lansölo, Faris şchremininden ele ge· 
çirdiği iki yüz altın Eküyü getirdikten 

ıonra Nel konağı iUifakla karargah ya

pılmıştı. Orada kimsenin !dikkatini ı;ek .. 
meden oturmak kabil olabilirdi, Kendi .. 
lerini her halde evvela başl:a >:erletd~ 
aonra da burada ararlardı. ı 

Lansölo, karargaha yerleşmenin i[u .. 
ru kuruya olmamasını bu işin bir ziyaoe 
fetle mühürlenmesini istedi. Bu sebep
le ziyafette neler Uizım olabilecekse 
hepsini de gidip temin etti. 

Gotye: 

- Kendimizi hila Nel kulesinde sa. 
nıyorum. • dedi. 

Yemekte, şarabın güzelliğinden her· 
kes kafi derecede neş'elendi. BUrida~ 

Mirtiyi nasıl gördüğününden, nasıl sev
diğinden bahsetti. Rike ile Giyom, aç. 
Jıktan ~tüm derecesine geklikleri bir 
sırada ıehremininı nasıl ıoyduklarını 

Fılip yukarıda kısaca anlattığımız 

cirid oyununu ballandırdı. Bigorn da 
iki yüz ekünün derdesti hikayesini 
söyledi. 

Bir şey anlatmıyan yalnız Gotye kat. 
mııtı. O da söze ba§la:dı: 

- Filibin anlattığı cirid oyununu ö
lünciye kadar unutamıyacağım.. Öm -

toplandığını görürdüm.Gözlerimi nereye 
toplandığını gördüm. Gözlerimi nereye 
sevireceğimi bilmiyordum. Oyunda nı. 
çin mağlüp oldum? işte bunun sebebini 
burada aramalı. Mızrağımı hasmını 

olan Maletruvaya çevirerek meydana 
fırlıdığım zaman, mavi, siyah, ela göz· 
lü, binlerce kadın g8zlerinin bana bak· 
tığını gördüm. Kendimden geçer gibi 
oldum. Bunlar aratında bir çi!t siyah 
göz, vücudumu zangır zangır titretti • 
Ne gözdü onlar .. Bakışlarımı bu göz -
lerden ayıramadım. Tam bu sırada, 

göğsüme müthiş bir darbe irıdi. Mızrak 

zırh elbiseme çarpmıştı. Ayaklarım ü. 
zengilerden l:urtuldu müvazenemi kay· 
bederek yere yuvarlandım. Ama ne 
vuruştu c 1 Kör olası Malctruva dalgın
lığımdan istifade etmesini bildi. Bir ye 
rim incinmedi. Ayağa kalkıp ta, kara 
gözlü kadına baktığım zaman onun Ma. 
letruvayı alkışladığını görldi!ı.'n. O za· 
mandanb: ri kara gözlerden pek korka
rım doğrusu. 

Büridan gülmiye başladı: 
- Bazan felftketin de hayırlısı olur 1 

• dedi. 
Gülmekten boğulmak derecesine ge· 

len Giyom: 
- Dünyada kadın gözünden daha 

hain bir ıey olmadığını anladın demek. 

Gotye devam etti: 
- Anlatmak istediğim bu değil.. 

Dinleyiniz. Oyun gününün akıamıydı. 
Şimdi bulunduğumuz §U konağa dön. 
dliğilmüz zaman babaımın adamların • 
dan birini gördUk • Hatırlıyor musun 

.Filip titredi. Az içtigı halde, binbirı 

arkasına iki üç kupa yuvarla:iı. 
Gotye de bunu fırsat bildi. Dört beş 

tane de o gönderdi. 

Filip gamlı bir sesle: 
- Hatırlıyorum ... - dedi • Madem 

ki biz ayni mukadderata bağlıyız, An· 
gerrandda neden dü!man c.lduğumuzu 
anlatmıyalım. 

Gotye: 
- Anlat, Filip .. Anlat, • dedi. 
- Bu sadık bendenin daha üstü başı 

toz içindeydi. Heniız gelmişti. Bize 
yalnız: "Benimle geliniz!,, diyebildi.. 
O zaman annemle, babamın bulunduğu 
§ato.fa bı.iyük bir felaket olduğunu an· 
ladım. 

- Ben de ayni fikirdeydim .. 
Bunu bağırarak söyliyen Gotyenin 

sözünü kesen Fillp devam etti. 
- Adam bize konağın önilnde ölen 

hayvanını gösterdi. Ahıra gittik. Ha • 
zırladığımız üç ata bindik.. Yanımıza 
başka kimse almadan dolu ıclizgin yola 
düzüldük .. Truvadmantel sokağının kö. 
şesini döneceğimiz sırada, sokağın di· 
ğer ucundan kuvvetli bir ıüvari müf • 
rezesinin geldiğini gördük .. Ben bu sü. 
var:lerin ne yapacağını anlamak iSjin 
atımı -durdurdum. Konağın önünde at· 
)arından indiler. O zaman bunlann bizi 
tevkife geldiklerini anladık. 

Gotye: 

- Evet, dedi, çünldi konakta bizim· 
kilerle kralın askerleri arasında müthiş 
bir muharebe başlamıştı. Bu çok sür . 
medi. Adamları::nız mağlCıp oldular ve 
k : nak yağma edildikten sonra yakıldı. 

Filip devam etti: 

- Bunu sonradan örendik. Kral as· 
k crlerinin konak önünde durduklarını 

görünce konağa dönmek istedim. Fakat 
bize haber getiren ve bizimle beraber 
bulunan uşak mani oldu. Kolumdan 
t 

kaybetmeden şatoya gidcliı:tı··~artl1ııJ 
gibi oldum. Mahmuzlarımı atın 11(1}1 

sapladım.. Az sonra Paristen dı;,ıJı• 
çıkmıştrk. Gece olmuş, ortalığı k:ıarısıı' 
kaplamıştı. Sabaha yakındı .. />. 

0 
ıt" 

zın takati kalmamıştı. Nite1<1ı:tl r• dl 
benim, sonra Gotycnin. daha s~ 
uşağın atı çatladı. ıı.ııı•ıı 

Sık bir ormanın arkasında bıl 1 -:ıf 
şatomuza daha iki saatlik bir ~~f ,ı 
dı. Ağaçların üstünden göğe kC 111• f.D 
dumanın yükseldiğini görüyordıl bılıııll
şuyorduk. Nihayet şatomuzun 
duğu tepenin eteklerine vardık· 

Gtıtye homur:iandı: 

- İçki 1 - dedi. etti: 
Filip sakin bir sesle <levanı ·ıc ıt61 
- Şato yanıyordu. Mütehar~stilııti9 

rüye vardığımız sırada köprü 
0

., ''O'' 
..lltl"' • ...ı. 

insan ceset\eriyle dolu old~g 11ıcw·, 
dük. Büyuk avlı da böyleytlı. . .. ,tı.t 

'(Weı• !( 
tıklım ceset doluydu. tlstlerı ite< 

k k 1 . . • .... ,,erek . .. de 
yara , an ar ıçmae yuru,, . e ı;0ıw o-
dık. Babamın bulunduğu daır ııart' 
ölülerin a:iedi daha çoktu, sorı bitdeır 
rada yapılmıştı. Ölüler arasında ptl· v~ 
bire babamın ölüsü gözüme ça;.1'eıı 0 • 

liye döndi.hm. Saçlarım dike~. 1

00, d' 
du. Diz çökerek kulağunı goğs 01ı11U~ 
yadım. Nefes almıyordu. Çokta~otYe~ıJ 
tü. Ayağa kalktığım zaınarı irdi'1 

sendeleye sendeleye daircıye g işitti? 
gördüm ve akcbinde hıçkırıklar lJl~ı( 

dı 

t krıır 
Gotye boğuk bir sesle e 

- içki!.. 
Giyom bardağını do}tlurdU· ·' 

ettı• _..-
Filip ayni sakinlikle deva~ ,,.ırr( 
- Kendisini takip cttiğı~ırııt111 r 

annemle karşılaştım. O daha 
0 öı.lô' ,ı' 

ti. Oğullarını gördüğü _za~a;;",ııs , 
larında bir tebessüm belırdı. 

1
td'"' 

.• 'm 111ır 
nemi ı,ucakladım. Bır ısı pcf 
rak .. 1 . . md ve sorı goz erını yu u 
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lltı aıVaret Terfi eden hdkim ve üünku 

he~•tııdı ":'" saşı..-.ıı 5 incide yüzmeler 
~!teri devlet~~i dakayifn akışı, bUyük bir m u· e d d e ı· ll m ll m ı· ı e r liil9"" Baştarajı 'l incide 'tı.t~ istiklal' eınokrat kUçUk bir mil maç heyecanlı ve zevkli oluyor. Uçün-
·~ıa ıne karşı h k cü yüz metre iki rakip takımın müteva-
~t lldığı hiss are ete geçmeğc t tlllllet F ini veriyor. Bu demok _ zin yarı§maları ile geçti. Şimdi maçın 
~dur. Dığerr~nsa ve lngilterenin dos. Yüksek tasdikten geçen resmi listeyi &on yüz metresi yapılıyor. Bu mesafe 
b:ı i'ranko Ord araftan Almanya ve İtal- Galatasaraydan Mustafa yüzüyor, Bey-

ti! e~lııı ta"ıl ~!arının İspanyayı zaptet- n e ş r e d i y o f u z kozdan da Kemal. Mustafa çok müsta-
~UYotlar. eLrneğe karar \·ermiş gö. it bir genç, gayet güzel yüzüyor. Neti-
'llgij· Ankara, 30 (Telefonla) - Adliye ta ğiııe terfian Siirt reisi Mesut Oveı;oğlu, ye- sar hAkimliAine terfian o yer hftkiml Faik cedc Mustafa rakibini hemen bir on 

tec..ı, ıı kratı bU uin karar11amesi l'ül:sck Tasdike iktiran dinci derece Kemalpaşa hakimliğine ter. Köstendlnoğlu, yedinci derece Akcadağ b ı · h:_ub,.sıne h ' YUkbabasının durbin / 1 11 11 1 1 
bild. . fi h .. k. . eş - y rmı metre geçerek birinci gcli-

""Ql?l (' U em ş r. • s cu aynen ırıyorıı:: on o yer " ımı CclCtleddin Boysal, ye· hakimliğine terfian o yer htıkimi Refik 
de da hartciy: z rnaUk d('ğildir. Fakat 80 lira maaşlı birinci suııf adliye mil- dinci derece Alaşehir ceza hlikimliğinc Belllr, yedinci derece Ankara sulh bakim yor. 
~ betab"rd' neıareti umumt katibi feıtişliğinc terfian ikinci sınıf adliye mü- terfian ° yer ceza hCıklmi Ziya Ataç, Gem- liğine terfian o yer sulh hakimi Hüseyin 

1 
- (G. S.) takımı 5,l3, 

'b_ ~d~·ı:ı lleı. \~u zat Fransız başvekili fetti şi Fnik Vrns. lik hukuk hlikimliğine terfian Çatalca ce- Sapmadı, l·edlncl derece Baş M. U. mu· 2 - Beykoz talamı 5,23 
:°11e ile Av Fransız hariciye nazın iO lira maaşlı mcmuriucller.e terfi e- za lıtikiml Seyfullah Sakır, yedinci derece avinliğin'e terfian baş M. U. muavini KA· 3 - Beşiktaş takımı 6,20 
"""•·ı run.. de l Çerkeş hukuk hftkimliğinc terfian o yer Ak 1 d. c· d El"·i" "f M ' · ·· bak 1 ~ eıel'i gö..1~ sulhUnU tehdid eden n er: zım yo, ye ın ı ereee . .u. ~ ıı. u. cvsımın son seçme musa a arı 

h 
"elt Ve " , ufJınUııtUr. İkinci sınıf adliye müfettişliğine Bur- hukuk lıtikiınl LCıtfil Tan verdi, yedinci mum iliğine terfian o yer M. umumisi Nu- da bu suretle nihayetlenmi~ oldu. A-
ası b "'llllan sa lıfikimi S::ıid özden, ikinci sınıf adliye derece llartın hukuk hlikimliğinc terfian ri Erenler, Bilecik M. umumlliğine Ce. v t • • b' • 

()~ ıı ,..o~ ...ı, Ya nıe>selcslnı·n h*'r 8"f- o yer hukuk hı'lkiml Hamdi Kökay "edı·n- b l'h k 'I f 1 F h t • U,. gus osun yırmı ır ve yır.mi ikisinde 
"' • ~" "' '" nıüfcltiı;llgınc tem)•iz mahkemesi rapor- , ., e ı ere et -' . umum ~ a re tın .,uz, g" ... mete>rtn ci derece Ayancık hakimW•lne terrı·an 0 0 " İstanbul şampiyonası yapılacaktır. Ya-

"" tektir 
1 

mevzulan olmuıı törJeriııdcıı Scvkı Yalım, ıenı,> iz mahkeme- o çuncü sınıf ndliye mfıfettişll!;ine Artvin 
.._ı.. bu daı.....1 ·haıırpbnnyadaki dahili harb, si rnportıırlcrinden lfaş l\I. u. nıua\'İnlerin- yer tıılkiıni I.Cıtfü Karaall, Ayaş hıikimliği- hilkiml Ali Kcnınl Göğüç, üçüncü sınıf rışlarda altıncıya kadar puvan veril-
'"'" "il ne terfian Nevşehir hası Yusuf Bahri dil ·· r ttl 11"1 "I 1 "I ' 1 d.kt b U b kal d '•, e~ A.I- ~ geniş mikyasta işti- den Uullt Enen, Konyu :-ıı. u. liğine Bür- a ye mu e ş ıs ne ., an sa !•. umumıs ı en u m sa a ar a altıncıya ka-
•..,.ı- ... ıı, J\uygısız, Snrıkamış hakimliğine terfi- R f t G .. 1111 tı ü ü f dll Uf tr d d 

~'Hlti de b ny. a ve İtalya krt'alarının haniye M. ı:. s i H:ıytlnr Aktan, Manisa .M. 1 
1 n u • C ne sını a yem e ış- ar crecc alanlar da şampiyonaya gi-,, 

1 
an Şark kartıhisar tlzası Reşnt Akkuş. "e· ı·;ı· B'l 'k •ı · i H.. ıı· E ata .. görUşm 

1 
uınumil ğlnc temyiz mahkemesi raportör- .. ıeıne 1 ecı • " • umumıs u~ame ın • rcccklcr demektir • 

.,, Cll'·ı- e erde unutulma -
1 

· d s T \' 
1 

kö nişehir hukuk lıdkimlflline terfian Ualıke- roğlu u"ru··ncü ·ınır ndıı·,·e m"ufettı'şlı·"·ıne ~· 11;..,r erın en cr\'ct un, ez r · prü lılikiın- 0 
• " ·' - ı; · · .... llbu··. bu ~"s sir Azası Ali Rıza Daıonıu ç· hAk' 1.,... t Bızım yalnız, su sporları a1"arundan "~ ... , liğinc Cezlrköprü reisi Muharrem Fevzi ıs • ıne ım ıı;ı- ~kilip hukuk hükimi Klizım Tura, Kırklar 

.\. l<ll\HUtke Cl('lE:'re ait her ihtimal Cnn, Temyiz mahkemesi raportörlerinden ne terfian Urla ceza hakimi Tevfik Toı>- eli kadastro hükimllğine kadastro hAklm- bir dileğimiz var o da: Şampiyonayı 
\'!'hl'\~ n, bunı oğlu, Balıkesir sulh hakimli''•ine terfı·an ı ı d H.. • A ı O · Edf Şeref stad h da tırmak ı~~,.'"" ilıtıı:.r tın ilerde silahlı bir Nevşehir reisi Rıza Balaban, Altıncı de- ıs er n en useyın "·n rmecı, rne ı avuzun yap • 
'·• .ı cı ın Kastamonu iızası Mehmet ~afi Yılmaz tem k d t hlik" ı·ıııı n k d t h.. z· · ~:,- 'le h"hb n ?llPydJn \'t:ırnbı·ıecek _ recede Kocaeli hôkinıliliinc terfian Kocıı- ' ·o as ro ım ıı; ne ursa a as ro ... ıra orası, Moda gibi herkese arık 

.. ı , ..... a k " yiz mahkemesi raportörlüğüne tcrrı·an An- k. ı "f 1 f LAtfil s :ıı <\tt at ı clj Mkinıi Sall'ıhottin Ersin, altıncı dere- ım '' us a o u ezer. ı d ğ d d ""'-· e 't>..._nh 1 nu hr. Böyle bir va- kara liz:ısı l.ıitfü Yüceonıu, Burdur sulh 
0 

ma 
1 ın an yanş esnasın a müsa-·~ıy .. lll ..... l co Baş l\I. U. mua\'ınligine terfian l\I. U. e 45 lira maa~lı memuriyetlere terfi t-ı.. ,

1 
l'te daı·r ''e ngiltcrenin alacağı hakimliğine terfian Bolu Azası Feyzi öz- d 1 bıklardan başka kimse havuza girm.iye-

'• ıı sa · mu:l\·lnl l\lustofa Remzi Erlfirk, Niğde ha· en er: 

l)ı~acakttr. rıh bir karar verilmiş kimlll;iııc terfi.ın Niğrle ı1znsı Cevdet Gün- yalçın, yedinci derece lstanbul suı:ı hiı- Sekizinci derece Afyon lızalıf;ına terfian ccği gıöi, vapur dalgası gibi herhangi 
-.;il kimlil:inc terfian İstanbul sulh hfikimi .. K drl T b k k. ı 1 d b' • d ktu H k l"t g

1 

r 2i ... ar"to day, altıncı derece temyiz raportörlerin- o yer uzası a a a , se ız ne erece ır manıa a yo r. er ne adar yüz-
" ,, ., Ccliılettin Tnşpınar, "·edinci derece Si- ı t ı ı Ih h"kl l·ııı· t r· "ldu·Ya9C'tı·ııı "a Cellnce, Hitıerin dev- den terfinn temyiz mahkemest raportör- " s an nı su .ı · m ıı;ıne er ıan o yer me milsabakalannın programı iki defa 

" " h llfke cezn hiikimliğinc terfian o yer ceza lh ı tık• ı M .. · K.. ·h l ğl s k. 
2-"tlguna göre lsan idare ettiği malüm lüğ!inc Hullı~i Tuğran, altıncı derece h:'ikinıl Emin Uncuo;;ıu, GfimOşhacıköy .... su ı ım 1 unır osemı a o, u, e ı- değiştirildi ise ıdc, ajanlık klüp murah-
" ııe n il Kayseri hukuk hükinıliğine terfian K:ıy- .. u- zinci derece zmlr &nlh hakimliğine ter- h 1 

"- Yav"ri :,. g tere hariciye neza. kimliğine terfian Orhaneli hl\kimi IIasan r· 1 h .. k as arını toplayarak programı bir defa vetiıı ,. , seri hukuk hiıkinıl Hilmi Gültepe, altın- ıan o yer su h u ·imi Adem Seyfettin 
'ol'ılıa l11giliz h ıtsıtasiyle gönderdiği ha- cı derece Dlyıırb::ıkır ceza htıkimliğine ter- Dikmen, Vezirköprü hukuk hôkimli~ine Balkız, sekizinci derece İstanbul sulh hA- daha değiştirebilir. 
1

11
,..

11
,Ak olrnadı:riclyc nnzrrmın hatırını fian Diyarbakır ceza hllklml JI:ıındi On- terfian ° yer ilzası l\lulıtar At:ımal, yedin· kimliğine terfian o yer sulh h1lkimi Reşit Esasen bu işe nıurahhaslann bir iti-

~ ~ .,, nı h ci derece Akşehir reisliğine terfian o "·er ' "' ki ı ı d D d ı f:dıı ' re kral u akknktır. Hitler, salan, altıncı derece Ri:ıe hukuk hakimli- ., ~,omer, se · z ne crcce an ırma ceza razı o mayacağı dün yüzmelerde ken-
te1t t> ının se""'h ti r.ıne terfian o ,,.er hukuk h!ıklnıi Ali Ural, reisi Cemil Tokuz, Yozgat sulh hôkimliği- hakimliğine terfian o yer ceza hiikimi Ne- dı·ıen·ıc .• .• 1 . • d k Iııe~ •1aJira'·- ,,u a nden istifade ıs " ne terfian Elmalı ecza h!ıkimi Fehmi O- goruşmc cnmız en anladı • 

"C'IC'I IU!ln Fra altıncı derece Mustafa Kemalpaşa hukuk cali Kökeri, Balıkesir dzalığına terfian M l k 
.. ~· Pr ha'·'- nsa ile blrtaknn nal Pınnrbacı h"kl 11r.1 t r· K H h.,kl h T cm C etimize ilk defa bir nılzmc " ı; t\f\ı el lı;kimllsine o l 'er hukuk hl'ıkiml Fuad , ., u m e ne er ıan arn- aymana u · mi Ve bi etik, sekizinci .TW 
~~Pek aı· n a nıUzakcreyc girişe- Yazıcı, altıncı derece temyiz mahkemesi mürsel lıAklmi Silkrü Dülek, yedinci de- derece Gürün hukuk hı\kimliğine o yer havuzu kazanldıran Bcşiktat klübümü-
haıt ereıercı a biliyor. Bina<>naleyh bu raportörlerinden terfian temyiz mahkeme- rece Silh·rl hCıkfmliğine terfian o yer hA· hukuk hAkfml Mümtaz Yılmazoğlu, seki.. ziln mesaisini de bu suretle olsun tak-
tı._ ~lllel:t ltat•ıen. evveı Avrupa vaziyeti si raportörlerinden Şakir B:ıran, Bursa kimi Derviş Gündüz, Erzurum sulh hakim- zinci derece İstanbul sulh h!ikimliğlne dir etmiş oluruz. 
·-..ıırııı fıktrı ri . l h(ıkimllğine terfian İstanbul lı7.a muavini liğine terfian Erzurum Azası Hakkı Clgcn, terfian o yer sulh hCıkiml Osman Tevhid 
tir a btıelı e nı ngiliz hariciue D ı· hlıkl 1·11 • t ı· K hl · ~it tılı('ğl " H:ımdı Doraz, altıncı derece Silifke hll- c\·c 1 ceza · m •eınc er ıan ırşe r Kocabalkanlı, Orhaneli hAklmllğlne terfi-
l~U tı:ıe8el faydasız görmemiş- kimliğine terfian 0 yer hiıklmi l\lehınet iızıısı Lutfü Erdem, yedinci derece Çorum an Bozcaada hAkimi S:ıdık Ulus, sekizin-
l:ıı.ea eııı.ıYeceff.ııesının yalnız Pragla hal- Ali Tikbaz, Alanytr hukuk hflkimliğlne hukuk htiklmllğine terfian o yer hukuk ci derece Antalya Cızalıifına terfian o yer 
da :ıe haJtkı:ııele kanı olduğu için, bu terfian Denizli sulh hakimi Fazlı Şenol, hakimi Sami Onaran, Gürün M. umumi- Azası lkbal Arkun. sekizinci derece De. 
lılı artcıy0 ll a lngtUz noktainazannı altıncı derece temyiz mahkemesi r::ıportör- llğine terfian Kula M. umumisi Hakkı Tun- nizll lizalığına tertinn o yer Azası Osman 

..... 0ldıtğu "'"e~lhırından öğrenmek iste _ lüğünc terfian temyiz mahkemesi r::ıpor- çay, Cemişkezek hl\klmliltıne terfian Bo.. Fevzi Altıok, sekizinci derece htanbul 
'h•Q~ lln'·t .. ·"' UZdur. törlerlnden Nurettin Şener, l\lcrsin lıu· lıı M. U. muavini Fahri Baykay, yedinci sulh hiıklmliltlne terfian o yer bükimi Nl-
""l\ ~l '\ .. ınaza .. kuk hllkimliğinc terfian lst:ınbul icra mu- derece Adapazarı J\f. umumilil}ine terfian zameddln Özdeniz, sekizinci derece ls-
bıa11~areu fa ra gore ~·üzba§ı Vidama uin hiikimi Llıtfü Çakıroğlu, İsparta re- o yer 1\1. um,'Umlsl Niisret Tuncer, Ilür- tonbııl lizolıAına terfinn o yer Azası Nazmi 
"eı hakfkt Yd~lı olabilir. Eğer Al _ lsliAine terfian Ankara sol'.gıı hakimi Ke- haniye M. Umumlllltinc terfian Balıkesir Orga, sekizinci derece Bof;azlıyan hukuk \ 
..,., Ç:Ck "'"" vaıı~ıeu öğrenmeden ev- nıın Al:ıergln, Kemah hAkimlijllne terfian M. U mua,·lni llllml Cilo{lullnrı, yedinci bAkimliJlne terfian o yer hukUk hlklmi 
"l°lll~ .. ,"Selesi h Çankırı iızım Ali Arin, Kütahya ceza hft- derece f stanbul M. U. b::ışmuavinl!ğinc ter- Ziyaeddin Serim, sekizinci derece Konya 

~a toı 01sa~·elı bu akkında bir karar kimliğine tcrfi::ın l\lanlsıı azası Hilmi Ayık, fian o yer lıaşmu:ıvlnl Sünuhl Arsan, ye- sulh hftklmllAlne terfian o yer sulh hA
~iltere a~abilirelf k~rar birçok ihtilafla- alt,ıncı derece temyiz mahkemesi rapor- dinci derece Trabzon hl\kimliğinc terfian kimi Vahid Oğmen, sekizinci derece Se· 
~I Ye gö · liıtıerin yaverini tn _ törliisiine terfian temyiz raporlörlcrinden ° yer hakimi Rahmi Anlı, yedinci derece ylrtkent sulh hAklmliğine terfian o yer 
lılı:ı bl'ai ltııı han~{'nrrnesi Avrupa mesclele. Muıarfercllin Arkan, Molat:ra ecza h:ıklm· Çorum sulh hükimli8ino terfian o yer sulh sulh hakimi Zühtü Aykan, sekizinci de-

.. 11• a h l·- t r· A k. h. k. · ı· h • At h5kimi Avni Danışkan, '-'edinci derece ls- e 1 t b l fı 1 ııı t f' ., b ...ı b, cfı>Jl!ı 
8 

alletmek lstemedlg-i- ıgıne er ınn rap ır a ımı ·e mı a. " rec s an u za ıısınn er ıan o yer uıası 
•ı ı>ıı· a~ılır B bay, altıncı derece temyiz mahkemesi ra- t:ınlıul sulh lıfıkimli~inc terfian o yer sulh Suad Vural, sekizlncl derece lzmir Azalığı-

" ırı14 tılll fikriındi~. u esasen eskiden- portörliiğüne terfi:ııı tenıyiz mahkemesi h(ıkiml llauf Dizcl::ır, Seyitgazi lıakimliğine na terfian o yer lir.ası Abdurrahman Bl-
\IPf ecliib raportörlerinden Zühtii Uzman, ultıncı de. terfian Emed lıfıkiml Fehmi Altınay, ye- rln, Bayburt ceza hakimliğine terfian DOz-

a bn esi b' 1' Ü · t tir 
1 

"CCrikııız ıze diplomasinin çok rece vskiidnr l\I. umunıill~lne tcrfi::ın s· rlinci derece stanlıul sulh hakimliğine ter- cc ceza hakimi S:ıdık DcJ:;irınencio~lu, se-
,,,, · 938 in co Çalı"tıg- . küdar M. umum isi Nuri Tı'rn izer, Siirt reis fi an o yer hükimi Cevat Erkul, yedinci kizinci derece İstanbul "ulh hi'ıklmli"inc 
"'l"dı . ayııi "' ını ıspat etmi!l- e bıaı. gltıl, elevı"t fe.cı nkıbcte do~· git- liAlne terfi:ın Vnıı reisi ı.ntrn l:.rkan, al. clereec Akhisar hfıkimlij:'linc terfian o yer terfian o yer sulh htiklml Cevat Sermed, 

1 
,.l't g.. ... reısıc ln" • 6 ' u tıncı clcrcce ı\ıl:ına hııkıık lı!lkiınliğino hukuk lıAkinıi Snhri Aksöyek, yedinci de· sekizinci derece lznılr sulh hôkimliğine 

~ atalt k 0Sterıyor. 
13 

r ın şahsi uğraş. tcrfiıın o yer hukuk hiıkiıni l sııınil Hakkı rece lstanhul sulh lıfıkimliğinc terfian o terfian o yer hftkiml Salih Eren, Bahı;e 
Za a:vdı-trn unu bir ıııalA.h eseri Göktürk, nllıncı derece Gircı.un M. umu- Yer sulh hiıkimi Sa!Cıhallfn Demirelli, !'e- hfıkimliğiııc terfian Acıpayam hukuk hll-

l tı:ı vaı1ı l ll ı>k lcab eder. ın i lilline terfian o yer M. tT. si Tnhir Sen- dinci derece Dörtyol hakimliğine terfian kimi Besim Yılmaz, sekizinci derece ls-
lllı ~;, ıavaı1ıa~lU"akya nıu.· tealllk mesele _ cer, altıncı derece l\larıış )!. umumiliAine o ~·er hiıklmi 'fr\'fik tz:ıl, nıvriki lHlkim· tanhul snlh haklmliRine terfian 0 yer sulh 
h... ud h Utnet terfian o yer M. umumisi Feyıi Kökenöz, liğinc terfian Sivas lı7.ası Halit Yololen, hfıkimi Muhiddin Perman, Gaziantep ceza 
"'tı~ aıe ı. ın istikbalini ade-ta ,,, lçı ~Otnitası k :ıllıncı dcrcec Aııt nlra M. uıııumiliğine ter- yedinci clcrccc Karacasu htikimliğine ter. hrıklmliğinc terfian Hendek ceza hlıklml 
~bir il İngilte-re arnrttı. Artık ls- fian o \er 1'1. umunıi'ii ll:ıl\kı Öztckin. fian o yer hakimi Fahri Bilgin, yedinci Salp Güvclioğlu, sekizinci derece 1st:ınbul 

Vı:ıy kaı ve Franıııanın yapa- 55 lira maaşlı mcnıuriuctlcre tafi e· derece Kemaliye lıllkimliğiııe terfian o yer sulh hfıklmliA!ne terfian o yer sulh hakimi 
~ ınnrnış gibidir. denler: hiikimi Şemseddin Ozlıckoğlu, yedinci Allieddln Kirman, sekizinci derece Trab-

"ehirdp Yedinci dcreee Bur~a sulh hiıkimliğine derece Anknra sulh lıjkimliğine terfian o ıon sulh hftkfmliğlne terfian o yer hliklml 
'Jl _ l\ ıı..... il tenor taj 

18 
r • terfian 0 yer hf\kiml Etem Tezci, yedinci yer sulh hakimi İhsan Shlal, yedinci dere- Cemil Bilmen, sekizinci derece Yozgat 

<ilf.I it\. t ıl'ı. • derece Konya sulh hı\kimllğlnc terfian o ce Lüleburgaz hfı.klmliğlne terfian o yer iizalığına terfian o yer ~zası Sabri Çıtak-
"=11 1(- ya yer sulh hakimi Ahmet J\arcı, 1\aş hli- Jıfıkimi ReCct Anıl, Elmalı ceza hôgimll- oğlu, sekizinci derece lstanbul M. umumi 

P.:.. Vr lUJ ffl kiınll~ine terfian Alanya hukuk hlıklmi ~ine tcrfinn Afyon Azası CeHil Ünal, ye. muavinliğine terfian o yer M. urnumt mu-

T. K. Delidağ 

Yazıhane nakli 
Ali Galip ve Mehmet Nuri yazıhane

lerini Agopyan hanından, Voyvoda hanı 
5-6 numaraya nakletmişlerdir. 

zn hnkimllE!ine terfian o yer ceza hakimi 
Hilmi Tilzer, sekizinci derece Saimbeyli 
hllklmliğfnc ter!Jnn o yer hakimi AH Te. 
kinay, sekizinci 'derece Mudanya lıL umu· 
mlllllinc terfian o yer M. umumisi Basri 
Ozkan, sekizinci cforcce Erbaa hukuk hll· 
kimliğine terfian o yer hukuk htıkimi Rı
za Kuvırcıoğlu, sekizinci derece Kütahya 
l\1. umuml muavfnli{(ioe terfian o yer 1\1. 
umum7 muavini Hiisnil Ezerdem, seki

zinci derece Diyarbakır ceza hôkimliğinc 
tertlan o :)'er ceza hl\kfml Aşir Aksu, se
kizinci derece Kula Azalığına terfian o yer 
llzası İlyas Uğuz, sekizinci derece Kan
dıra hAkimliğlne terfian o yer hakimi Re· 
mal Ecevit, sekizinci derece Adapazarı 

sulh lıftkimlii!iııe terfian o yer sulh lıftkimi 
Sezai Ulusoy, sekizinci derece Ç::ınnkknlc 
iiz:ılığınn terfian o yer fizası Hamdi lyigün, 
Niğde !ızalı8ına terfian Borçka sulh h!ıki
mi Osman Nuri Kalantor, scki7.lnci dere
ce Keşan ceza hCıklmlll!ine terfian o yer 
ceuı hliklml Bahri Uzunhasnnoğlu, Göl
kôy sulh hAkimliğlnc Vezirköprü fıza mua
vini Cemal Ataç, sekizinci derece Berga
ma ceza hftkimllAlne terfian o yer ceza 
hfıkiml Abdurrahman Slncar, sekizinci 
derece İstanbul fıuılığına ter!lan o yer Aza
sı NeCi Demlrllhoca, sekizinci derece lz
mir sulh hftklmllAlne terfian o yer sulh 
hlıkiml Behçet Türkay. 

lt u U Qyy Ali füza Aydoğdu, Pazarcık hfıkiınliğine dinci derece Anamur htı.klmliğine terfian avlnl Ccmoletlin KISseoAlu, Yeşilova sulh 1 
lt eıı be ( Ba terfian Marmaris hllkimi Sadık Taşkın, o yer hfıkimi Nafiz Özektcm, yedinci dere- hakimliRine terfian Nevşehir liza muavini 

l.ttıı h:f'bir ağııdanB tarafı 5 incide) Düzce Jıukuk h!iklrnli~lnc ıcrfion Cide hfı- ce Bafra hukuk h:ıklınl~lne terfian o yer Rasim Akyoknş, sekizinci derece Söke ce- (Devamı Yarın) 
btikt~Uten tek ve ki~i yüksekten, kimi Zeki Clke~ Jlaymanu lıftkimliğine hukuk lıCı.klmi )lehnıet Bilen, ~dinci de- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lir, d"ı. rarhyor· tcrfiıın SinoJl hası Hakkı Gür o.,·. '.\.·crlinci rece nurdur hukuk lıiıklnıliğine tcrrinn o 
cı"tur d" . . 

' 0 k1Ur, doktür, '1öktiir derece Ünye ceza lı"ıkiınliAine terfian o yer hukuk hAkimi Saffet Gürkan, Emed 
iL h~k· · R o h A h' lıükiınllğlnc tcrfi:ın SeyilE:azl hakimi Edib "Vllra el ya,·rum heey! yer ecza .ı ·ınıı ıza r an, rapsun :ı-
~as1ı a l!ıkı bir kimliğine terfian 1\nyserl lizası Hamdi Yal Berkit, yedinci derece Bursa icra hlikim-

~~I ltorıın alkı§tır kopuyor çınkaya, rııarmaris hakimliğine terfian liğlne tcrfl::ın nıırsa icra hiıklml Sami Ak-
b o b asın, tnUba • • B k h"k. i • G ~ K J ·k "'aman, ''edinci derece lzmir sulh hAkim-~llteg· ayağıbğın b reğin gUftcsin • oz · ır u ·ım ı.sım u\'en, n ecı · ceza ,, ,, 
~it 1 1'><.>k ltıv "'· ayağılığına rağmen hlıkimliğine terfian Erzincan lizası Mehmet liğiııe terfian o yer sulh hCıkimi KAzım 
~lh..· .. liatt.tı. 

0 
r-, Pek fıkırdak, pek oy- Gllngör, Urfn ceza htıkimllğine terfian Akşit, yedinci derece Tarsus hukuk hA-

llı-"atı nkııanı d Manlsn l'ızası Celiılettln Cem, yedinci de- kimliAine terfian o yer hukuk hfıkinıi .l\1u-
U3 

1 
Çek('r-ek . ' aha gUndilzden rece Esirdir hliklınliğlne terCian o yer hfı. zarrer lzgl, Serik hCı.klmlil'llne terfian An-

<]) a an gtın b t o lt fJlttür- o dı:ıınfnki a nıadan fitil ol- kimi Rıfat Günaydın, yedinci derece An- talya Azası Faik Esen, İskilip ceza lıfiklm-
aı~ıp havası) andavallı rakıcı, kara sorıııı hôkimlilline terfian Ankara ll{Jlııc tcrfinn \'ozgnt tızıısı Hıfzı Akıncı, 

Çlllldeı:ı etrafa. göbeçkalrnırkcn az kalsın sorgu hl'ıklmi Necati Yılmaz, '.)'edinci de- yedinci derece Diyarbakır ceza hakimli-
'e.ç"". 2avalJı çnlkalıyacaktı. 1 _ rece Düıee 1\1. ııınumlll!ılnc tcrfiun o yer IJine terfian o yer ceza hftklml Mehmet 
~ ··'<l ~e 

1 
rnusıkı . M. umıııııisi Zeki Dilgiıı, yedinci derece Arıkan, yedinci derece İstanbul sulh hl\-

! aı~tı~ ~ {'r dinl<'dl~ s:nın namına ne lstonhııl lıl'ıkimllAine trrriaıı o yer sorgu kimliğine terfian o yer sulh lıfıkimi Muh. 
llr 11(1 ' Iraz 8 u akşam deyip hiıklml Snrret Ünan, Mersin sorgu hakim- lis Tüın:ıy, lstanlıul sorgu h!ıkimliğinc ter-

•ıı .. u t'tlsin..ı,,. lonra soıu.ı:... verı·ı mal • 1 .. .. ~" 6U ,, liğine terfinıı Kııla sorgu lı:ıkinıi Asım Sü- finn stanbul n"ır ceza Cı.zası Sami Erdem, 
,,,, " tal a ıp o - ıs ""a i~i b' elığı neırts canım §Cbir bando- ner, Çorlu hôkimlllti ne terfian Gürün l\I. yedinci derece Balıkesir sulh hfıkimliğine 

ır tarıiy Parçalarla kulnklan- umumisi lrfnn Kızanlık, Amasya hukuk terfian o yer sulh lıCıkiml Nuri Tümer, 
~ 

0
e ''Prıtılg oldum lıfıkimli(;ine terfiarı o yer hukuk hfıkiml yedinci derece I>cnlzli sorgu htıklmliğinc • 
Stna C · Ziya Sönmez, yedinci derece Adana ceza terfian o yer sorgu hftklmi lbrahlm Apay-

') 
n emal KA''GILI I' ı lıükimli(;iııc terfian o :rcr ceza hakimi Tcv- dın, Sefcrihisnr hiıklmliğine tcrflnn Uşak 

'" l lf S .4 N fik Ozdöl, Erzincan sulh hfıkimliğine ter. sulh hlikimi Fehmi lnal, Maraş ceza hA-
GONQ "" 81\ M 1 flan Corum U:ınsı Fehmi Eymen, 'Karamür- kimliğine terfian Adana flzası Necip Uslu, 

&tıSM. .. 
1 

KÜR ASiSi sel hakimli~lnc terfian Bursn <"eza hakimi Uşak sulh h!ıklnıliğine terfian Gerede ceza 
~ ;"~ Uğu ve ~ :'\uh Nccmcddin Cnndnrlıo{Jlu, ~·edinci hiikimi Şükril Soyknn, Torbalı htıkimliğl-
S"]tsırti v, t ıhtılatlanna karcı derece Knrnman hAkimllğlnc terfian Ka. ne terfian Ayaş hl'ıkimi Demir Kalkay, ye-

.. ta aze a d ·l{ rnmnn hiıkiml Hayri Aksoy, Bursa sulh ha· dinci derece hıanbul sulh lıAkimliııine ıe .... 
11 Mah şı ır · Divan"olu ıs • trıut tü ,, kimliğine terfian Bursn iiz::ısı Sal::ıhatlin fian o yer sulh hllkimi Kadri .Sezen, ye-

rbesi No. 113 Erkıvnnç, yedinci derece İzmit sulh hiı· dinci derece Kilis hukuk hakimliğine ter-
• kimliğine terfian o yer sulh hl\kiıni Arnl fian o yer hukuk lıl\kimi İsmet Sen, Bursa 

Gnnel, Boh•adm ceza h~kimliğine terfian hAkiınliğlnc terfian İstanbul Azası Ali Mu
Tokat bası Harun Soran, :Van reisli- zaffer Evranoı, yedinci derece SivrihJ. 

• • 
Islanbul 'Belediyesi - Ilanlaı·ı 

Belediye hastaneleriyle müesseselerine llizumu olan 2625 kilo tereyağ açık ek
siltmeye konulmugtur. Bir kilo tereyağma 95 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Şartna
mesi levazım mUdUrJUğilnde görUlebillr. 1 stekliler 2490 N. Iu kanunda yazılı vesika 

ve 187 lira 3 kuru!lluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8.8-938 Pazarte-
si günü saat ll de Dalmt Encümende bulu nmahdırlar. (l) ( 4712). 

Beher metre murabbaına 10 lira kıymet blçilen Aksaray yangın yerinde 62 inci 
adada 22 metre 95 santimetre murabbaı ı ahalı arsa satılmak Uzere açık arttırmaya 
konulmu§tur. Şartnamesi levazım mUdtirlüğündc görülebilir. İstekliler 17 lira 21 
kuruşluk ilk tcmlnat makbuz veya mektubile beraber 8-8-938 pazartesi günU saat ll 
de Daimi EncUmende bulunmalıdll'lar. (B) (4710) 

Senelik muhammen 
kiraBI 

İlk teminatı 

Karaağaç pay mahallinde 1 N. Ot deposu 300 22,50 
Karaağaç pay mahallinde 2 N. ot deposu 370 27,75 
Karaağaç pay mahallinde 3 N. ot deposu 421 31,58 
Karaağaç pay mahallinde 4 N. ot deposu 371 27,83 
Karaağaç pay mahallinde 5 N. ot deposu 300 22 50 

Yukarda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mallar kiraya. verilm~k ü 

zere ayn ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım mUdUrlilğUnd( 

görUlebilir. lstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 8-8-938 pazartesi günü ıııaat 11 de Daimt EncUmende bulunmalıdırlar. 

<•715) 



' 
lh.·nizyolları l~lelmesi 

Bandırnıa postaları 

HABER - :Akşam postan 
J :c: - !il 

BiR sı içmek istiyenıer 
bu birayı son sistem Kelvina tör te r ti ba ta i le soğutulmuş olarak gerek duble 

gerek ANKARA BiRASI için hususi surette temin edilmiş u fak fıçılat 

OMONTi BAHÇESİ ,'nde bulabifirlel 

&\NK~~~ !S ft R AS0° nnn Nefa seti büyüklerimiz tarafındaıı 

derununda 

T ASDtK EDtLMiŞ olmakla bir tecrübe kafidir. 
Müdüriyet 

5 .Ağust.os 1938 tarihinden itibaren Bandırma hattı tarifeleri değişmiştir. 

ı - Bu tarife mucibince yeni vapurlar tarafından yapılacak olan sürat 
postaları Jstaııbulclan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 8,15 de kal
kacak, ayni günler snat 12,30 da Bandırmaya varacaklardır. Bu postalar ile 
gid<'nleı snat 22 de lzmıre varırlar. Dönfü;tc İzmirden Pazartesi, Çarşam
ba VC' Cuma günlf"ri 7,30 da kalkacak sümt trenleri ile gelenler de ayni gün
ler saat 17 ,30 da Bandırmadan kalkacak ''apurlarla saat 22,15 de lstanbula 

dönerler. 
•-..,.ADEM i KT -1 -1 

2 - Diğer vapurlarla yapılacak olan aralık postaları çarşamba ve Cumar
tC'si ~n1C'ri saat 20 de lstanbuldan v(' Pcrş<"mbC', Pa7.ar' günleri saat 22,30 da 
Bandırmad.ı-ı.n kalkacaklardır. Tren ile lzmiro mu,·asalat ve hareket zamanla
rı eskisi gibidir. 

3 - Vapur ücretlC'ri, yalnız gidiş tam bilet birinci mevki 4G9, ikinci 
mevki 244, güverte 7D kuru5tur. Bu ücretlerde vergi ve pul paraları dnhildir. 

OBi 
4 - Fotoğraflı gidiş - dönüş ve aile bileti alanlara ayrıca tarifede muay

yl'n tcnzil~t yapılır. 

·- T abletıerı r.er cc;ıanede arayımz. • ~osta Kutusu 125 5 Hormobln , 

5 - Ekspres postnlan için giivl'rte bilet! Vf"rilml'z. ----------"'·----·------------------~ 
6 - Ekspr<:'s postalarllc seyahat eclC'C'C'k yolculardan arzu edC'nlere 100 

kuru!j bedel mukabilinde ncenlalıklardan ayrıca tabldot yemek bileti de ve. 
riliı-. 

7 - 17.mir yolcularına bir kolnylık olmak üz<"r<" lzmir accntalığı dn ekıı
prcs poslrılannda Bandırmadan İstanbul için vapur ve yC'mek bileti vP.recck 
ve r,idiş - dönüş bi!C'Ucrini vize edecektir. 

• vr zı 
Bulunan eve 

Baş ve diş 
Fazla tafsilat almak için acenlalarımıza müracaat <'dilmesi rica olunur. Ağ r 151 girmez 
4 ağusl:Os Bandırma postası yaJJıl

mıyaca k tır. 

S U S 
Seferine başlaması mfinasebetilo lstanbuldnn '1 Ağustos Pf"r
şembc akşamı kalkması lazımgclcn Bandırma postası yapılmı

yacaktır. 

• • I 1 Eğinlilerin nazarı dikkatine 
Matbaa işlerinizi Ankara ca<idesincle 

Burhaneddin matbaasına veriniz 
işlerinizi kendi işi gibi düşünür. Çünkü kcndi&i de Eğinlidir. 

Telefon : 20845 

Memurluk müsabaka imtihanı 
'f. C. Ziraat Bankasından: 

Bankamızın şube \'C ajansları için lüzumu kadar memur alınmak üzere 
mü ;abaka imtihanı açılacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için en az ortameklep mezunu olmak Ye yaşı 18 
den aşağı 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. 

18 den aşağı ya~ta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından e\'vel 
memurluk sınıfına geçemezler. 

Ankara, lzmir \'e l stanbuldaki imtihanlara ortamcktep mezunları ahn
mıyacaktır. 

Ortamcktep mezunları için altı ay, füe ve daha yüksek mektep mezun
ları için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında ortamektcp me
zunlarına otuz, lise \'e daha yukarı tahsili olanlara 80 liraya kadar ve imti
handaki mu,·affakiyct derecesile mütenasip surette ücret verilir. lyi derecede 
yabancı dili "fransızca, İngilizce, almanca,, bilenlerin ücretleri emsalinden 
J0.25 lira arasında yüksek tutlur. 

Henüz askerli&rini yapmamış olanlarm daimi kadroya alınmaları a!ker. 
liklerini ıfa edinceye kadar tehir olunur ve askerde bulundukları müddet zar
fında maa~sız mezun sayılırlar. 

Staj de\•resini takiben yapılacak me !eki imtihanda muvaffak olanlar, on 
beş liradan aşağı olmamak üzere yüzde 20 nisbetinde zamla TEKAÜDE TA
BI DAiMi KADROYA alınırlar. 

Yabancı dili bilen ''e asgari li e tahsili olanlar • talimatnamesindeki şart
lar daire inde - be~ senelik mm·affakiyetli bir memuriyet devresinden sonra 
bir sene için Avrupadaki bankalar nezdinde staja gönderilirler. Müsabaka 
irnlıhanlanna Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Balıkesir, Bursa, Ça. 
nakkale, Diyarbakır, Denizli, Edirne, Erzurum, Erzincan. E::ıki§ehir, G.ı\n. 

tep. lstanbul, lzmir, Kastamonu, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Giresun, 
Malatya, .Maraş. Samsun, Ordu, Sh·as, Tokat, Trabzort, Van, Yozgat şube
lerimizde ortamektep mezunları için 16 ve 17 at'Ustosta, lise ve daha yukarı 
tahsili olanlar için 18 ve 19 zj;'tlstosta saat dokuzda başlanacaktır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden imtihan 
yapılacağı yukarıya isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek izahna
melcrde görülebilir. 

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka şubesi 
müdürlüğüne ve Arikarada bankanın Personel lşleri Müdürlüğüne 15-8·938 
tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. '(4801), 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 17 Ağustos 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 

20.ooorliralık iki'adct mükafat vardır. 

Onun tıhi xapmayın, 

"e dieiıılz ağnmağa basladı 

hemen bir knfiiC 

NEVROZiN 
ahnız bir şeyiniz 

kalmaz 
1cabında gündn 3 knşc alınabi · 
lir. ismine dikkat. Tnklidlcrin

dcn sakınınız. 
m 

ruLUDAG-
1 Kapsüllerine dikkat edini7;.. --

Acele satllık 
ev ,eşyası 

l\:omple iki ki§iilk karyolayı havi ya
tak oda takımı, Philips marka 937 mo
del 6 lıimbalı mükemmel bir rndyo, bir 
adet ayaklı Nnvmnn dikiş nakış makinesi 

vcsair ev eşyası azimet dolayısiylc ace
le satılıktır. Talip olanların Ilomonti bi
ra fabrikasında bay D. Dorisavloviçe 
müracaatları. 

...... 1 ......................... ... 

I>oktor 
Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Miitchassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

t.onra saat (2,5 tan 6 ya) kadar 
İstanbuda Divanyound:ı (104) nu
maralı hususi kabinesnde hastalarını 
kabul der. Salı, cumartesi günleri 
sabah "9,5 - 12" saatleri hakiki 

fukaraya mahsustur. M uayenehane 
ve ev t elefonu: 22398. 

....................................... 

Otomobi~i~izt• (le /J 
motörterınıze ~ 
yaca nam ka%3 

VARf~ 
Markalı • 

n um ı ı a ıu ıırı 
kullanınız. 

• rJOo 
AKDENiZ Mağazası, Galata Mahmudiye caddesı -------

~ • . dol~ 
;. Kan çıtıarıları, el ve ayal< panna:<laruun arasındakı kaşıntılar, ~ıt 

-;;_: mcm iltihabı ve çallaklar, flegmonlar, yanıklar, traş ya.rrua.rıı e 
_, ter, koltuk altı çıbanları, ANTlVlRUS ile 

Teda\'isi en erken ve en emin bir surette temin eder. ;... S· 
ŞARK l~l'ENÇlYARl LABOnA~fnıillıılııımmti . 

En güzel d ivar kağıtıaruıı 

DErO ASYO 

r----·-----------~ 
Hayriyedetı: Şirketi 

1 Ağustos 1938 Pazartesi gnUndeıı itibaren: ri!ed' 
1 - :MC'sai snatleriııin deği'}mcsi üzerine 4 Temmuzdan itibarC'll ti 

yaptlmı~ olan tadil ve ilavC'lC'r miilgadır. . /.· ,.ıı"' 
2 - 16,25 de köprüdı•n bir vapur hnrC'k<'tlc Meşiktaş, Kandlil\ıere•tif• 

rı, Kanlıca, Çubuklu ve Pnşabahçe isk<'lf"IC>rinc uğnyarnk Boykotıı gı 
(Bu sC'fer Cumartesi gıinlC'ri yapılmaı). ıtilt' ~ 
3 - Saat lG dn kbprüdC'n Harem ve Snlacaı;n giden vapur 15 dı:t 

rn hareket edPccktir. JıJ fi' 
6 ?'IO· 

4 - Köprüden 16,10 dn Ycniküyc kndnr yapılmakta olan 14 
ferin 5 dakikn sonrnya nlıııclığı ilim olunur. 

Yavuz Sezer1 ~ 
~Olf2>U©m 'U:eırz & .,, e'":~ 

l >ünyanııı bellıbaşlı moda mcrkczı olan l'ariste kadıtl.. ,ıtir'',r 
tcızilık ııkadcmılcriı!dc san'atın bütün yeniliklerini tekeınırıı.ıl "' &' 
şeret madalyasiyle taltif dilen ve gene Parisin en büyük kadı~.~ııs 
kek terzihanelerinde biiyük mu\·affakıyetlerle çalışmış olan ğhl ~ 
zen ilk mütehassts terzi olarak memleketimize dönmüş, :BeY

0 
•111 ısı 

makkapı 113 numaralı Gayret apartımanındal;i atelycsinde sa) 

trı ilerini kabul ctmcğc h~şlam•ştır. 


