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E Avrupa işleri gene karıştı 

F r a n sa, 
askeri 

ıtalya hududunda 
manevralar yaptı 

1 L© lfi1 cdl rr c§l cdJ ©l e ifil <dl ö ş e: 
·Almanyanın askeri hazır
lıklarından maksat nedir? 

... 
• -- 1 Tapon di plomnl1rırınrn bizce er atı esraretı giz kalan t~pl~ntı arıuııı 

simde A ynsf>ns rrdakı bına ... 

Japon diplomatlarının 
şehrimizdeki içtimaı 
izahı beklenen 
bir badtsedir 

TUrk mlsaflrperverıtğlnln herhangi bir 
dost memleket a leyhine vasıta yapı lamı

acağınıo anlaşılmasını isteriz 
. . Y k·I • • Japonyanın toplanarak müzakec-elerde bulumluk-

Harıcıye Ve a etımıZ . lan ve bu müzakerelerin Sovyet Ruı-
Ankara 'büyük elçiliğine bır nota vd~r-. aknn p (Devamı 2 incide) 
d' H""kiunet bu nota ile bır t 1 

• ASIM US 1
' u • li · t tanbulda 

lomatik Japon rıca run s 

Manevraya iştirak caen Fransız kmıvet
lerinden bir kıS'lm ..• 

_..Yazısı 7 incide 

ast •ı •••nt ıaaır 
Bugün 

Tayyare piyankosuncia Sovqef • .Japon mütarek esi 

Dündenberi hiç bir :Kazanan 
hBdise olmadı numaralar 

Japonlar ~o.vyet topçu ve tay- 7 inci sayıfamızdadır 

yareci!~! -~'~ 
üstünlugunu 

itiraf ediyorlar 
Moskova, 12 (A.A.) - Tas ajansr 

bildiriyor: d 
Sovyetler birliği ile Japo~ya ara~m ~ 

b'k nıevkııne gunesı 
ki anlaşmanm tat 1 • d k' askeri 
·· . h ölü ı.;ıvarm a ı uzerıne, asan g h 1r saatla 
:harakata, J l ağustosta m~ ~ 1

• 

aaat 13 30 da nihayet verılrnışt!r: 'ki 
· ' · · b"t ıçın ı ıKıtaların mevzilerını tes 1 d k' ilk 

t f k • ümessilleri arasın a ı 
ara as en m "Ç kufeng tepe- 1 
buluşma, zaozernaya an .. erı' vukua 
. . b d d'"n akşam uz sının cenu un a u b ·· saat 
gelmiştir. ikinci buluşma, ugı.ın 
12 de yapılacaktır. 

• .yo "' • 

Tokyo, 11 (A.A.) _ Japonlar saat 
12 de Çankufengde (Ateş kes) boru-

sunu çalrnıslardır. _ .. 

Japonya ile Rusya arastndaki ihtilôf a 
sebep olan Çangkufeng tepesi 1886 daki 
muahede ile Rus hudutları içinde bıra· 
kılmıştı. O zamank muııhedeye <ıballı 
olan bu haritada tepe (X), hakikaten 
Rus;yamn iddia ettiği gibi, Rus lıudutları 
ıçindc bulunmaktadır. 

Küçük çocuklar 
birbirlerini 

y aralıy orlar 
~ YGA91 iftOide 

tr Devamı 4 uncüde 

Kadın yüzünden 
Gauata tna 

Bir adamı UlUm 
halinde yaraladılar 
Dün gece yarısı Galatada Mumhane 

cadesinde çok f cci bir yaralama hadisesi 
olmuş bir adam !diğer birisini kama ile 
göbeğinden çok ağır surette bıçakla-

mıştır. 

Hadiseye sebep gene bir kadın mese
lesidir. Hafifmeşrep bir kadınla müna· 
sebette bulunan, Galatada Mumhane 
caddesinde oturan Yakup oğlu Hasan 
Yay ile ayni yerde Nuri cğlu Kantarcı 
Mustafa biribirlerine dargındırlar. 

Bundan bir müddet evvel de biribir
leriyle müteaddit kavgalar yapan iki 
rakip arkadaşlarının ayırmasiyle bir kaç 
defa barışıp ldarılmışlaı-dır. Her barış • 
tıkları vakit ikisi birden, biribirderine 
bir daha o kadınla konuşmıyacaklarını 

söylemekte ve "bu "kadın yüzünden kav· 
ga ediyoruz, halbuki o ikimizi birden 
başkalariyle aldatıyor. Darılmamıza 

bile <değmez,, diyerek ı:;özleşmektcdir • 
ler. 

Bunlara ragmen l ıtT' müddet geçtik
ten sonra iki arka~aş tekrar kadınla 

vann 2 incide. 
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.................................. _ ..... -................................................. _ ................... _ 
HABER gazetesı idare müdürlüğü 
okuyuculaıına bildirir ki: 

1 e ağustos perşembe gün ü 
ınttDşarına devam etmeğe 

lb>aşOayacaktoır 
H A li E R ' i o gün yepyeni bir §ekilde bulacaksauz. 

16 sayfa olarak çıkacak olan H A B E R, 1'Öpcrtajlan 

§8.ka. spor, kadın, ıinema aayfalariyle; makaleleri, roman: 
lan ve hikayeleriyle; faydalı aütunlariyle, okuyuculanna 
her hususta tatmin edecektir. H A B E R ır 0 g\in: 

11~ ~AVIFA 
l~inde, okdyuculannın merak ve zevkle takip ettikler' 

tefrıkalanndan ba§ka, iki yeni romana da L..-1 ~•-....., ayaçaalJr. 
-ı-

Subayın Kaçırdığı 

KIZ 
Bütün genç ktzlann seve ıeve ..ı.. __ _._, __ fL!_ dir 

Y li b0 d .._ .. ,,.~ ,U!IJ" eser • 

! 

Er' ır ekor içinde geçen aık ve heyecan dol\t bu mace-
:?'d", kahran-.anlann pek çoğunu subaylar tqkil ediyor .• 
SUBAYIN KAÇIRDICI KlZ,, ~liımen bir Türk auıba- ı' 

>:n'?, yaramaz ve egzantrik bir kıza kartı duyduğu temiz 
hıssın hikayesidir. 1 

-2-

Padişa h kelleleri 1 
Osmanlı tuihinin kanlı bir ıafhaımı anlatan bu tarihi 

roman, bu janrda yazılmıı eserlerin en güzel ve en 
kuvvetli sidir. 

e 
H A B E R , ayni gün yeni neıriyat programının da 

tatbikına haşlayacak ve okuyuculanna haft!llnln en güzel 
resimlerini ihtiva eden lbir reıim ilAvesi verecektir. lntiıa· 
nna devam etmeğe beıladrğı günün ertesinde, 19 Ağustos 
Cı:ma günü (yani gelecek hafta bugün) verilecek ilave, ro
mım ilavesidir. 16 sayfa olarak H A B E R ' le birlikte tak. 
elim edilecek olan bu iJAvec!e betlanılacak telif eserin adı 
!Udur: 

Gökten düşen koca ! 

1 
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1laKa q.~e 
Vazife ve refah 

"lı kadrolarımızı gen~leşti:::elim.,. 
diyenlere itiraz kimin aklından ge~e.r .. 
Binnazariye bu derece doğru bir baş
ka ıosyal dilek veya istek olamaz. Fa
kat devlet müesseselerinde ve hususi 
tetebbüslerde genç unsurlara fazla yer 
bulmak arzusu daima bir arzu haEnde 
kalmağa veya "tamamiyle tatmini 
imkansız bir arzu,, halinde kalmağa 

mahkumdur. Zira, gencin iş yapabile
cek, emeğinden ve ihtisasından istifade 
edilebilecek bir mana aldığı anda iş 
bulamamasının sırn, yaşlananrn veya 
ihtiyarın çalışına sahasından ayrılamı

yacak bir halde bulunuşundadır. 
Kısaca izah edelim: 
Bizde vazife (veya iş) ile refah 

(veya geçinme) arasmda gayet sıkı bir 
ilgi var. İnsan vazifesinden veya eme
ğinden istifade edildiği müddetçe geçi· 
nebiliyor veya refaha kavuşuyor. Va -
:ıifesiz veya işsiz kaldı mı sı.;ratma ba
kan bile olmuyor. 

Bir zamanlar tekaüdlüğün, bizde, a
pğı yukarı cezai bir mahiyeti vardı. 

Halbuki §imdi memur, tekaütlük dev -
,resini dört gözle bekliyor. 

Niçin? Çünkü eski devirlerle yeni 
devir arasında tekaüdlük bakımından 

lıarikulade büyük ve müsbet bir fark 
var. Fakat buna rağmen, bir devlet şu
besinden tekaüt edilmiş olanların diğer 
bir devlet ıubesinde "ücretle istihıdam,. 
edilmek için devlet dairelerini kapı ka
pı dolaımakta oldukları görülüyor. Ne
den? Acaba bugilnkU bol tekaüdiyeler 
dahi bu insanlan tatmin Cfdememekte 
midir?. 

Resmi dairelerde tekaüdlüğün ve 
hususi teşebbüslerde faal kadro dışına 
çıkanlmanın bir sinekür addeldilmesine 
imkan bulduğumuz giln nesil meselesi
ni - sosyal mAnada - halletmiş oluruz. 

Nizameddin NAZiF 

Kadın 
yüzünden 
~ (Baş tarafı 1 incide) 

'gizlice görüşmeğe baglıyorlar ve böy 
lelikle günün birinde tekrar i§i 'kavgaya 
döküyorlarmış. Nihayet bundan bir kaç 
gün evvel de Galatada bir meyhanede 
içerlerken iki arkadaş tekrar boğaz bo
ğaza gelmişler ve araya giı·enler mü
essif bir hadisenin önüne geçmişler

dir. 
Fakat Hasan Yay bu son kavgada 

kantarcı Mustafaya müthiş içerlemiş 

ve yolunu beklemeğe başlamıştır. Dün 
gece aaat 12 ye doğru Mumhane cad
desindeki evine dönmekte elan Kan
tarcı Mustafa yolun en tenha bir nok· 
tasında karşısına Hasan Yayın dikil
kliğini görmüştür. 

Bu ıırada Muıtafa, Hasan Yaya: 
- Benden ne istiyorsun, neden önü

me çıktın .. Haydi yoluna git, akşam, 

ak§am bela çıkmasın, demiştir. 
Hasan Yay ise bu sözlere kulak bile 

asmamış ve Mustafa ya: 
''-Geçen gün Mumhanede söyledi· 

ğin sözleri biliyorsun, ıimdi bana on
ların hesabını ver bakalım,, !diye söy
lenmiştir. 

Bu suretle başlayan ağız kavgası 

yumruğa dökülmüş ve cadde tenha ol
duğundan iki arkadaş biribirlerine gir· 
mişlerdir. Bu sırada çok kızan Hasan 
Yay, birdenbire belinden uzun bir ka
ma çıkarını§ ve M ustafaya : 

"- Anlaşıldı, sen başka türlü akıl
lanmıyacaksın, öyle ise al bakalım., di
ye kamayı rakibinin göbeğine saplamış
tır. 

Mustafa bu darbe karşısın'da bir kere 
feryat ederek yere yuvarlanmış ve Ha-
1an Yay da bıçağını kanlariyle beline 
sokarak savuşmuştur. 

Hldise yerine yeti§en polisler Mus
tafayı Beyoğlu hastahanesine kaldır -
mışlar ve bir müddet sonra da evin•de, 
Hasan Yayı kanlı bıçağiyle yakalamıı
lardır. 

Beyoğlu hastahanesinde derhal ken. 
diline ameliyat yapılan Mustafanm va
ziyeti tehlikelidir. Bıçağın barsaklanna 
kadar itlemeıinden ve fazla kan kay
betmesinden hayatı tehlikededir. Bu sa
bah Adliye tabibi Salih Haşlm hasta -
hanede yaralıyı muayene etmiştir. 

Limanda yeni 
antrepolar 

Mumhane antrepoları 
tamamlanmak üzere 

Tophanede inşa edilmekte olan 
Mumhane antrepolarının yapılması 
tamamlanmıştır. Dahili noksanları -
nm ikmalinden sonra antreP'>lar ya -
kında açılacaktır. Bu antrepolar li . 
manda kurulacak yeni antrepo ve 
mağazalar için bir tecrübe mahiye -
tindedir. tık olarak otomatik yükle -
me ve boşaltma işleri ve modern bü
tün tesisat Mumhane antrepolarında 
tecrUbc edilecektir. Antrepolara gire
cek ve çıkacak eşyalar insan eli değ
meksizin makineler ve vinçler vasıta
siyle nakledilecektir. Böylelikle ha • 
mallık ve amele ücretlerinde de ol -
dukça tasarruf edilmiş olacak ve ay
rıca da bu ieler seri görülecektir. 
lktısat vekaleti Tophanede kurula -
cak büyük mağazalar için de projelor 
hazırlamıştır. Mağazaların inşasına 

rıhtmıların uzatılmasına başlandık -
tan sonra geçilecektir. Bu mağazalar 
Mersinde inşa edilen mağ:ız~ar göz 
önünde tutularak ve onlardan daha 
geniş tesisatla kurulacaktır. 

Hayıodırın imar 
pU\nı ·hazırlanıyor 
Bayındır, 11 (A.A.) - Kasabamızın 

nafia vekaleti tarafından tasdik edilen 
haritasına göre, imar planının tesbiti 
için gelen §ehircilik mutahassısr tetkik
lerine başlamıştır. planın eylül sonuna 
doğru tamamlanacağı Umid olunmakta
dır. ayni zamanda kasabamızın elektrik 
tesisatınm da imar planına uygun bir 
şekilde olması için mutahassısa yaptırı
lan avanproje de münakaSaya konul -
muştur. 

Şehrimizd e Sovyet 
foto(fr af serırlsl 

Bugün güzel sanatlar akademisinde 
Sovyetler birliğinin en tanınmış fo
to~af çılarınm 280 parça. eserinden 
mürekkeb bir Sovyet artistik fotograf 
ıergisi açılacak ve sergi on bet gün 
devam edecektir. -- -

a 

o 

Parası olmadığı için 
sevdiği kızla 

evlenemiyen delikanh 
Dün piyankodan beş bin l~ra 

ahnca · sevlnç delisj oldu 
Dünkü keşidede 50.000 liralık ikra-

miyeyi kazananlardan biri Trabzondna 
lstanbula iş aramak için gelen Mus
tafa isminde bir gençtir. Mustafa 
kendi anlattığına göre, Trabzondan 

lstanbula geleli iki gün olm~tur. O
rada nişanlı olan Mustafa, parası ol -
madığı için sevdiği ile bir türlü evle-

nememi§tir. l{ızın babası: "ille iş güç 
sa.hıbi ol .para kazan da kızımı sonra 
sana veririm!,. demektedir. 

MusWa. da nihayet lstanbula. gele
rek para kazanmağa ve bu suretle de 
nişanlısıyla evlenmeğe karar vermiş. 
tir. 

lki gün evvel lstanbula. gelen gene;, 
bura.da bir hemttrisine raıslamıı ve l-

kisi beraber bir kahveye oturmuşlar. 
dır. Konuşurlarken buradaki arkada
şı: 

- Mustafa, demiştir, bir tayyare 
bileti a,lsana, belki taliin vardır, ka
zanırsın.,, 

Mustaf anm cebinde ancak beş lira.
sı vardır. Fakat buna rağmen dUn sa
bah arkad:ı.şiyle berab~r kalkı:' Emi
nönüne gelmişler ve bir bilet alµıış -
lardır. Tesadüfe bakın ki bir iki saat 

' sonra bu bilete elli bin liralık büyük 
ikramiye çıkmıştır. Haberi alır almaz 
g(şe sahibinden paraları alan Musta. 
fa hemen Trabzona dönilp nişa.nlısile 
evleneceğini eevinç içinde söylemek -
tedir· 

Ferdi Atinada Bedia 
temsil verecek 

Vunanlı arkadaşlarlle beraber oynayacak 
olan artist imiz piyesi erde Rumca konuşacak 

Şehir tiyatrosu artistleriııden Bedia 
Ferdi yakında Atinaya giderek biri 
dram, diğeri kQmeıdi iki piyeıte rol ala· 
ca'ktır. Kıymetli aan'atkilrımmn zevci 
Ferdi Fon Ştauer de ayni zamanda A· 
tinaya ciderek bir konser verecektir. 

Atına tiyatrosu tarafmdan yapılan 
bu daveti Bedia Ferdi memnuni~tlo 
karşılaı:lığmı, bu hususta rejisör Muh
siın Ertuğroldan mUsaade aldığını söy
lemiş ve demiştir ki: 

''- Şimdiki halde, Yunan tiyatrosu 
namma daveti yapan M. Ne:ı:erin, rcl a-

1 

lacağım piyesleri tesbitini bekliyorum .• 
Atinaya eylülde gideceğim ve Yunanli 

arkadaşlarımla piyesleri hazırlamıya 

ba§lıyaeafım. Temsiller teşrinievvelde 

verilecek ve Atinadan sonra Pire ve 
Selinikte tekrar olunacaktır. 
"- Şimdiye kadar bu gibi temıillec 

de Yunanlı artistler, kendi dilleriyle 

konuşur, ben Türkçe cevap verirdim.. 
Bugün yapılan teklif te ayni şekilde idi. 

Fakat ben, bu sefer Rumca konuımayı 

tercih ettiğimi bildirdim.,, 

Japon diplomatlarının içtimaı 
f1J1r LJuşiı.m..ııı J ırınue 1 rupa ır.erkezlerinde olan Japon diplo- \ da ko?uımala:" ~aha .. k~l~! ~e '.~aha 

ya aleyhine ıiyui bir maksadı veya matlanndan bazılannı Toky°!9 .çağır· , kısa bir . tecDbi.r dıye duşu~ulmüştur. 
ba1hıba1ına iıkb&adi bir gayeyi istihdaf mak fikirlai de hatırına seJınittir. Ve itte bnr taknn Japon dıplomat!-" -
ettiği yolunda.ki neşriyata temaa et- belki bütün bu diplomatlarm Avru- nın bu zamanda htanbula gelmiş ol-
tikten sonra bu türlü lu:l'.>er·lere inan - padan ta Japonyaya kadar gitmeıi malarında bir aebep aranırken akla se-
mamakla beraber her ihtimale karşı hem müşkül, hem de uzun zamana len ihtimallerden biri bu oluyor ve 
keneli düşüncelerini bildiı:'mek mecbu- muhtaç oldujundan htanbul gibi mer· Anadolu Ajansının verdiii tebliii 0-

riyetini duymuştur. kezi bir noktada toplanarak aralamı· kuyunca hükumetin ele böyle bir ihti • 
Hadiaenin ehemmiyeti meydandadır. ' mal üzerine durduğu anlaııhyor. 

Onun için hükumetçe yııpılan teıelb. E ~ Türkla her vakit mi.rııper'ftl" bir 
büı.ü kendi anlayııımıza göre biraz izah sr ar Keş millet olmuıtur. Bütün ecnebiler si.bi 
edelim: Japonyamn Yakın .şark ve k h • b ld Japon c!iplomatlannın da memleketi-
Balkan merkezlerinde bulunan diplo· a Ve $ ' a S l W 1 mize 119lerek sezip eilenmelerinden 
ınatları son günlerde birbiri maı sıra Em.niyet ikin- ıadece memnun oluruz. Ancak bizim 
lstanıbula gelmiilerdi. Gazeteciler bcı ci şube kaçakçılık için bir insanlık vazileıi olan misafir· 
ziyaretlel'le aüıkadar ~IC:ular. Fakat bürosu memur - perverliğin herhangi bir d"t memle-
lstanbula gelen Japon dıplcrnatlanndan !arı, Kumkapıda ket, bahuıus Sovyet Ruıya gibi en eı· 
bu hatnı'bul toplaritısının maksıat ve ma· earar ve eroin de. ki b:ı.~ doıt ve en yakın bir koaıtu mem 
hiyeti hakkında pek aç•k mal\ımat Ala- posu olan bir kah- leket aleyhine tedbirler dütünmeie 
mad,lar. Bu arada bia- ta.kon dedikodu. veyi basmı§lardır. vasıta olmasını da asli hoı ıöreme· 
lar ba§gösterdi. Kumkapıda Ab · 

l ti d 
yız. 

Acaba Japon dip cma an ne en dullahtn kahve -
dolayı böyle htar.ıbulda toplanıyorlar?. sini idare eden Taı-:,ii olarak Japonlar da Türk top. 
Bir rivayete göre, Japon diplomatlcın Ahmet isminde raklannın herhanai bir tekilde Sov-
lstanbul<la Sovyet Rusya aleyhinde birinin çoktan _ yet cfüımanlığına yatak yapılunıyaca-
bazı siyasi td:ibirler konu§acaklarmıı, beri buraya ge _ ğım pek pzel takdir ederler. Onun 
diğer bir rivayete göre, sadece ikbsadi lip giden müşterilere eroin ve esrar için bu nokta üzerinde llir fikir ihtilafı 
bh· maksat için fikir teatisinde buluna- satın.ağa ba!lladığı haber alınmıştır. çıkmaz. Bu takdirde Japon diplomat-
caklarmıı, deniliyordu. Memurlar kahveyi tarassuda başla • larmm htanbuldaki toplaruıhnnda bir 

Şüphe yok ki Japonyanın ıbir tarıaf. m1şlar ve nihayet birkaç me:nur ıu- ikbaadi maktat bulunduiu ileriye SÜ• 

tan Çinde lbüyük bir huple meıgul ol· yafetlerini tebdil ederek kahvere de- rülebilir. 
duğu, diğer taraftan Sil'oirya cihetin- vama başlamışlardır. Onun için hükumetin notumda bu 
de Sovyet Ruıya ile çabpnak vaziye- cihet de aynca tetkik ve tahlil olun"' 
tinde bulunduğu ıu •ırada bir takım Memurlarm Ahmetle araaı iyileş -miş ve bu kurnar.ca a.hbablıktan isti- muıtur. Japon diplomıııtlanmn iktıaaıdi 
Japon elçilerinin lsta.nıbulü. toplammf f bir kon!eranı için t.tanbulda toplan • 
bulunmaları alelade bir turist hareketi ade ederek Ahmetten gizlice e-

raz.arlık 

S '-TICILARIN adetlerini bilir
ainiı: ilk ah&v&riı ettikleri 

adama bile, flat ıorımca: "&bin~ 
şu kadar,, derler. Hemen herkes bu 
''sizin için,, kaydına sinirlendiğini söyler 
ama, pek inanmayın: öyle olsaydı 

esnaf da bunu anlar, dillerinden o sö
zü bırakırlardı. Bunca yıldır onu kul
lanmaları, "Sen beni nereden tanı
yorsun ki ... ,, diye ba.şhyan münaka
şaya bile razı olmaları, elbette onun 
hayrını, karını g5rdükleri içindir. 
Gerçi sahiden sinirlenen, o sözii du-

yunca kızıp giden müşteri de yok de. 
ğildir; fakat o kadar azdır ki onlar
dan çekinip de dil persengini değiş
tirmeğe değmez. Öyle danlıp giden
lerden başka kimsenin ''sizin için,, 
sözUne kır.dığma inanmayın; içinden 
memnundur. Kendisi için hususi bir 
fiat gösterildiğine inanır demiyo-
rum; herkese öyle söylenildiğini bi
lir, fakat yalan olmasına rağmen 
bundan hoela.mr, çt1nkl1 kendisinin 
birtakmı imtiyazlar hak ettiğine ka
nidir ve onların hiç olmaZBa yalancık
tan, suf SÖZie bah~iJmesi koltukla
rını kabartır. 

Pazarlığı yuak eden kanun, vatan
dqların da yardımı ile, eöyle tam o
larak tatbf k edilebilirse bu "sizin 
için. •. ,, sözUntı esnafın aPıudan kal-

dıracaktır. Fakat o kanunun hakkiy
le tatbik edilmesi gayet mrdur. ÇUıı-
kU pazarlıkta müşterinin gururunu 
okşıyan bir şey vardır: yüz kuruş is
tiyen satıcıyı doksana razı edinoe 

- bunun için on dakika çene yormuş 
olsa bile _ memnundur. İçinden: 
"Bak! enayilerin yüze aldıklarını ben 
doksana aldmı., der. 

Şurada, burada, kahvede, vapurda 
konu3tuğum kimselerin çoğu, pazarlı
ğı yasak eden kannu bir tuhaf kat"§ı
lıyorlar; mü§terinin burulan zarar e

deceğini söylüyorlar. Kendilerine: 
"Peki ama, dedim, puarlık ususlü ile 
de yine m1lşteri zarar etmiyor mu? 
uu ıo:;.11.K.u U\.ll)4 ı..u wa.uu .......... ıl\.1 r..•;y-

metinl takdir edebilir, ona göre flat 
söyleyip alır. Fakat sekizi bu işi be-

ceremez. yine aldanır.,. Pazarlık ta
raftarlarmm indinde iki kiılnin klrı, 
sekiz kişinin zararından ttstündür: 
''Ne yapalım? diyorlar, onlar da pa
zarhğı, tam kıymet takdir etmeği, 

yani hayatı öğrensinler!. .• ,, İ§te bu, 

sırf kendini dUşUnme zih.niyetinin, 
bütün insafsızlığı ve çirkinliği ile, a. 
paçık meydana çıkmasıdlr. 

Pazarlığın kalkmuiyle müşteri ve 
ya satıcı zarar mı edecek? kir mı e
decek? orasmı düşünmeden önce ka

nunun ahllkt kıymetini dü§ilnmeli
yls. O kanun, bizim menfaatlerimiz-

den, cebimizden ziyade ahlakımw, 
insanltfımızı koruyor. Bir kilo kiraz 
için manavla. çakaça.k pazarlık, ilk 

bakı§ta insanı hayli eğlendiren, 
frenkçe tabiriyle pittoreıCfllı6 bir teY· 

dir ama bütün çirkinliğini anlamak 
için biraz dütUnmek katidir. 

Pazarlığı yaıak eden kanun bu çir
kinliği kaldıracak, "Herkes kaça alır. 
sa alam, ben aldanıp fazla vermedim 
ya!,, diyen adamm nahv.etini kıracak, 

vatanda§& kendisinin başkalarından 
farklı, imtiyazlı olmaması llzmıgel

diğini öğretecek ... Kimaeyi de zarar 

ettireceğini sanmıyorum. Fakat bu 
hususta hepimizin titiz da\Tanmamız 
lazımdır. Satılan maim üzerinde ya
zılı fiattan herhangi bir kimse lehi

ne, hat:tA kendi lehimize bir DeY kı
rıldığını görünce buna razı olmamalı, 

itiraz etmeli, kanuna riayeti isteme
liyiz. Fakat yine hepimiz ancak ken-

di menfaatimiz! dUıUmnekte devam 
edersek o çirkinlik nasıl kalkar. 

Nurullah ATAÇ 

roin ve esrar sa.tınalmak is- maaı ihtimaline gelince, beynelmilel 
ile tefıir olunamaz. Çinde bir sene- il · • abı ·· --- •- 6- bu .. •-!ı ı"ae c:_ı11•• .... ~u"" n"-yetl....:.. _ .... _ temiılerdir. Ahmet bu dostlarmdan uıu erın ıc na ıcc-e n._..e .... n -s-IU uan ntrı .... _,... !r&A 

denıba:-i harp etmekte olan Japonyanın h A-'--- fiki .. _,__ l be olu §Üphelenmemi§ ve kahve tezgilıınm uauıta DIMlnlnID r ve mü~ı maıma ae p yor •• Scwyet Ruıyanm 
yarın s;'birya tarafından Sovyet Rus· l lduğ da bu • d -'·- bir .. __ gözünden çıkardığJ paketlerle eroin a ınmamıı o un n cihet e va- en Y-.ın • -tu ol.n Türkiye için 
ya ile de bir haıbi kclhul etmeGi zaruri 1 1 bu ve esrarı memW'la.ra gizlice vermit - rit o amıyacağı hatırlatıldıktan aoora riva~tler gerçekten üzücü bir teY-
olursa acaba bunun Avrupada ne gibi tir.~ bu sıra.da Ahmet cürmü.met- gPz.-etelere akseden türlü rivayetler Ü• dir Tilrk miMfirpenerliiinin breban-
tesirleri olabilir? Tahmin olun.eıbilir hut halinde yakalanmış ve kahvede zerine Japon elçiliğinin dikkati celbe • sihir dost memleket aleyhinde vaaıta 
ki Tokyo hükumeti Uzak Şaırktaki yapılan araştırmada da millıim mik- dilmiıtir. yapılmnryacajııun efkirıumumiyece 
hadiseler karpımda kendi kendine bu tarda zehirli ma.ddeler bulun.mugtur. Hülaaa bir takım Japon diplCllmU... anlapnasım istw . 
ıuali aormut ve bunuıı en doina tekilde Ahmedin kahvesinin bir e~arket ya· btanbulda toplammt bulunuyor. Ruı ASIM US 

~!f!l!:b:l!ll!!l~!llaıQlıdl~ıe.llWJ~~Lk..!.~cıe~w~-.~0•!!_!~~~~·~8elld~. ~~..ıı~~telif~·~A~~~jta:!l!~old~~~~~~~~..:._~.~JaP.aa!E!!..!mG~~-~Miı!ıetleri~~·a~m~basüa~~u~tkia~~_:_~~...:__~~ 
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NELER O LUYOR 
- ABmanyaı<dlan IFBHDstDlnle lfıllcıre1t eden 

Yahudi d oktorlar, hukuk ç u -
lar yol ameleliQi yapıyorlar! 

1880 den 1914 senesine kadar, Çarlık Rusyasınd.a.ki 
ve Homanyadaki tazyiklerden kaçarak, §arktan Avrupa-

h& geni§ açsa. orada daha birçok Alman yahudisi yer bu-

Kolalı yaka 
Musolini yasağa itiraz 

etti ve kahLrt h 
ltalyada, vtıcu-

da olan zararı do 
layısiyle kolalı 
yakanın ve iğri ı 
yazının, parti tı. 
rafından yasak e· ' 
dilmesine karar j 
verildiği yazıl -
mıştı. 

lngiliz gazete
! erin in yazdığır.a 
göre bu karar, 
Musolininln iti-

razı ile geri alınmıştır. 
Kolalı yakanın ve iğri yazının vU· 

cuda zararlı olduğunu Palenno Uni -
\•ersitcsi profesörlerinden Kukko i -
1eri sürmüş, bunun Uzerine faşist 
parti~! genel sekreteri Straçe ilk olıı. 
rak kendisi kolalı yakasını çıkararak 
bunu tatbik etmiş ve kararı bUtiin 
parti teşkilatına bildirmiştir. Fakat 
Musolini bunu haber alın wı . kültür 
nez:ı.retine bir e:nir g')ndererek bu 
kararı:l geri alınmasını bildirmiştir. 

~~mavs ır 
Rom uıyırnırı bi r vılayeti nfle 

vasal!< ecıaıd n 
"Taymis" gazetesinin Bükreş mu

habiri bildiriyor: 
. ~~ı:n~·~nın .B.a!arabya eyaletinin 

m,.-rk11z.i n la.n Kı.111 .. ou~JI - - OVA• ı.. .. ı_ 
]anılması yasak edilmi~tir. Bundan 
ısonra bu yasağı kaldıracak daha mil
samahak~r yeni b ir vali gelinceye k a· 
dar füsinavda kahvelerin müdavim -
leri o güzel ve pırıl pırıl parhyan ea
ki " maveri boşuna arıyacaklardır. 
Semaver, çayın iyi yapılmasında mü· 
him rolü ol:ın bir vasıtaydı. Bu işte 
Ruslar, çay pişirme usuUcrJ başka bi. 
le qlsıı, İngilizleri geçmektedirler. 

Kisinav 120.000 nüfuslu bir şehir
dir ve ahalisi arasında birçok Rus ve 
Rus yahudisJ vardır. Basarabya, bir 
asır Rusya tarafından idare e(llldik
ten sonra bundan yirmi sene evvel 
Romanyaya geçmf~ olmakla beraber . 
Ru! Metleri ve rusça ortadan kalk
?nı§ değildir. MeselA ııatıcıia.r yine 

labilecektir. · 

A/t ika ormanla- nm garbına. Amerikaya ve dünyanın diğer memleketle-
rine 34 sene zarfında dört milyon yahudi hicret etmiş-

Salahiyetta r kimselerin söylediğine göre, Filistinde 
daha bir milyon yahudi ferah ferah yerle§tirilebilir. Ya· 
hudilerin Filistine yerlC§tirllmcleri fikrinin büyük bir 
müdafii olan eski İngiliz fcvkal!\de komiseri Vikont Sa
muel Filislinde, bir milyon Ara.bla beraber, 2 milyon ya
h~dinin yaşı~abileccğini söyler. Binaenaleyh, bu günkü l 
mılyon 300 hın nUf ustan başka. Filistine en aşağı daha ı 
milyon 500 bin kişi iskan edilebilir. Bu suretle de, Av
rupadaki bir~k yahudileri yerleştirecek yer bulunmuş 
olur. 

e hl i /eşen tir. rının 

arslanları 
Bugün Almanyada 500 bin, Avusturya.da, 350 bin ya· 

Afrikada Kenyada bir par~a arazi 
vardır ki arslanlarının bolluğu ile 
me§hurdur. Burada bol da karaca bu
lunduğundan ormanın bu iri kedileri
nin hemen daima karınları toktur. o
nun için oralara giden seyyahlar ek
seriya otomobilin içinden çıkmamak 
§O.rtiylo yolların ort ındn yatıp u • 
yuklıyan ve güne,!!! •nen aslanların ta 
y&llına kadar sokulu.biliyorlar ve on
ların en tabii vaziyetlerde resimlerini 
çekiyorlar. 

-
Rus dirhemlerin! veya arşını kullan· 
maktadırlar. Son defa olarak, resmi 
dairelerdeki Rus memurların rusça 
konuşmaları yanak edllmiştir. 

hudi fena eorait altında yaşamaya mahkum ediliyor; Lc
histnndaki 3 milyon yahudiye devlet hizmetlerinde iş ve
rilmıyor; Mncaristanda yahudiler ticaret ve diğer mes-

1 lcklcrden menolunuyor. 
1 Tazyiklerden kaçan yahudilerin sayısı da binlercedir. 

Kaçan yahudiler nereye gidecek? ilk akla gelen yru
bundan iki bin sene evvel yahudilerin bir mlllet olarak 
yaşadıkları Filistindir. 1917 de Balfour raporu ile kabul 
edilen ve milletler cemiyeti tarafından tasdik oluno.n 
plfı.n mucibince 1920 denberi Filistine 420 bin yahudi yer. 
l ıeştirilmiştir. Bugün Filistinde ziraat ve ticaret inkişaf 
etmiş, medeni ~ehirlcr kurulmuştur. Birçok hnstn.cler, 
mckteblcr ve Kudüste büyük bir üniversite. vardır. 

1933 tcnbcri Almanyadan 135 bin yahudi çıkmıştır. 
Bunların üçte biri, yani 45 bin kadarı Filistine yerleş -
miştir. Onlarla beraber Filistin 10 milyon ingiliz lirası 
kadar bi; sc.rmnyc kazanmıştır ki, bu para ziraat ve sa
nayi işlerinin inkişafına hizmet etmiştir. 

Bu 45 bin Alman yahudisinin 11 bini köylere dağıl
mı§tır. Bunun da 9 bini kendi malları olan yerlerde ya· 
şamayn bat;lnmışlar, 5 bini de hükumet vasıtasiyle iskli.n 
odilmietir. Diğerleriyse 3ehirlerde kalmışlar, ticaretle iş· 
tigale \'eyn i~çilik etmeye başlamışlardır. · 

Almanya.dan çıkan yahudilerin ekserisi sanatk!r, 
serbest me lek erbabı veya iş adamlandırlar. Bunlar Fi. 
listinde mesleklerinden başka işler tutmnğa mecbur ol
mu§lardır. Mcselfi. hukukçular, doktorlar, muallimler, in
şaat ve yol işlerinde, fabrikalarda, hastane ve mektep. 
lerde vazife almışlardır. 

Bütün bu iskan ve imar i§leri Filiştindeki ka.nlı hil
diEelcre rağmen olmustur. Orayı himnye vazifesini üze
rine almış devlet olan Ingiltere Filistinin kapılarını da-

Filistinin garbında zlraate mUsait 500 bin arlık bir 
arazi vardır ki, bunun bugün ancak dörtte biri ekilip bi. 
çilmektedir. Bütün işlenebilir araziden istifade edilecek 
olsa 75 bin aile maişetini temin edebilir. Bugün ise bura
da yalnız 16 bin aile vardır. Demek ki burası 60 bin aile
yi yani vasati olarak 300 bin kişiyi daha geçindirebilir. 

Ziraatle uğr~ her aileye mukabil iki diğer aile da
ha yerleetirilebilir. Bu suretle 600 bin kişiye daha sınai 
ve meslek haya.tında, maişet temin edilmiş olur. 

Salahiyettar yahudi erkanının hesab ettiğine göre, 
her on senelik devrede Filistine 1 milyon yahudl daha 
yerleştirilebilir. Bu da, Filistidin gittikçe inkişaf etmesi 
ile mümkün olacaktll'· 

Bugün 6 bin mil metre murabbalık Filistin arazisi
nin ancak 560 mil murabbalık bir kısmını yahudi nüfusu 
iş.gal etmektedir. Nüfus da mil murabbama 800 nis~tin
dedir. Kalan 5400 mil murabbalık arazideyse 900 bin a~ab 
vardır ki, bu nüfus mil murabba.ına 180 nispetinde isa
bet etmektedir. 

Bununla beraber Filistin Avrupadaki yahudilerin 
hepsini iskfuuı kafi gelmiyecek ve yine 4 milyon yahudi 
kalacaktır. Bunları da Birleşik Amerika. ve cenubi Ame
rika devletlerine, önümüzdeki on yıl içinde, her sene 100 
bin kişi olarak, yerle~lrmek kabildir. Bu suretle Avrupa
da yalnız 2 milyon yahudi kalacaktır ki, bunların da hak. 
tarının korunması IAzımdır. - A. L. FJastcrmıa.n (Doyli Hc
ralıi) • 

Gandi, Avrupanın 
halaskarı olacak! 

harrS>Deırdeın ve 
Dç D ın tedbDırDer 

HBın<dlGstan mlDll şefFJD Avrupaırıun 
teınna~eoerden kuırtaırolması 

Son senelerde hastah~ı ~'Üzünden si)•a· 
si hayatta fazla faaliyeti görülemiyen 
Hindıi tanın l\lilli Şefi M3hatma Gandi 
tekrar kendisinden bahsettirmiyc basla· 
mı~tır. Gandi bugün Bombayda, yeni bir 
plfin hazırlamakla mesguldür. 

<dl Ol ş lUı n m ltlı ş R 

....__._ _ _._...._ 

Londrada güvercinlerle mücadele 

Yeni Gandi planının asıl ga)·esi Hin· 
distnndaki on kolera salgınına karşı alı· 
nuccık çareleri te bit etmektir. Gandi, ln· 
giliz hükOmetinin yardımı ile ba§anlamı· 
yan kolera mücadelesini kendi dU ünce· 
sile mUsbet bir neticeye vardınnak ar
zusundadır. Bunun irin, bütün Hintlile
rin iştirakile büyük bir teşkilat kunnayı 
\'e e a h tedbirler almayı düşünmekte· 
dir. 

Yeni Gandi planında siyast rne eleler· 
de yer almakta ve bu arada Hindistanın 
tamamilc istiklfıle kavuşması için yeni 
esaslar ileri sürmektedir. Bu esaslara gö· 
re, memlekette yeni bir idare §ekli karar 
Ja~tınlacak ve bu idare, lngiltereyc tek
lif olunacaktır. 

da va~d~r. ~.andi bugün Avrupa rncmle· 
ketlermı altu t eden buhranları, harpleri 
sebeplerile gözden geçirerek, bunlnn hal· 
!edecek ve yeni ihtilanarn muni olacak 
ç~releri gö termektedir. Fikrince, bu ted 
hırler tatbik olunursa Avrupayı harpl 
den 'e tehlikelerden kurtarmak kabild.er .. ır. 

~ 

J 

Bununla beraber, lngilizlerin son Hin
d.istan kanunu ~sasisinden ayrılmak niye
tınde olmadıkları bildiriliyor. Fakat 
Gandi, Hindi tanın lstlklfılini temin içi~ 
mücadeleden geri katmıyaca>hnı t k 
·ıA • s1 e rar 
ı an ctmlştır. 

20 cylOlde Milli Hindistan Meclisinde 
mülakcre edilecek olan Gandi pl!nmd 
Avrupa siyasetine temas eden noktala: 

Gökten 
düşen 

kocal 
Aşk, macera ve his 

romanı 
Bf1.t!e c.mf av?ula.rında oldufu glb!. A\Tupa şehirlerinde de ldlisc civarları güvercin doludur. Fakat bunların da 

fazlası z.ırarh görülmektedir. Meeela, Londra kllifeleri civarında gilvl'rcinler o kadar çoktur ki, etraftaki halk bun- ya X 1 n da 
dan tiklyetçidir ve belediye, güvercinlerin sayısını azaltacak tedbirler almu.ya mecbur olmu§tur. H A B :Rıcaim, Londradaki Sen Pol kilises irıiıı Uzerinde UÇUf&D bir alay güvercini r<;,teriyor. E R ' d e 

LA-~~----------~----=-------...ıı...-..~.-... ~lılıİll ............. iimi1811liİlllimi.iiilim.._~M·l•G•; 
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Kısa Haberler 
1ÇERDE: 
• Festival münasebetile Romanyadan 

meşhur bir varyete heyeti gelecektir. 
• Yalovada bulunan Maliye Vekili 

Fuat Ağralı yakında şehrimize dönecek· 
tir. 

* lç Ticaret :\1üdürü l\lümtaz Rek 20 
ağustosta yapılacak olan üzüm ve pala· 
mut istandartlaştırması toplantısında 

bulunmak üzere lzmire gidecektir. 
• llk ve orta mekteplerdeki koopera· 

tif teşkilatı genişletilerek fakir talebeyi 
himaye imkanını daha f azlala~tırmıya 
karar verilmistir. Yeni kooperatif nizam· 
namesi hazırlanmıştır. 

"' Berberler. yeni nizamnameye göre 
daimi ondülasyon makinelerinde yapıla· 
cak tadilatı tesbit etmi)er ve Belediyeye 
bir raporla bildirmişlerdir. şehrimizde 

800 berberde permenant makin~ var· 
öır. 

• Haziran ayı içinde ithalatımız 11 
küsür milyon, ihracatımız 6 milyona ya· 
kındır .• 

• Maarif Müdür muavini Rüştü Ne
tav mczunc.n bulunduğu Sansundan şeh 
rimize dönmüştür •• 

* Yüksek lktısat Mektebi mezunları 
cemiyeti bu seneki mezunlar şerefine bu 
akşam Suadiyc gazinosunda bir zivafct 
verecektir. · 

111 Çocuk bahçeleri için tetkikat yapa· 
cak heyet teşekkül etmiş ve faaliyete 
baslamıştır. Çocuk bahçesf olmıya mü
sait yerler kazalar tarafından heyete 

bildirilecek ve tetkikat yapılacaktır. Ço· 
cuk kamplarının da gelecek senedaha 
fazlalaştırılarak 25 yerde açılmasına ka· 
rar verilmiştir. 

•Yunan bandıralı "Hellas., vapuru ile 
bugün şehrimize 150 seyyah gelecektir. 
:Ayın yirmi üçünde de Amerikadan 1000 
seyyah beklenmektedir. 

• Bulgaristan ve Romanyadan getirile 
cek göçmenleri almak üzere ilk olarak 
"Nazım,, vapuru dün Varnaya gitmiş· 
tir. Bugün de "Vatan,, vapuru Kösten· 

ceye gidecektir. Bu sene Romanyadan 
12000, Bulgaristandan da 5000 muhacir 
getirilecektir. Gelecek sene ise Yugoslav 
yadan 200.000 muhacir getirilmesine ka 
rar verilmiştir. 

* YugoslavyBnm Zağrep üniversitesi· 
ne mensup·73 talebe şehrimizde bir müd 
Clet kaldıktan sonra dün Avrupa ekis
presile memleketlerine hareket etmişler 
dir .. 

*Telefon Müdürlüğü sayfiye yerlerin· 
öeki bütün telefon santrallannı otoma· 
tik tesisata bağlamıya karar vermiştir. 

Kaldırılacak olan bu 11 santraldaki me 
murlar müdüriyette başka vazifeye nak· 
]edileceklerdir. 

" Odun ve kömür fiyatlarının lirden· 
bire yükseldiği görülmüştür. Buna tesir 
eden nakliyat fiyatlanmn ucuzlatılması 

için Belediye ile Nafıa Vekaleti arasın· 
öa temasa geçilmiştir. 

* Sirkeci meydanının açılması müna· 
sebetile, oradaki otobüs durağının da 
kaldırılması istenmiştir. 

- Çok aksi bir kadın ... Jakm ad - ı 
resini bir türlU söylemek istemedi. 
Ben de, şüphesini uyandırmamak için 
fazla ısrar etmedim. Acaba hangi ga
zetede çalışıyor? koca Pariste Jak i
simli yüZlerce gazeteci var. Aile is -
mini bilmedikten sonra bulmak i.mka· 
nı yok. .• 

Biraz kalın kaaflı olan Borlih, kı
zın nişanlısiyle neden bu kadar ala . 
kadar olduğunu sordu. 

- Bizi alakadar eden o değil, bu 
sabah ormandan kaçırdığımız ikinci 
§ube memurudur. Otomobile çarptığı
mız zaman kızın yanında bulunan a
damın o olup olmadığını anlamak is
tiyorum. İşte merak ettiğim bu ..• 

- Ona dair bir eey biliyor musu
nuz? .. 

- Fakat, şef ..• Yüzbaşı Sil ver aile , 
sahibi ve iki çocuk babasıdır. Nişan-
lısı olmaması tabiidir. 
Arkadaşının bu safiyeti Zertoni 

güldürdü. O çok kurnaz bir adamdı. 
Kimseye, hatta en asmimi dost ları
na bile itimad etmezdi. 

- Azizim, dedi. Genç Fransız kızı, 
memleketine hizmet etmek ve bir va
tanda§ını kurtarmak için yalan söyli. 
yebilir, değil mi? .. 

- Şu halde o da, "ikinci büro,, nun 
BMmurl&r.mdaD demek. ... 

DIŞARDAi ~, 

• Yugoslavyada kabine, ann ~leden 
sonra Stoyadinoviç'in riyaseti altında 
bir toplantı yapmıştır. Kabine bilhassa 
"Milli köylü hareketi,, adı altında yem 
bir fırkanın teşkili teklifinde bulunmuş· 
tur. 

• Kondor isimli Alman tayyaresi, hiç 
bir yere uğramak~ızın Almanya • Ame
rika seyahatini yapmıştır. 

• Arjantinde Kordoba'da muhtelif te
mayüllere sahSp üniversite talebesi ara· 
sında bir arbede vukua gelmiştir. lki 
taraf, revölvcrlerle ateş etmiştir. Talebe
den biri ölmüş ikisi ağır surette yaralan 
mış ve yirmi kadar talebe tevkif edilmiş 
tir. 
* Belçika Krah, 21 teşrinisanide Hol

landa Kraliçesini resmi surette ziyaret 
edecektir. 

• Beynelmilel Tuna komisyonu, Viya· 
nadaki merkezini Belgrada nekletmiye 
ittifakla karar vermiştir. Bu komisyon, 
daha ~mdiden Yugoslavya payitahtının 
merkezinde işgal edeceği binaları kirala· 
mış olup bu binalardaki tesisatı vücuda 
getirmekle meşguldür. 

• Suriye Başvekili, Fransaya gitmek 
üzere Beyruttan vapura binmiştir. 
* Sovyet Rusyada Parlamentonun iki 

• meclisinin müştereken yaptığı bir içti· 
mada maliye komiseri • Zveryev 1938 
senesinde ordu \'e donanmaya 27.000 
milyon ruble tahsis edildiğini söylemiş· 
tir. bu miktar umumi bütçe yekununun 
yüzde yirmi biri nisbetindedir .. 

1937 senesinde ordu ,.e donanma için 
20.000 milyon ruble tahsis edilmişti. 
* Amerika hariciye nezaretinin res· 1 

men bildirdiğine göre, Amerika Birleşik 
devletleri ile lngiltere hükumeti Feniks r 
sıra adalarındaki Enderpüri ve Kanton 1 

adalarının hava nakliyatı hususunda 
müşterek bir kullanma rejimine tabi tu· 

tulmasmı takarrür ettirmişlerdir. Bu iki 
adanın iki hükfünet arasında münazaalı 

olan Mkimiyeti meselesi biliıhara halle
dilecektir. 

Planörle mesafe rekoru 

Dünya dördün
cüsü oldu!< 

loönll kampında ve tayyare 
meklebınde 

Gençler hararetle 
çahşıyorlar 

Ankara, 11 (A.A.) - Tür~~kuşu 
kamplarında toplanmış olan gençleri· 
miz temmuzun son iki haftası içinde 
Inönündcki plfınör merkezinde 5718, 
Ankaradaki Ergazi motörlü tayyare 
mektebinde 2920 uçuı! yapmışlardır. 
Temmuz ortalarına doğru çalışmağa 
ba§lamı§ olan motörlü tayyare mek. 
tebinde temmuz ayının 12 çalışma 
gününde 476 saat beş dakika uçuş ol. 
muştur. 

Motörlü mektebin bu seneki mesa
isinde 11 ağustos günü akşamına ka. 
dar 15 genç motörlü tayyareler üze. 

••• mm 2 w RER AKŞAM 
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Sovyet - Japon 
mütarekesi 
~ (Baş tarafı 1 incide); 

Tokyo, 11 (A.A.) - Salahiyettar 
mahafilden bildirildiğine göre, askeri 
harekata nihayet verildikten sonra 
Çankufeng şatsaopingde iki taraf hat 
ları arasındaki mesafe vasati olarak 
bir kilometre kadardır. 

Muhtemel her türlü hadisenin önU. 
ne geçmek için cephede bazı ufak ta. 
dilat yapılması emredilmiştir. 

Hariciye nezaretine anlaşma hakkın 
da haber gelir gelmez ateşi kesmek 
için emir Tolcyo genel kurmayından 
on ikiye birkaç dakika kala telefonla 
Seula bildirilmiştir. 

Yeni bir lıllılise o'.madı 
Tokyo, 11 (A.A.) - Harbiye ne. 

zaretinin akşama doğru neşrettiği bir 
tebliğe göre, muhasamata nihayet ver. 
mek emri alınalr:Ianberi Çankufengde 
hiçbir çarpışma vukua gelmemiştir. 

Jııponlnr n zar arlan 
Yukis. 11 (A.A.) - Japonlar Sovyet 

tayyarelerinin, mevzilerinden bir kısmı. 
nı tahrip ettiğini itiraf etmekle beraber, 
mlinazaah tepeler imtidadındaki bütün 
mevzilerinin bugün hala ellerinde bu. 
lunduğunu söylemekte israr etmekte • 
~rl~ 1 • 

Cepheden gelen japon zabitleri Sov. 
yet topcularının tak.dire şayan bir isa
betle ateş ettiklerini itiraf etmekde fa. 
kat Sovyet piyadesi Japon mevzilerine 
el bombaları atabilecek kadar yaklaştı. 
ğı halde ekseriya yaptığı gibi hücum. 
dan vazgeçeceğine tor:•.:ularırı taarruzu. 
nu itmam etmiş olsaydı japon zayiatının 
daha büyük mıktara baliğ olacağım kay 
dekmektedirler. 

Çınlileıc güıc 
Şanghay, 12 (A.A.) - Gına Hankeu 

Çin askeri mahfilleri, japon .Sovyet 
anlaşmasının devamlı olacağına inan. 
mamaktadır. Bu mahfillerin fikri, Sov. 
yetlerin talebi mucibince japonların hu. 
dud tahdid komisyonunu kabul etme
lerinin sovyetler için diplomatik bir mu
vaffakiyet olduğu merkezindedir. ma. 
mafih, hususi ve mahalli bir anla§maz. 
lığın halli, Çin askeri mahafilince, hu. 
dudda emniyeti ve süklmu temin etmek 
ten çok uzak ve herhalde iki memleket 
arasında umumi gerginliğin izalesini 
mucib olamıyacak şekilde görülmekte. 
dir. 

rinde yalnız uçmağa başlamışlardır. 
Yapılan 8538 u~uşta en küçük bir 
anza dahi olmanu§tır. 

1nönü kampından mesafe rekorunu 
xırmak üzere uçurulmuş olan iki kişi 
lik bir plfmörümüz Kütahya ve Myo. 
nu geçmiş, akşama doğru hava •.:ereyan 
lan kesildigi için sandıklının cenubunda 
(Alamescit) köyü yanına karaya in. 

Birbirlerini 
yaralayan 
çocuklar 

Son zamanlarda 10 yaşına. kadar 
küçük çocukların bile zabıta vukuatı 
yaptıkları görülmeğe başlanmıştır. 
Dün bu yolda olan iki vaka artık kü
çük mahalle çocuklarının da. ccble· 
rinde çakılar ve hatta bıçaklar taşı -
dıklarını göstermektedir. 

Dün akşam Şişlide Meşrutiyet ma
hallesinde Ekmek fabrikası sokağın -
ela oturan 12 yaşlarında Abidinlc ay
ni mahallede oturan 13 yaşlarında 

Kemal, arsada top oynarlarken biri
birlcriylc kavgaya tutuşmuşlaı·dır. 

Diğer çocukların araya girmelerine 
rağmen bu sırada Kemal cebinden bir 
çakı çıkarmış ve birdenbire Abidinin 
sağ koluna saplamıştır. Abidin kolu. 
nun acısından feryada başlayınca et
raftan yetiı;ıenler tarafından Şişli ço· 
cuk hastanesine kaldırılmıştır. Yara
sı kan damarlarının kesilmesi yüzün
den tehlikelidir. Fazla kan z:ıyi et -
miştir. Hadiseden sonra Kemal firar 
etmiş ve bala yakalanamamıştır. 

Diğer vaka da Feriköyünde olmuş
tur. Feriköy Kuyulu sokak 20 numn. 
rada oturan 10 yaşında Mustafa. oğlu 
Hüseyinle ayni yerde Uğurlu sokak
ta 13 numarada oturan 12 yaşlarında 
Ali oğlu Hüseyin dün akşam ailele
riyle birlikte mahallelerinde olan bir 
düğilne gitmişlerdir. 

İki çocuk bahçede dolaştıktan son
ra oturacak yer aramışlar ve bul -
dukları bir iskemleye ikisi birden o
t.urnuı.h. kıtornisıh•• .:ıı.. Du ;ou o.Ucı. UU 

küçUk de iskemleyi paylaşamamak 

yüzünden kavgaya tutu~muşlar ve et
raftakiler müdahale edinceye kadar 
\skemlcleri biribirlerinin kafasına 

vurduktan sonra da ceblerinden birer 
çakı çıkararak işi bıçağa dökmüşler. 

dir. lki yaramazı ayıranlar ikisinin 
de muhteli( yerlerinden kanlar aktı
ğını görmüşler ve iki Hüseyinler , Şiş
li çocuk hastanesine kaldırılmışlar • 
dır. Hadise hakkında tahkikat yapıl
maktadır. 

miştir. Alınan mesafe düz hat üzerin
de 170 kilometredir ve dUnya dördün. 
cUlüğünü temin etmektedir. 

Bir başka planör Ankara istikame. 
tinde İnönü üzerinde serbest bırakıl· 
mışsa da bu planörümüz de 45 kilo. 
metre uzakta Eskişehirc inmeğe mec. 
bur kalmıstır. Planörler tayyarelerle 
çekilmek surelile lnönüne getirilmiş 
lerdir. 

Papa ölünce ... 
:Musolini • Vatkan ihtiUUı 

yüzünden 
Yeni Papa italyada 

scçilmlyecek 
Paris, 12 (A .A.) - Ovr gazetesi ya 

zıyor: 

''Musolini, müthiş au~tte hiddetli
dir. Papanın aforoza benziyen ihtarları 
kendisin çok kızdırmıştır .• Hrddetli bir 
dakikasında, etrafındakilere, İtalya ile 
Papalık arasındaki muahedeyi bozmağa 
kadar gideceğini söylemiştir. 

Bktün İtalyan gazeteleri, şiddetle 

Vatikana hücum etmektedir. 

Vatikanda heyecan pek bUyüktUr .• 
Pek müteessir bir vaziyett~ bulunan 
Papa, istikbal hakkında pek bedbin'dir. 
Kardinaller ve kilise mahafilinde eöy· 
Jcndiğine göre, eğer Papa ölUr is~, 

Konklavın "Papayı seçen kardinaller 
meclisi,, Italyadan başka bir yerde top 

!anması ve İtalyan olmıyan bir Papa 
naspolunması lazım gelebilec~ktir. A
merikaJı bir Papadan bahsolunmakta • 
dır.,, 

63 Milyon 
do.arhk altın 

Amerika bir ayda btı 
kadar altın ithal etti 

Vaşington, 11 (A.A.) - Ticaret ne
zaretine göre, Birleşik Amerikanın tem 
muz ayı zarfındaki altın ithalatı 

fi~ R79.000 dclar=ı 'hali i'1: olmaktadır. 
Bunun 669.620 dolar 'kı.y.riıetindeki 

miktarı Japonyadan gelmektedir. Gü· 
müş ithalatı, 18.326.354 dolara baliğ 

olmakta olup bunun 12.900.000 ldolar 
kıymetindeki miktarı Çinden gelmekte· 
dir. 

Maveraüşşerla ile 
SurPye arasında 

bir hadise 
Amman, 11 (A.A.) - Suriye - Ma

veraüşşeria hududunda, Maveraüşşeria 
askerlerinden ilci nefer Suriye ara.Jisi· 
ne girmişlerdir, Suriye jandarmalan 
atrafından kendilerine teslim olmalan 
teklif edilen bu iki asker, bu emre itaat 
etmediklerinden Swiyeliler ateş açmı§· 

lar ve bunları birisi yaralı olarak esir 
almışladır. Yaralanan nefer hastahene
de ölmüştür, 

=----- --· 3 -=--
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NUMARALI ______________________________________________ ._. ... , .... VESiKA 
zelik yaptırmasını tavsiye ettiği bar 
sahibi. vazifesini yerine getirdiğini 
zannediyordu. Halbuki gevezeliğin 
en büyüğilnü kendi yapmıştı. 

Zerton hayretini yenemiyerek: 
- Ahmak! dedi. Bu Fransızların 

kadını da, erkeği de kurnaz ve hile
karoır. Adam aldatmasını, oyun oy -
namasını çok iyi bilirler. Genç kız, i
kinci §ubeye mensup olmamakla be· 
raber yüzbaşıya yardım etti. Silver, 
otomobile atlar atlamaz macerayı an
lattı. Kız da onu yanına aldı, nişan
lım diye bizi de aldattı. 

- ihtimal. •• 

- lşte, Zerton, benim anlamak, 
emin olmak istediğim bu. Kızın ni • 
şanlısı Jakı bunun için görmek arzu 
ediyorum. Bu sabah Ori ormanına geç 
gittik. Takip ettiğimiz, ele geçirme. 
ye uğraştığımız adamın yüzünü iyi
ce göremedik. Bu, acaba yüzbaşı Sil
ver miydi, yoksa başka birisi mi? .. 
Bunu anlamak lazım. Eğer aldanı -
yorsak, 16 numaralı vesika hamili 
yi'ıbaşı Silverin izini aramak, bul -
mak mecburiyetindeyiz. Zira, bu vesi
kayı elde etmek ve derhal hududu 
geçmek için kat'i emir aldım. 

ZABITA 
-4-

ROM ANI 

Borlih mırıldandı: 
- lyi ama, bunu nasıl elde eedce

ğiz? Bana kalırsa otomobildeki adam 
kızın nişanlısıydı. Bunun için beyhu
de vakit .kaybetmiyelim. Yüzba§ıyı 

bulmaya çalışalım. 
Hormen, sert bir. tavırla arkadaşı. 

nın sözünü kesti: 
- Senden akıl öğrenecek değilim. 

Zcrton, sen dostumuz Borlih gibi bu
nak değilsin. Söyle bakalım, bana Ja 
kı bulabilir misin? .. Bu sabahki ada
mın eşkalini tarife hacet yok. Yalnız, 
mUhendis Bartelin kızının nişanlısı
nı, gazeteci Jakm kim olduğunu, han· 
gi gazetede çalıştığını öğren, kafi. .. 
Matbua~ sendikasına git, memurlar
dan birine sor. Haydi çabuk ... 

Tez.gaha döndü. Patronu çağırdı. 
- Borcumuz nekadar? .. 
- Yirmi sekiz frank altımş san • 

tim .. 
Patron bunu söylerken sokağa ba

kıyordu. Bu sırada, genç bir adam ge
çiyordu. Otuz yaşlarında ya va.r, ya 

yoktu. Patron kendisini görünce dos
tane selamladı ve bağırdı: 

_ Bonjur, mösyö Rişar! .. 
Paranın üsti.inU Hormene verirken 

ilave etti: 
_ lşte, sizin gibi sinemayla uğra-

şan bir genç. Sine Mond ga?.etesi mü· 
nekkidi. Tabii ismini işitmişsinizdir. 

- Hayır, öteki ismi ne? .• 
_ H.işar aile ismidir. Asıl ismi Jak

dır. lstikbali parlak bir delikanlı. 

Yakında zengin olacak. Kendi ba§ma 
bir gazete çıkaracak. 

- Nasıl, zengin mi olacak? .. 

- Evet, karşı ki aprtımanda oturan 
zengin mühendis Bartel'in kızıyla ev
leniyor. 

Hormcn kaşlarını çattı. Arkadaş • 
larmn. baktı. Zerton, başını çevirmiş. 
ti. Açık kapıdan, genç münekkidin 
meydandan geçişini seyrediyordu. Al 
manca ~u sözleri söyledi: 

- Bu sabahki adama hiç benzemi-

yor. J 
Polis Galiyenin, üç eaıebtye geve -

Zerton, Borlihi kolundan tutarak 
dışarı çekti. Ve: 

- Gidelim, dedi. Honnen geliyor 
musunuz? .• Bir taksi tutalım, Juvan· 
vile gidelim. Bizim kahraman kızı 
temsil edebilecek küçük artistin is • 
mini biliyorum. Paramunt şirketinde 
figüran. Mühim bir rol vaaded.ince yo 
la gelecektir. 

Dışarı çıktılar. Bar sahibi, taksi 
bekleme yerine gittiklerini gördtl. 
Tezgahının başına dönerken kendi 
kendine: 

- Polis hafiyeleri hep böyledir. 
Herkesten, her §eyden şüphelenirler. 
Fakat, asıl haydutları kaçırırlar. Bu 
üç kişi hiç de fena adama benzemi -
yor ... Kendi hallerinde .. 

Diye mmldanıyordu. l•'a.kat, onlara 
bakmakta devam etmiş ols'aydı, yal· 
nız Borlih'in taksiye binip gittiğini, 
Hormen'le Zerto'nun karşıki kaldırt· 
mageçtiklerini görürdü. 

İki arkadaş, Yak Ri~r'm evden 
çıktı~nı gördüler. Kapıcı, gazeteciyi 
görür görmez: 

- Beyhude yukarıya çıkmayınu:. 

(Demm• 7-.mşıki 8<J.yfaitJ) 



<®laırnp ~Dır aoa(fi} 
1 . . birisinde ŞÖ} k bir kiıçiık ilan çıkmıştır: 

M ISlR gazete erdının ·aklı bir lngiliz kadını ayaklarının biçimi kcnctisine 
''Uzun fakat ara} 

benziyen bir erkek arıyor.,. 

~Dr lb>cşa(f\)maı ldla"ası 
. . d" . kadar görülmemiş bir boşanma davasını riı. 

N ANSl mahkemes~şı; '?e "nde güzel bir kadın, kocasilc yedi seneme.. 
yet etmektedir .. nd .re;mı nmak istiyor. Bofanmaya sebeb olarak ko. 

sut yaşadıktan sonra şım ! şab. kardı><:i olma~ını gösteriyor. Koca.sile kar-
k d" . e çok benzı,·en ır ...... ... 

casının en ısın : . eğe , e eye avni <:aatte gelmcge başlamış· 
eşi daima aynı bi~in:dc e!bıse gıy~arde!;inden ai·rılma!;ını teklif etmiş, fakat 
Jar. Kadın b~ vaz~~·ette ~~~;: vaptıklan için bu teklifi reddetmiştir. Onun 
kocası kardcşıle muştcrek tıb • tur Mahkeme bu hu u ta kadınlardan 
üzerine kadın m~hkemere _aş~~~;;. et~i;tir. Bu heyet iki erkeğin bir kadı. 
mürekkep bir chlı vuk~~bl~e?etı bc~zcyip benzemediğini te bit edecektir. 
nı yanıltacak kadar bırı ırıne 

VoOalfilD aıra ~aı~aı ın ba.vt~r 
. . kler için , ah i hayvan ticaretı son senelerde 

HAYVANA'~ bah_çc~erı \e :ır tartık ha}~antan yakalamak ve muhafa-
çok terakkı etmı~tır: ~u h::~~den çıkmıştır. ~ündi bu işle uğraşan mü. 

za etmekten ibaret basıl bırtiş . d dikkat ediyor, ,c vahşi hayvanlar1çin 
h ı nn sıhha erme e . . 

esseseler, ayvana "Ih ·ılanlar çok fazla dikkat edılmesı lazımge-
dc baytar kullanıyorlar. Bı assa } 

}en hayvanlardır. t" ethan""fodc kocaman bir piton yılanı 
. h r hav\an ıcar • "'' Nevyorktakı me~ u '· . h ·an l\4Üe" e e bir müşteri buluncaya 

nlu&runda bır a}" .. ' -
var. 7,5 metre uzu . . akat Hindi tan ormanlarında serbest yaşarnaga 
kadar bu hay" anı be lı)Or .. F t h atı ya"ama~a başlayınca kansere tutulu· 
a.hşnuş olan bu yılanlar ~sar~ , aJızlarında gön.inüror. Onun için hcrgün bu 
yorlar. Kanser yaralan e~serı} a a 

yılanın ağzını yıkamak lazı~. b" . lanın ag-;zım açmak, yıkamak kolay bir 
. .. k"lod daha agrr ır )J B n1 Jkı ruz ·ı an .. ' b· tarın altı yardlmcısı 'ardır. u ar, Yl· 

j!; olma a gerektir. Bu ttşı yapan. a) adan cnel kafesin dı~ında müna!;ip 
• . . d b lunduğu kaf e"ı açm ' k 
lanın içerı ın c u k az dört yerinden sıınsı ı yapışıyor. 
noktalarda ) cı !eşiyor. Yılan çıkar çı m,, 'e cnc::cs·ınden sıkıc;.tırarak ağzını aç

. d tutuyor 
Jar. Biri i hap anı cııc:esın en . 1 · k içlİn ağzını açınca altıncı yardımcı 
nıag-a icbar ediyor. Jlap an hak' a ama çene kemiklerini aymyor. O ,·akit 

- • <:o ·uyur ve 
p::ınnaklarını yılanın agzıı.a -

- çabucak yıkıyor. 
bartar haY' anın a~rzını ' 

~e~ava itrraş 
. . k 'ndc bir dükkanın önünde birikmiş bir takım 

H ERGÜN Panc:ın mmke~~·ezdıu"r Bu adamlar traşı uzamıs ameleler genç kız 
··rmek mu un . 

adamlar go .. t . almağa giden hhmetçilcrdir. Bunlar birer birer 
lar, ellerinde <e~etbo~c ~~:ıra da başka bir kapıdan çıkarlar. Fakat çıktıktan 

rek \ e ıraz • ' 
dukkana gırc ., cdilmi~ ve yüzleri pudralanmı5tır. ~ç kızların saçları 
,..,k"t C'~•·alları tra .. 
T" ı • ~"l\ •1 boyanmıştır. 
k ·ı . •e tırnak an . . 1 ak 
csı mıs ' b"r mekteptir. Diploma almış berber kalfaları cllerını a ıştınn · 

Burası ~ bire kadar bedava çalışırlar. 
t~n hcnaba on Çaın O ı k ed D l e r 

" E Staveley belediye meclisi tuhaf bir karar vermiştir. 

1 NGlLTERED h' de bulunan bütün kcclilerin boynuna sahipleri bi. 
Bu karara göre ş_e ırt.ndedır· Jer Bcledi~·e mecl~si. bu karara sebcb ola.. 

• burıye ı · J 
rer çan takmak mec . . imha ettiklerini ve boyunlarına çan asılırsa kuşların 
rak, kedilerin kuş ne:t:Oıarını kurtarabileceklerini ileıi sürmüştür. 
çan sesinden kaçarak 

f usuıile eksiltme ilanı: 
Kapal ı z a r f MUdUrlüğUndeo 
Eskişeh ir Na 18 

• .. .. un g+SOO- 15+83~ kilometreler a:a~mda .. 178?6.64 
Eskişchır - Söğut yolun . t 6-8.93 8 tarihınden 22..8.938 tanhınc musadıf pa-

1ira keşif bedelli şose esas tamıra 1 
f usuli ıe eksiltmeye konulmuştur. EkSiltme vila

zartesi saat 15 şe kadar kapalı za; Muvakkat teminat 1340.75 liradır. 
yet daimi encümeninde yapıla~ ~ame !eri mukavele projesi, ve eksiltme şartna-

. . k ·r "rafil<, fcnnı şa . b·ı· Bu ışe aıt eşı • e. •• " r·-ande görüle ı ır. 
meleri her zaman nafia mu~ur ug ki 03 dair nafia veldlletinden alınmış müteah-

lsteklilerin bu gibi işle~ yaptı bearı olmak üzere ticaret odası vesikasını teklif 
· jrın rnute r · .: d l"'akal b' bitlik vesikası ile senesı )' ekrf mektuplan ıhale saaı.ın en a • ır saat 

mektuplarına eklemeleri şarttı~. ~ en~men riyasetine te,·di edilecektir. Postada \'3-

evveı makbuz mukabilinde _daınu 5168) 
1d olacak teahhür kabul edıJmez.. ( 

l =-;adı olacağını biliyordu. Otomobilin 
. · de :Matmaze ast kl ti dedi Müsyö yazıhanesın • . . v I kapısını açmasını ve y ı arın ze. 
l.us;en de öteberi almıya gıttı. Eg~r rinde bir şey aramasını şUpheli gör-
'kendisinden evvel gelirseniz 1ga~~nJua b·ı· çamur U5u gitmenizi otomo 1 ın h de 
tamir ettirmenizi sö~le~.i. .~e~~ 
bir şey değil, değil mı,Musyo J ·:· 

Sol çamurluk biraz zedelenmış. 
1'...'11- • • etli bir scy değil... Nişanlım 

cmnuy ~ · ı bir oto· 
bu sabah ormandan gelır ren .

1 
•• 

F k t, içindekı er o-mobil çarpmış. a a . cıt· 

U • • 1 zararı da tazının z r dılemıı; er, L"svenı· ·· .. k kaza u J mişler. L? lcin bu kuçu ' d .. ür 
b k Bı·z·ı de hevecana. uş -

g<>c ıra tl· J 
' .d. um Sonra ge-dü. Ben, garaja gı ıyor · .. 

Jirim... l bnu~tu. 1· 
Lu .. sycn verdiği vaadı u .. 

~ ' ·ı cc:>rayı su 
k . . bcnı·n mcmurı e ma -
ıncı şu 

1-·ıtln gcçmi!=!ti. • 
l\l • •• .. dil ve ganıJa Jak Rişar, bıraz yuru 

g .. rdi. ı· · 1·arak 
\. ı· , ddiknnlınııı c mı sı ' . 

€' J)C, •• .. k b" kaza 
-Matmnz •1 Barter buyu ır . 
. . Otomobili muayene ettım. 

ge~ırmış. .. -· ti 
Yalnız camurluk bozulmuş. Degış r. 

l ··zum yok Düzeltilir, boyanır. 
mC')C U •• • • • d 
F rnt yınc siz bılırsınız. Arzu e er-

~ niz bir yenisini koyar~z.. 
_ Dcgı tiriniz daha ıyı ... 
Garaj sahibi 
-Peki! ... 
D dı. Vl" nıh 'ı t u yilrildil 

D lıkanlıyı tanı or milh ndisın da. 

mcdi. 
Liisycn, nieanlısına kır çiçekleri 

topladığıııı ve otomobilde unuttuğunu 
söylemişti. Bunları alıp yazı masası. 

nm üstüne koymak istiyordu. 
Çiçekleri bulamadı. Yalnız, döşe'Ille

nin altında biiyücck bir zarf gördü. 
Jak, nisanlısının muhabbetine, iffe· 

tine emindi. O, sabahleyin çekmecesi. 
nin, ufak bir kazadan ileri geldiğini 
söylemişti O da buna emindi. 

Fakat, bıı kocaman zarf delikanlı. 

nın zihninde birçok şUphelerin uyan· 
masma sc'oep oldu. 

Dilşünilyordü: Acaba bu zarfın i. 
çindc ne vardı? Şüphesiz sevda mek. 
tupları ... Lüsyen, nişanlandıktan son· 
ra bunları geri istemişti. Jak, bunu 
öğrenmek istiyordu. Znrfı aldı. Dik. 
katle baktı. Oç siyah mühürle ka. 
palı olan bu kocaman zarfın tirerindc 
v. 16 işareti vardı. Bu ne demekti?. 

Zarfı, pardcsüsünün cebine koydu, 
garajdan çıktı. Ve o sırada içeri giren 
iki kişiye çarptığı halde özUr bile di· 
Iemedi. Asabı bozulmuştu, zihni da. 
ğılnuştı. 1 

Garaja gir nlcr, otomobillere ba.k- ı 
hlar, ve garaj 8ahibini çağırdılar: 

6- KURL. .J 1!:3& 

Şehir ınektupları 

Istanbulu bir seyyah 
şehri yaparken ••• 

NeLere dıkkat etmemiz zcap edecektir? 

Bir yabo,,cumı göziine elbet bu :matı zara aa lıO§ göriinmez! 

Jstanbttlım göze Tın; görütımlJetı -manzata 1armaan bırJ ao tıl "Pazar 

fstanbulu, büyilk bir turist §ehri 
yapmak istiyoruz. 

Biitün dünya seyyahlarının asırlar
dan beri hayalinde yaşıyan lstanbul 
propagandasız kendi kendine yapıl. 
mış bir şehir olduğuna göre, seyyah 
celbi o kadar güç bir i§ olmıyacak. 
tır. 

Turizm için son zamanlara kadar 
hemen hemen hiçbir faaliyet göste· 
ı·Hmemiş olduğu halde İstanbul sey. 
yahlarm muntazam bir uğrağı halini 
almıştır. 
Şimdi turizme bu kadar fazla e

hemmiyet vermemizde, yalnız ekono· 
mik sebepler aradığımızı sanmak ha.. 
ta olur ... 

Filhakika bir memlekete seyyah 
celbi demek, yabancı para, yani döviz 
celbi demektir. Binaenaleyh bütün 
dünyada bugiln turizme verilen e.. / 
hernmiyet bunun için pek fazladır. 

- Polis müdürünün emri var. Bu ı 
otomobili mildüriycte götüreceğiz. .• 

- Llı.kin Müsyöle'r, bir yanlışlık o· 
lacnk. Bunun sahibini bilirim. Na. 
nıuslu bir adamdır, mUdUriyetle de 
münasebeti vardır .. 
Memurhırdan biri: 
- Sana M:Usyö Barlcl fena bir a. 

damdır, demiyoruz. Bu sabah bir ka
za olmuş ve tahkikat da yapılmamış 
beyhude sözlere lüzum yok . .A2. sonra 
geri getireceğiz. 

Dedi. Ve otomobile bindi, arkadaşı 
da şoför yerine geçti, makineyi i3. 
lctmiye b~ladı. 

- GözlinU aç arkadaş ... lkı Alman 
casusu, garajın son tarafında durmuş. 
lar bizi gözetliyorlar. Zamanında. 

geldik. Yoksa bizden evvel otomobili 
kaçıracaklardr. 

Hormen ve Zerton, mUlıcndis Barte· 
lin otomobilinin garajdan çıkbğını ve 
uzaklaştığını gördüler. Hormen: 

- Bu, bana pek iyi görünmüyor. 
Şüpheyi davet ettik. Matmazel Bar. 
telin niıranlısı Jak Rişar, sabahleyin 
kendisine refakat eden adam değildir. 
Yüzbaşı Dilver"le kareı karşıya gel. 
dik de, budala gibi farkına varmadık, 
fırsatan istifa ie etme:lik. Fakat ar
tık çehresini tanıyoruz. Bundan böy. 
le, kıyafetini de değiştirse ylııe eli.. 

Xurizmin o kadar büyilk iktısa.cli \ 
faydaları vardır ki, Anşlustan evvel, 
Avusturyanın Viyana. eehri, seneler-1 
cc sırf seyyahların bıraktığı paralar. 
la yaşamak imkanını bulmuştur. 

Paris, her yıl bütün dünyadan mil. 
yonlarca döviz çeker ... 

ltalyanın Venedik, ve Fransanın 
cenup sahillerindeki Nis, Kon, Mon
tekarlo gibi şehirleri de. bu arada sa. 
ya.biliriz. 
Dünyanın en güzel tabii manzara.. 

larile süslU ve her köşesinde büyük 
birer tarihi abide bulunan ve çok zen
gin mtizelerile, İstanbul niçin dünya... 
mn birinci sımf bir seyyah şehri ol. 
masın! .. 

Devlet bütün bunları düşünmüş ve 
lstanbulu tam mfuıasile turizme el· 
verişli bir hale sokabilmek yolunda 
muhtelif tedbirler almıya başlamış. 

tır ... 

mizdc.n kolay kolay kurtulamaz. Yal- \ 
ruz, anlıyamadığnn, akıl erdiremedi. 
ğim bir eey var: Polisler otomobili 
niçin ve nercyo götürüyorlar? .. 

- Bu -ndamlarm polis olduğuna e.. 
min misiniz? 
-Şüphesiz ... Otomobilin tamiıi ga-

rajda olacak ... Silver tabii bunu bili. 
yor. Korkudan 16 numaralı vesikayı 
otomobilde sakladı. Çok kurnaz a. 
dam ... Cümhuriyet meydanında genç 
kıza tesadüf ettiğimiz zaman otomo
bili aramak aklımıza. bile gelmedi. 
Silver, şeflerine haber verdi. Onlar da 
otomobili aldırdılar. 

- Öyle olsaydı, yalnız vesikayı a. 
lır giderlerdi. Otomobili götürmiyc 
lüzum gönnezlerdi. 

- Siz de, buda.la Borlih gibi söy. 
lüyorsunuz. Bu memurlar işin sırrına 
vakıf değillerdir. ll<inci 5ube, yalnız 
arabanın getirilmesini emretmiştir. 
Silver vesikayı atacak, sonra: ''Götü· 
rUnüz otomobili gorojo ... ,, diyecek ..• 

- Bwılar faraziya.ttan başka bir 
şey değil.. 

- Hayır! Doğrusu bu. Binaenale:.•h 
vakit geçirmiyelim, hemen otomobili 
takip edelim ... 

Otomobillerini, yandaki dar sokak. 
ta bıra.km'Jşlardı. Sabahki kazadan 
sonra. ihtiyaten numarasını 4& el-eğiş. 

Fakat yukarıda de. söylediğim!s 
gibi biz, bunda yalnız iktısadi fayda.. 
la r ar amamaktayız.. 

Ulu Şefin direktifleri ile dünyanın 
en buyük inkılabını yapmış, ve yüz
lerce seneye sığmıyacak bir rekonı 
15 yıl gibi dar bir zamana sığdınnıı 
gc>nç Tüı kiye Cümhuriyetinin şimdi 
bliyük bir propagandaya ihtiyacı 

Yardır. 

V c turizm, bizim en büyük propa.. 
gandn. vasıtalanmızdan birisi olacak
tır ... 

lştc bizim asıl ehemmiyet verdiği· 
miz nokta buradadır ..• 

Turizme ehemmiyet verirken, el. 
bette dalına ve daima. yabancıla.rm 
memleketimizden tam manasile mUs· 
bet fikirlerle ayrılmalarını arıyaca. 

5 ,,... :!:mu temin etmek için de, bu 
şehri, hatta bütün memleketi mcde. 
ni rıdamlarm gözüne çirkin gelecek 
manzaraları temizlememiz icap ede
cektir. Onun için İstanbul, bir yaban.. 
cı gözile §Öyle bir dola§ılınalı ve gene 
batan çirkinlikleri not ebq_eliyiz ki 
bunları yavae yavae ortadan kaldı
ralım ... 

Bazı tanıdıklarım var, bunlara g5· 
re, lt.sanbulun harap ve eski mahal. 
leleri göze en çirkin görtinen yerler. 
dir. 

Halbuki ben böyle düşUnmüyorum. 
Eskilik ve fakirlik ayıp sayılacak 

bir şey değildir ... 
Ayıp olan pisliktir. Bir ~yyah.I, 

çoğu kurunuvustadan kalmış eski 
mahallelerimizin dar sokaklarından, 
yahut ya.mnı yumru olmuş eski ve 
harap ahşap evleri arasından geçir 
miyc hiç utanma.malıyız. .. 

ÇünkU kendini }>ilen bir yabancı 
buralara ancak antika nazarile bakar 
ve bizi ayıplamağı aklından bile ge. 
çirmez. .. 

Ancak, yabancı bir adamın nazar. 
lan, mesela ~öp kutularmıızın haline, 
ve bu kutuların etrafındaki mezbe~ 
lelere, en büyük caddelerimizin bo. 
zuk, ynmru yumru kaldırımla.rma, 

Taksimde Cümhuriyet abidesinin 

burnunun dibinde duran umumi hali: 
seyyahların hc.r yerde etrafını alan 
dilenci yığınlarına ve ilfilı •.. takılırsa 
işte o zaman bizler için utanacak bir 
vaziyet ortaya çıkar ve yabancılar 
buradan bir yığın fena fikirlerle a.y. 
rılırlar ..• 

İstanbul eehrini bu belalardan kur
tarmak da zannedildiğinden daha ba. 
ait bir iştir sanının. 

• • • 

tirmi§lc.rdi. Thi casus otomobile bin· 
diler, ötlyük bir süratle hareket et. 
tiler ... 

-JII-
BIR OTOMOBİL KAZASIDAHA 
Mühendis Ba.rtel'in otomobili, polis 

mlidürüyetinc doğru gidiyordu. Pa. 
risi çok iyi bilen Hormen, önilne geç· 
mek için kısa yolları takibe başladı. 
Ve Stilli köprüsU üzerinde yetişti. 

Köprü tenha idi. Hormen, sabah. 
ki usulü tekrar etti. Otomobilin ya. 
nmdan sıyırdı. Çamurluklar biribiri· 
ne geçti, her iki otomobil, köprünün 
pannakhklarma doğru süründü, dur. 
du. 

Zerton, hemen yere atladı, yanhm 
etmek bahanesilo otomobilin kapısı. 
nı açtı, direksiyonu tutan memuru 
bıçakladı. Honnen, öteki memurun 
bayıldığını görmüştü. lki arkadaş, po· 
lis memurlarını, yaya kaldırımın ü. 
zerine bıraktılar, otomobile :atladılar, 
sUratlc uzakl~crtılar. 

SeY.rilsefer memuru ~idi. Biriken 
balkı

4 

teskin için: 
- lki otomobil biribirine çarpmış, 

bunlar da, sadamıenin tesirile yere 
dUşiip 3"al'a1anmışlar. Çarpan otomo. 
bil kaçtı. Fakat numarasını aldım: 
5684 - Y. B .• 7. Hemen komiserliğe 
telefon edeceğim...diyordu.(.Senu var) 
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BiR AADET'in· 
Haya ini arıyorum ! 

- ~~K ~e HDS ~OMANI -
- "Nefes al, Sevgilim,, dedi. Sanki 

biz, artık bu eve ait değildik. O kadar 
hafif idik ki, açık duran pencereden u.. 

çacağımızı sanıyorduk. Kar, bizim için 
serilmiş halı, bizim için açılmrş çiçekti. 
Aliye bir avuç aldı: 

- "Çabuk ye!,, dedi. Dudaldannu 
avucuna götürdüm. 

Birdenbire: 
- "Orada ne yapıycnunuz!,, diye 

bir ses işittik. 

Sıdıka hanımın yukarıya çıktığını 

duymamıştık. Galiba kar işlerine mani 
olduğu için kcyifi yerinde değildi. 

- Hay-di aşağı inin, bakayım 1 Sizi 
annelerinize haber vereyim de görür. 
•ünüz 1 dedi. 

Aşağıya inerken, Aliye cevap verdi: 
- Ne diyorsunuz? Istediğinizi yapı-

ııu. Benim de söyliyeceklerim var. 
- Ne aöyliyeceksin? 
- Onu ben bilirim. 
..,_ Pekey , görlişilrliz. 
- Görüşeceğimiz kadar görüştük t 
- Biraz daha nezaketli konuı, ter. 

'biyesizl 
- Allah, Allah 1 
- Ne dedin? 

- ''Allah, Allah!., dedim. 

Sıdika Hanım, yüzgöz olmadan işi 

halletmek çaresini düşünüyordu. 
- Gidip yatsanız, daha iyi edersiniz, 

çocuklar. Hasta olmıyasınız diye söy. 
lilyorum. Soğuk alırsınız. 

Ve cevap beklemeden edasına girdi. 
Aliye mınld:ındı: 
- Şu şıllık karıya da bak 1 Ev sahi

bine söylersem, hanyayı konyayı an
lar. Ev sahibini tanıyorum. Ocfasına 
erkekler getirdiğini çıtlatsam .•• Haydi 
Allah rahatlık versin, sevgilim. Yann 
kartopu oymyacağız... Erken kalkım. 
ya çalı§. 

Sabahleyin yedide sokakta idik. Ma.. 
halle çocuklan da erkence kalkmışlar. 
dı. Evden çıkar çıkmaz, bombardımana 
tutulduk. Toplardan biri Aliyenin ku. 
lağma geldi: 

-Ah! diye inledi. Kulağını kanıyor; 
karın içine taş koymuşlar 1,, 

Kim? Deli gibi olmuştum, hiddetten 
ba§ım döniiyorou. Hemen intikam al. 
mak hırsile yanıyordum. Rastgele bir. 
çocuk yakaladım. Gülüyordu. Temizce 
dövdüm. Diğerleri kaçtılar. Aliye ağlı
yordu. Kulağında bir damla kan vardı. 
Onu içtim: "Ay! ldedi, kanımı mı iç. 
tin? Öyleyse beni, tamam yüz sene sc. 
veceksin !., doğrusunu söylemek lazım 
gelirse, ne ben, ne de o, "sevmek,, ke
limesinin manasını bı1miyorduk. "Sev. 
gilim,, beni ne kadar mestediyorsa, 
"'aJk., da o kadar az alakadar ediyordu. 

Yazan: Hüseyin Zeki 
4-

Aliyeyi teselli için bütün ''servetimi,, 
foda ederek ateşte pişmiı kestane al
dım. Ve dün geceden kalan muhavereyi 
hatırlıyarak ıordum: 

- Dün ne söylüyordun? Ev sahibini 
tanıdığını ımı? •• 

- Yalan söylemedim. Onu taruyo. 
rum. Göreceksin ••• 

Bu mal sahibi bizim için ''iktidar,, 
m timsaliydi. Bu adam, babamın patro. 
nu de~il miyıdi? Bir hareketi, yalnız bi
zi sefalete değil, üstelik, sokağa atmı
ya da kafi idi. 

Babam, onun yanından geçtiği za. 
ma.n, hürmetle selamlıyor, HayJar Bey 
ise, hafifçe bir "merhaba,. ile iktifa e. 
diyordu. 

Haydar Beyin hayatımda alacağı 

çok mühim yerden 9üphe etmeden, on
dan korkuyordum. Görünüşü, bakika· 
ten kcTkunçtu. İki metreden yüksek 
boyu1 geniş vücudu, iri gözleri, kalın 
kaştan vardı. Bazdan, milyoner oldu· 
ğunu, bazdan ida kara kuru kansmm 
bir zabite tutkun olduğunu ve ttalya
da yaşadığını söylüyorlardı. 

Haydar Beyin, Cahid isminde bir 
oğlu vardı. O da biz yaşta çocuktu. Ll
iin, pis, kaba, terıbiyeıeizdi. 

Haydar Bey, amelesi ile az kon~ur
du. Bu işi bir diğer memuruna bırakw 
dı. Kiracılariyle kat'iyyen temas et
mezdi; bu i§i de katibine havale eder· 
di. 

Işte, Aliye, Haydar beyi tanıdığını 
söylediği zaman o kadar hayrette kab
gımın sebebi ... 

Aliye bana izahat verdi: "Bakkala 
ekmek almağa gidiyortium. K<>§~e kar
şı kal'§ıya geldik: 

"- Sabah ıcrifler hay,rolsun, Hay- \ 
dar Bey.,, dedim. Ne var sanki? O da 
diğerleri gibi insan değil mi?. 

"-Hey !Küçük, biraz dur! Yağmur 
yağıyor, yalınayak geziyorsun.. Senin 
ayakkaplann yok mu. ,, 

"- Var, ama cuma günü için sak
lıyorum.. Siz hiç merak etmeyiniz, e-
fendim, ben alışığım 1., , • 

Bunun üzerine bana bir çok sualler 
sordu: 

Babamı, ne iş yaptığım, beni; büyük 
lxıbamın hakikaten yiız ilci yaşında olup 
olmadığını .... Gı.llmeğe başL-:dım. O da 
beraber güldü. Her halde gülü~ümil 

çok güzel buldu ki tekrar gülmemi is
tedi. Sonra, Cahidi çağırdı: 

"-Hava güzelle§tiği zaman, bu kü
çük hanımla beraber oynayın.,, dedi. 
Sen de gelirsin olmaz mı, sevgilim ? ••• 
Olur, olur ... Mademki ben öyle istiyo
rum, gelirsin .. Belki elarabasınm için
ide oynarız ..• 

(Sonu Var) 

Güneş ldUbllne giren 

Vahap 
"fzmire gitmiyeceğim,, 

diyor 

Metod ve spor 
Yazan; Dr. Rasim ADASAL 

Son gelen İzmir gazeteleri fuar mil. 
nasebetiyle yapılacak maçlar için İz
mir muhtelitinin çalışmakta olduğu
nu yazmakta ve geçen hafta Aydın 

karışığını 8 - 4 yenen muhtelit takım
larının daha iyi teşkil edildiği takdir-

de gerek Ankara - lstan bul • Trakya -
lzmir muhteliUeri maçlarında ve ge
rekse yine fuar dolayısiyle 1zmire gL 
decek olan ecnebi f utbolcülere karşı 
muvaffakıyetli müsabakalar çıkara -
bileceklerinden Uınitvardırlar. 

Ayni garetelere göre; iki seneden
beri §e,hrimizdeki gayrifedere klüb -
lerden Şişli takımında oynamakta o
lan eski İzmirli Vahabrn da. İzmir 

muhtelitinde yer almak için mUraca
atta bulunmuştur. Fransadaki klübil 
dolayısiyle iki senedenberi profesyo
nel addedilen ve nihayet bundan bir 
iki ay evvel de kendisine amatör li
sansı verilmesi takarrUr eden Vahab, 
§iindi Güneş klübüne intisab etmi§ 
bulunduğundan İstanbul mmtakası • 
nın malı olmuştur. 

Bu vaziyette Izmir muhtelitlnde 
yer alması mtlmkUn o!mıyan Vahab, 
kendisiyle görUeen bir muhanirimi
r.e §Ullları söylemiştir: 

- lzm.ir muhtelitinde oynamak i
çin hiçbir müracaatta bulunmadım. 
Ora gazetelerinin yamıklan asılsız

dır. Ben ıimdi İstanbul mmtakasma 
dahil Güneş klilbünün am1smdanım. 
Bu vaziyetteyken İzmir karışığmda 
nasıl oynıyabllirim? Bu Beneki maç
larda gayrifederelerden Şişli takı
mında da oynamıyacağnn. 

Arjantinli 
oyuncular 
Pari s .. egtli yorlar 

Arjantin mllll takmımm meşhur 

mUdafii ve merkez muhacim! Oscar 
Ta.rrio yakında Parise gidecek ve o
radaki klUblerden birine girecektir. 

Arjantin takımının eski kaptanı 

San Loremo da Fransızların Red Star 
takımına girmift,ir. 

Fransa futbol kupasma 

727 Klüp 
giriyor 

Bir sene önce Pariıte kıt sarayında 
yapılan "altı gün veleapit koıuJan,, nı 
gördüğüm zaman ıpcnın IJezan ııhhat 
konıf\ICUIU bir me11ale yerine bilikiı 
harap edici bir itkence de olıl>ileceği
ne kanaat getinniıtim. Kafada sıhhat 
ve kültüre ehenwniyet vermeksizin sırf 
otomatik makineler gibi yürütülen Ye 

son haddini rekor çılgınlığında bulan 
sporun hiç bir faydası olmadıktan :bat
ka vücutça da gençliği harap eder. 

Her san'at~ ilimde ve hattil en be.ait 
işlerde rnuvaffalayetin sım rasyonel 
bir meto::lun talJbik cdildbilmesindectir. 

Sporda "G'ÜÇ olsun c!a geç olmasın,, 
vecizesi çok kere kabili tatbik değildir; 
çünkü vücud adaleleri az bir zamea 
zarfında istediğimiz kalıplara aokabile
ceğimiz hamur kölçesi değildir. Bina· 
enaleyh futbol veya giİref antrenma• 
nmda her sün ve fasıla venneluizin 
yamn saat çahıma, M"Uıra ve viicu· 
du harap etmek suretiyle iki aaat SÜ· 

ron çalııınıya nazaran sıoık dabıa fayda· 
lıdır. Bu disiplinsiz ve kontrolsüz spor 
yüzünden her sün bir talanı nahot vak
alara phit oluyoruz. Nitekim kabarık 

göğsüne ve dolgun bacak adalelerin 
bakarak kudretine ve sıhhatine çok sü
venen tanrnmıı bir yüziic:iinün çek teh
likeli Lir zatürreeye yakalanıp güçlük
le kurtulabildiğini yeni öğrendim. 

Unutmamalıyız ki aünnenaj yani 
yorgunluk, yalnız asabi cümle yani ka
fa için değildir; hiç bir takayyüde tibi 
olmadan ve alabildiğine çalı§aD bir di
mağ nasıl iri günün birinde i.yan eder 
de bir nöruteni hali gösterine, adale 
de ,.arula yorula ve enerjisini temin e
den glikojenini yok yere aariede ede 
sünün birinde birdenbire bantallqJT. 

Biz sporcu deyince tııl>iatte nonnai 
insan tipinin fevkindeki dev cüueli W. 
cutları kastediyor; ve hep ıördüiümüa 
dolpn ve ıi~n vücudlara spor bakı -
mmclan derhal numara verecek oluyo-

ruz• 
Öyle olsaydı ikide l>irde dünya • 

meydanlarma dövü~ğe n kotmı:ra 

gönderdiğimiz atletleriniz bize daima 
zaferler getireceklerdi. 

Futbol maçında da aörüyonıa; Fik· 
ret ve Salim gibi en ~eğerli ve buaas 
futbolcülerimiz muhakkak ki dev cüs
selilerden değildir. 
Şu son günlerde mevsim münasebeti· 

le sık sık plajlara gidiyor ve gençlerin 
spor hareketleı:ini gözden geçiriyorum. 
Floryada kızgın güneı altında Ye kum
salın üstünde terliyerek ve zedelenerek 

Fransa futbol kupası 1938 - 1939 ıüreı gösteriıleri yapan tanrmnıt " 
senesi müsabakalarına 11 eylftlde baır 'Y• tannur.amq s\ire§ç=Jer, \lo:rJerdc 

lanacaktır. yuvarlanaraık ve yahut bellerini bü· 

Bu seneki karşılaşmalara. 727 klüb ı küp ayaklanm hanya dikerek akro • 
i§tirak etmektedir. batik hareketler yapan bir çok atletizm 

meraklısı sençler görüyonun. 
Bütün sün mahalleler araun<JUi toz

lu, topraklı ve hatti bazan da tetanos 
m&robunu aııla~n topraadı sahalarda 
cania.-ı çıkıncıya kadar kradilcrini fut· 
bola veren ve akpm yemelderiade bir 
lokma et bile laulamı)'llD gençlerin de 
oy unlan ayni kabilden apn derec:edo 

. bir yorgunluk deiil midir?. 
Spona yorpnluk ile ifade etmek 

kndar hatalı bir teY yoktur; gerçi ilk 
antrenman denemelerinde spor bütün 
vücud adalelerini yorar; fakat ~nnra

dan hakiki spor bilakis IMr dinlenme ve 
zevk meıgaleai yerine geçer. 

iddialı fUDPİyooluk maç1-ı lıari .. 
cinde yapauya medJur oldutwnuz 
sporlarda daima bu ncıktayı nazan dik
kate almalı ve meMıli bir yüzme eana

sında yorulur J'O"l)mu 4erbal denizi 
terkebueliyiz. Esuen muntaz•m klüp • 
lerin ve tefelııkiillcria en büyük hikmet 
leri hüdwyi nmbit gibi yetipeie çabp.n 
ve sporu bi nıhbat yardımcuı delil de 
içtimai bir tehlike TaZiyetine diifüren 
acemi 'Ye bilgisiz heveakarlaın mec:buri 
bir disiplin altına ahıfülmesiclir. 

Ve muhaldaılr ki diaiplin az zaımıı 
zarfında edelJiyatta olduğu gibi sporda 

da bir "sehlimümteni,, kabiliyetini ve 
spor zevkini kazancbnr. 

I>r. Rasim ADASAL 

Beşiktaş 
klübünde 

Mevsimin ilk antrenmanına 
biç bir oyuncu ı,tirak 

aımadl 
Be§ikta§ klUbUnde, idare heyetiyle 

klüb meneupları araemda senelerden 
beri devam etmektJ olan ihtİfafm lii
hayet: sahanın ismi değiştirilmesi yil
zllnden had bir eekil aldığı ve gerek 
faal ve gerekse gafri faal azadan iki 
yUze yakmmm Beşlktaştan istifa e
derek .. Be§iktat Şeref spor klübü,, ia.. 
m.iyle yeni bir ldilb kurmakta olduk
ları malQmdar. 

ldare heyetinin tekzibine rağmen 
Be§iktaftan çekilenler her gUn art .. 
makta ve bugtın eski Beflktqta kim
lerin kaldığı tamamen meçhuldür. 

Lik maçlannm başlamasına pek az 
zaman kaldığı için aiyah beyaz idare 
heyeti A, B ve genç taknnlarmm an
trenmanlara başlıyacağı ve bu takım
lar azasının çalIDDl& gilntı ve aaa.tle
rinde stada gelmelerini ilh etmlfti. 

Bqjktqta kalan sporcula.rm irim • 
ler olduğunu belli edecek olan bu eg
Zıeraialerin ilki dün yapılacaktı. Fa • 
kat bir tek futbolcü bile bu davete i
cabet etmemiı old~ bu antren
man yapılamadı. 

O hastabakıcı, "görlişme saati bitti,, deyinceye kadar 
yanımdan ayrılmadı. ve benimle tatlı tatlı konuştu.. Ayrılır· 

ken ide tekrar beni görmeğc geleceğini vaad etti. BEN Katil - . 
mıyım 

Kısa roman 
-4-

? • 

elim.. Melahat aıktan deliye dönmüıtU .. 
.y. •• 

Bir iki gün İsWıbuda bir otelde oturduk. Sonra 1mıire 
döndük. Biz! 1zmire götüren vapur gene Hillldi. İlk defa it 
bulma zevkini bu vapurun mutfağında tatmıştım, ilk •evginin 
%af erini de ayni vapurun kamarasında kutluladık. 

Sözünü tutuyordu: Her ziyaJ"et gününde yanımdan ay
nlmadı .• Bu sonsuz şefkat, beni şaşı:rtıyor, heyecanlandırı

yordu. Artık Melahatin simasında, dünyanın en sevimli, en 
ıefkatli k.ıd•nını görür gibi olmuştum .. 

Bu k dın o kadar güzel, o kadar genç görünüyotidu ki 
benden y:ıslı olabil ece-ini düşünmemiştim •• Benden altı ya§ 
bilyük olduğunu aylardan sonra öğrendim.. Ben yirmi altı 
yaşındaydım; o, .ctuz ikisinde ... 

Hastahane'de kaldığım üç hafta içerisinde 'bir taraf tan va
ziyetimin limitsizliğini düşünürken, diğer taraftan kalbimde 
doğan a~kı beslemenin hiç bir faydası olmıyacağını sanıyor· 
dum. Fakat gen mes'uttum. Çünkü sevginin ne olduğunu 
öğrenmiştim. 

Nakleden: Muzaffer ESEN 
sonra kalbimin heyecanı yatı§tı .. Vaziyeti düşündüm.. Benim 
çocukluğuruöan biidiğim, gördüğüm evlenmek, kocanın kan
sını besle~csi demekti. Babam böyle yapmı§tı. Ko1ll§ularuruz 
böyle yaparlardı. Ben, zavallı ben, bu güzel, bu pk !kadını 
nasıl beslerdim. 

:lzmi:de Melihatin evine ilk girdiğim vakit hila rüyada 
ya;ıyor gibiydim. Sofra baıına oturduğumuz vakit te kendi. 
mi bir peri masalıru:la peri padiphının oflq andım, demek 
böyle yaşayan insanlar da vamu1 .. 

İstar.~da evlenirken Melihat bana hazır 'bir elbise al
mıştı .. :lzmire gelir gelmez ilk i§imiz ıchrin en tanmmıJ t~ 
:sisine gitmek oldu. Orada bana kat kat, çcıit çeşit elbiseler 
ıamarlattı. Smokininden, goli elbisesine kadar.. Ömründe bir 
defa bile golf sopasını eline almamış, hatta golf un adım bile 
ifitmemiş bir Anadolu çocuğuna JOlf eJbiıcai. 

1yile~nıeğe, kuvvetimi toplamağa ba§ladıkça bu limitsiz.. 
lik arttı. Şimdi tamamiyle işsiz kalmıştım ve işsiz kalmanm 
ne deme!: olduğunu acı tecrübelerimle biliyortium. 

Bir gün bu kötü vaziyeti Melahata anlatmak istedim. O da
ha ilk sözlerimle k:ırdan beyaz eliyle ağzımı kapadı: 

- Sus, dedi, §imdi daha tatlı şeylerden bahsddelim, beni 
ıcviyor ı:ıusun?. 

Bu sual kalbimi yerinden oynatmıştı.. 

- Evet, Melahat, dedim .. Bütün kalbinlle •• 
- Bunu zaten biilyordum Ahmet, ben de ~eni seviyo-

um. Hen:en evlenelim .. Ondan osnra işler ldiizelir .• 
Kalbim patlayacak gibi vurdu .. Melilıatla evlenmek .... 

•unu rUyada görsem inanmazdım .. Bu bana dünyanın en he
yecanlı, e:t umulmıyacak fikri gibi gelirdi.. Hırsla Mclihatı 

bana dolru çekmiştim, beceriksiz bir çocuğun, yahut ihtiras
'- ıawı lıh .,qnbl lpiFJle omı 6ptüm.. Bu ilk 'buMclca 

- İgler düzelecek, diyorsun, &evgilim, deldim. .• Nasıl dü
zelecek .. Bugün bet param yok, yarın hastahaneden çıkınca 

derhal bir İJ bula.cağımı hiç zannetmiyorum.. MUılriil. kar
makarııık bir vaziyet içerisindeyim.. 

Melahat kahkahalarla güldü: 
- Fakat sevgilim, bizim çok para.mu; var ... Evlendiğimiz 

vakit, benim malım tamamen ıenindir .. Sen bit an evvel iyi 
olmağa çalış .. 

Kadın paraaiyle yaşamak, kar11ının önü.'lde babamın yaı> 
tığı gibi bir hakim tavriyle alnı yukarıda gezinememek, ken. 
ldini daima mahcup, gözü yerde, boynu bükük hissetmek ... Bu 
fikir beni isyan ettirdi .. Duygulanrru olduğu gibi temiz ve 
riyasız ona anlatmak istedim. Yeniden ağzımı kapadı: 

- Koca bebek sen de ... Sevginin yanır.da paranın kıy

meti nedir ki uzun uzun bundan bahsediyorsun .• Ben seni ideli 
gibi seviye-rom .. Bunu unutma ..... 

Ses•nin tatlılığı, kollannın ııcaklığl arasında kendimden 
geçtim .• O vakit bu kadınm bana her istd:liğini yaptıracağını 
anladım.. Bir gün ıonra tamamiyle ayağa kalkmıttım. Haata
Jwıeden sıJrar p1mıu ..ı.ndlk .. BCD uadcttaı IUhot PIQo 

Be:ı Mdi.'ıata bunları anlatmağa çalrpr, bu 'kadar fazla 
masraf etmenin doğru olmaıdığını, hayatın kara günleri de 
olduğunu sa:rıp dökc.rken o hafif haf'ıf gillüyor ve fısıldıyor
du: 

- Ahmet, bilsen güzel elbiseler sana ne kadar yakştyor.4 
Sen dünyanın en ıık adamı olmağa layütsm.. 

Melfihatla, seviıen kumrular gibi başbqa aylarca ya. 
ŞW\:lık ••• 

Fkat bu sakin yaşayıı •onuna 'kadar devam edcmeıtdL. 

Mctahat ilk gençliğini gürültülü bir muhit içerisinde yaşamış
tı, sahnede kanto söylemişti .. Topluluğa, heyecana, yeni si
malar görmeğe, yeni vak'alar ya§&ınağa ihtiyacı vardı. Btı 

ihtiyç cnun için hava gibi, gıda gibi, su gibi bir ihtiyaçtı .. Bi
naenaleyh daha evlt-ndiğimizin dördüncü ayında Melihat ba . 
na böyle bir it yapmaktan, aıtıa muhat e>laıak yqamanm 

/ş..V•A 
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Avrupa vaziyeti kar~_ş_~y-~r ln~i~te.red~ ~o ~ilyon 
ı . veUi bir mu]s.avcmet ve yüksek dere. tıbak etmesını ve ıçındekı ihtılii.flara k 1ş1 n 1 n b 1s1k1et1 var 

Sovyet Rusya ve Ja~k. Yb~ arhas :e ce bir antreneman gösterdiniz. Bu galebe çalmasını bilmiş olduğunu gös-
d k. şmalann bakı ı ır ar k cd. 

a ı çarpı . . . •le endişele- başka türlü olamazdı. Zira siz Liktö- terme t ır. l . • , 
müncer olması ıhtımalı~ t gimdi en- rUn yetiştirdiği imparatorluk fethe. Cephede vaziyet n g zlzz[er 

1 
bzszklef Sporun U 

nen sulh taraftarı beşer~~~ lrini ta den nesle mensupeunuz. Madrld, 11 (A. A.) - Frankistle. . 
d~şeligfü:erleAvrupaha ısee - AD manya rin taarruz hareketleri, Herrera de] milli bir spor haline gefir-
kıp etmege_~aşlamışlar~. r altında Dlike ve Kastuera mıntakala.rmda 

Esasen fıılen ltalyan ışga/ d • Hava manevrttları yapılıyor devam etmiştir. Cümhuriyetçilcr par- meiie k arar Verdiler 
Ingiltere, ötedenberi, bisikletin en faz 1 

la rağbet gördütrü memlekettir. Son ya· 
pılan bir istatistiğe göre, Jngilterede on 
milyon kişinin birer bisikleti vardır .. 

bulunan (İspanyaya ai.t) Ba ::!. a. ~- Bertin, 12 - Mareşal Göringin da- lak bir mukavemet göstermişlerse d& 6 
larrndan bir da.ha çekıl~iY~::0ın~ veti üzerine Almanyaya gelmiş olan Siyera va] köhorno üzerinde ricat et· 
taıyanm 1ngiltereye bildırdıgı şe 1 - İtalyan h;va mareşali Balbo Alman ıtıeğc ve Kaza - dö _ Don - Pedro şeh· 
linde rivayetler çıkan şu günlerde s- ha.va ordwıwıun manevralarında bu- rini boşaltmağa mecbur olmuşlardır. 
panya meselesi vaziyeti gene karış- lunmak fi.zere Pomeranyaya gitmiş - Fıra ril sa <dl a 
tırmıştır. Balear adaları Fransayla tir. 
Fransanın şimali Afrika mtisteml~ke. Rostok yakininde Bart tayyare Vubancı muharıpler meselesinin 
Ieri arasındaki deniz yolunu tebdid e- meydanında mare.sal Balbo, general akisleri 
decek mevkidedir. Bu itibarla bu ada- Göring de hazır olduğu halde Alman- Paris, ıı (A. A.) - Epok gazete-
Jarm Tunwıta gözil olduğu rivayet e- Jarm askeri tayyarelerinin en yeni sinde dö Kerillis kazıyor: 
dilen ltalyan hakimiyeti altında bu - modellerinin ve silihlannm takdimi 
Junma..•H Fr.ansanm hiç de işine gel · merasiminde hazır bulunmuştur. 
m~ Lon~ra~a Dığer taraftan ispanyadaki ~:aba~-

Almanların askeıt lıazırlığındaıı 
endişe erliliyor 

"Gönüllülerin geri alınması mese
lesiyle Frankonun devam eden sükfı. 

tu, lngiltereye karşı tasarlanmış bir 
hakaret mahiyetini almaktadır. Bu 
sükutu acaba Frankoya kim tavsiye 
ediyor? Eğer 1talya ise, niçin? Gün
ler geçtikçe lngiliz - İtalyan anlaş-

Bwılann çoğu i§lerine gidip gelirken 
bisiklet kullarııMktadır. Bilhassa şehir 

civarında oturanlar çahştıklan yerlere 

bisikletle gidip gelirler. Bundan ba~a 
gezinti ve eğlence için de bi!iklet kulla· 
nanlar vardır. Bisiklet sporcuları da ay-
rı. 

Bugün, bu on milyon bisikletliyi bir 
teşkilata bağlamak kararlaştmlmışhr. 

"milli bisiklet teşh-ıiHltı., iı:mini taşıra· 

cak olan bu kurumun iki şubesi olacak-
tır: 

Biri bisikletliler birliği, diğeri de bi· 
siklet turing klübü. 
Teşkilatın gayesi memlekette bisiklet 

Spor Ye adetini daha fazla yaymr}•a ça
lışmak, bisikletin diğer nakil \'esaiti 
karşısındaki mevkiini korumak, seyrüc:c 
ferde bisikletlilere menfaatler temin et
mek gibi hizmetlerdir. Bisiklet turing 
klübü i e, gerek memleket içine, gerek 
diğer memleketlerde bisikletle seyahat· 
ler tertip edecektir. 

Bu teşkfültrn kurulması büyiik bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. Bundan 
hem halk, hem sporcular çok memnun 
durlar. Bu teşkilfitla umumi sıhhate yar· 
dım edileceği, bisikletin milli bir lngiliz 
sporu haline gcleceği düşünülmektedir. 

cı mnhari1ı'erin çekilmesi de elan bır 
mesele halinde durmaktadır. Yaba.D.cı 
muhariblerin geri alınması için tngıl
tere tarafından hazırlanan plan ~ak~ 
kmdaki fikrini İspanya cümhurıyetı 
b!ldirmi."J, pld.nı esas itibariyle kabul 
ctr.!iştir. Fakat Franko tarafmd8"? el
an ses seda c;.tkmamıştır. Bu vazı~et. 
ae tn.blatijl'e Fransanm ho,una gıt -
enu~ektedir ve Fransa bu hal devam 
ettlZi takdirde Pirene hudut~arını_~~
palı tutmakta deva:n edemıyecegını: 
y~nl İspanya cümlıuriyetin~ k~dı 
hn •"arından silah gönderılmesıne 
ses çıkarmryacağmı ihsas etmekte • 

Londra, 11 (A.A.) - Lord Hali
faks, tatilini ge!tirmek üzere bu ak. 
şam ve yarm sabah Yorkişhayr'e gi. 

decektir. 
Çemberlaynın tekr~r lsk~y~ • 

ya gitmesi muhtemeldır. B. Çömbör. 
Jayn'in ağustos nihayetinden e~e~ bi.r 
kaç gün için Londraya gelmesı ıhtı. 
mal pahilindedir. 

Diplomasi mahafili, merkezi ~ vru
padaki vaziyetin inkişafı ~e g~ırmek 
te olduğu istihale dolayısıle hır neb. 

masmm icra mevkiine girmesi im -
kfmln.rı suya düşüyor. Fransa.da Pi
rene hududunun açılmasını istiyenler, 
bu suretle ellerine yeni yeni deliller 
geçirmektedir. Diğer taraftan J tal ya, 
bize şiddetle hücum etmektedir ve bu 
sistematik hücumların arkasında fe
na niyetler gizlenmiş bulunması pek 
muhtemeldir.,, 

K c§l ~ c§l liil c§l liil 
(fi) lY lfilil@\ IF@l U@l IF 

dir. 
Bu günlerde Fransanın Briant-0n 

müstahkem mevkii mıntakasında. ya
ni Alplardaki ltalyan hududu civarın. 
da askeri manevralar yapmasr işte bu 
noktadan mühimdir. İtalyan ordusu
nun bu günlerde bir mane\'ra yapmış 
olması da gözden kaçmamaktadır. 
~oslevakya meselesinin de en -

dişe uyandırıcı mahiyetinden ~enilz 
kurtnrılamadığmı tebarüz ettırmek 
lıizrm ... AJmo.nynnın büyük ~ikyasta 

keri hazırlıklarda bulunduguna da .. 
~:haberler dolaşıyor. Bunun bir blöf 
olması ihtimali varld ise de va.ziycr 
tin endişe uyandırmaktan uzak bu -
hmmadrğı muhakkaktır. 

ze endi~e hiEsettirmektedir. 
Bu sabah Almanynnin askeri ha -

zırlıkları hakkında Mançester Guar
diyan tarafından neşredilmis olan ma 
JWııat.m buraya gelmiş olw haberle. 
re te\•afuk etmekte olduğu zannedil. 
mcktedir. 

Bazı kimseler, Almanyn.nm kom
§uları üzerinde bir tesir husule ge -
tirmek için gcnis mikyasta manevra. 
lu yapmakta olduğundan bahsedi
diyorlar. Bazı kimseler de Almanya. 
daki faaliyetlerin diğer memleketle. 
re bir ihtar olduğunu söylemektedir
IE.'r. Nihayet bir tnkım kimseler de 
Südet meselesinhı Almanya irin mcm 
nuniyete f.'&yan surette halledilme. 
mcsi takdirinde faaliyete geçecek bir 
cihazın ihzaratı mevzuubahis oldu. 
ğundan dem vurmaktadırlar. Fransa 

• · den reO<osO@~aı~~a Manevnıl rın netıces'n ~ 
memnun Bır A m1fn lttyyıırf'si \Cıe indi 

(AA )-Havas ajan Prağ, 11 (A.A.) - Bu sabah saat 
Br.i.va.nson, 11 · · » 7,55 de bir Al01an tayyaresi, Opya 

sın.:;r ünıhur Löbrön ile Başve. Troppau mıntnknsıııda ÇekoslO\·ak 
SlC ı Gamlen toprnl>ları üzerinde yarım snnt uç-

kil Daladiye ve genera ' 
b bah Lotarc geçidinde Alp kıta· muştur. 
a~msaa bir ge"it re.smi yaptırmış!arddıra. PraJ;'. 11 (.A.A.) - Bir Alman tay-

:. · · hitamın yareslnln Çekoslovak arazisi Uzerln-
Öğle vakti. gcgit rcs~ınınk ta.atı ku· den u"masına müteallik olarak neş· 
Löbr.. ile Daladıye, ı " 

on ·r ı rinden do. redllcn resmt bir tebliğde, bilhassa 
sursuz hareket ve va:-.ı e.e ki i mik. bu tayy,u·enln Knterlnkof üzerinden 
layı tebrik ederken on hın ~ ·ız
tarmda tahmin e~iilen halk bır ag t uçarak Klron"a doğru gittiği Nefla· 
dan Marseyyez marşını terennilm e · şovlç ve Troppo üzerinde uçtuğu be-

yan edtımektcdir. SnlAhlyettar ma-

Pcti Jurnal gazetesinde Bussar di
yor ki: 

"Fransa, Pirene hududunu kapamış 
ve halen ltapah tutmakta bulunmuş· 
tur. Blüm gibi "tavsamış ademi mü. 
dahale,, den bahsetmeğe kadar git• 
memekle beraber, şurasını kabul ey • 
lem.ek lazımdır ki, mütemadi surette 

abdal yerine korunak da istemiyoruz. 
Diğer taraftan, kontrol altında bu • 

lunan İtalyan gazetelerinin haksız ye
re yalanla dolu olarak yaptıktan fe· 

na niyetli hücumlara ne kadar taham· 
mUl edeceğiz? .. 

Popüler gazetesinde Blum diyor ki: 
"Mademki yabancı gönUllUJerin ve 

yahut kıt'alann geri ~ekilmesi muha· 
samatm tatilini icab ettirmektedir 
Fransa ve lnglltere, geri çekilme a
meliyesinin başlaması ile beraber be. 
men dcrhnl bir mütareke yapılması i
çin, şimdiden her iki taraf nezdinde 
tazımgclen tesirler icrasına hazırlan· 
malıdır. F...nternasyonal komisyonlar, 
bu suretle rahat ve doğru olarak ha
reket edebileceklerdir. Komisyonlar 
İspanyayı, İspanyol olmıyanlardan 
ve bilhassa iki sencdenberi totaliter 
diktatörlüklerin oraya yığdıkları 
harb kıt'alarmdan yavaş yavaş te
mizliyeccklerdir. 

Yabancıların geri sekilmesi için 
mütareke ve bilahare harbin yeniden 
başlamaması için müdahale veyahut 

tavassut bence, cidden sulhU istihdaf 
eden mütıterek hareketin kat'i mer • 
haleleri bunlar olmalıdır. 

15 000 
L;ra kazanan 

34303 
(03) le nihayetlenen numaralar iki

ger lira alacaklardır. 

3000 lira kazanan 

24353 
600 Ura kazananlar 
4077 15902 37196 24546 35843 1505G 

32698 22685 3291~ 

200 lira kazana.olar 
9192 10730 31136 1403 26602 27677 
9857 18122 3429 4823 20000 22895 

27307 30703 30218 3-1030 29270 5230 
9733 3815 30040 34524 15846 22404 

30638 18704 20061 37546 9359 7874 
26785 19359 30464 7485 27679 25971 

100 li ra kazanan lar 
19511 5044 26881 25644 l 7253 27837 

481 o 16505 36516 38593 2411 9552 
33670 28550 10772 21156 22090 32642 
9308 18798 26841 9698 27312 12314 

23003 21593 22348 16597 23696 33940 
3948 39190 22191 37044 22527 20322 

21045 35645 3580 35988 31320 39564 
3680 37335 3145 21913 22128 5641 

23656 19216 
Bu teklifleri yaparken, yalnız ken

di namıma konuşuyorum. İspanyada
ki dostlarımın bunlar hakkındaki dU
§Üncclerinden kat'iyyen haberdar de. 
ğilim, maa.mafih, §iddetli bfr muha
lefette bulunmıyacaklarını zannedi • 

rni::!:evralar, bilhassa Alp ta~ur:; bafil Berllndskl Çekoslovak masla
rııını arazinin arzetmekte oldugu h batgilzarının hududa karşı yapılmış 
büyijk rnc"'kUlata karşı koyınak U- olan bu tecavilıU Berlin hUk!lmetl 

s·usundaki ~istidatlarını. ktts.atm me. nezdinde protesto etmeğe memure- 50 lira kazananlar 
t~et ve mukavemetlerini ve ınal~- dllmtş olduğunu beyan etmektedir. 

d w u gcs- ~vallllll a 18880 287"80 19368 39862 16941 14753 rn~nin rok i'-•i c!nsten ol ugun l=5p811 u ~ 
~ ~ 24387 31543 35891 31874 35222 323 l<ırıneğe yaramıştır. 

Grönobl, l1 (A.A.l - Ba!lvekll. ve Cilmhuriyet hUktlmet•nio mevkıi 15613 15814 39167 24870 12992 8167 
~ıt Müdafaa Nazırı Daladiye, • kuvvetlendi Yorum.,, 332 32828 13462 2884 21134 3193 22613 
gazetecilere ,•erdiği beya.nath. ord~ Vala.nsiya, ıı (A. A.) _ Milli me. 28180 29642 33255 35512 21930 9613 
nun kendi Uz"rinde hıisd ettiği mu aai konfederasyonu, kayıd ve şartsız 16622 15987 13340 1299 25368 9077 
teşem fntib:u tebarilz ettir:niş ve de- hUkfunete ınUAheret etmek suretile fES!p)'\91ral ntc 28374 8593 7110 25134 17876 15411 

i ld ed ilı'nceye kadar mücadc lf"' 11568 31853 33889 22548 36985 30164 nı ştir ki: dihr zafer e e - 0,,. 
''Fransa, dağ alaylarına. ve .0 et ıc etmek için reye konulmuş olan tak "'~ D'"il ~ ıre S D li"'1Hdl e b ft ır 35628 16996 1844 24226 16524 31946 

bütün &El-erlerine tamamile ernnıy riri kabul etmi§tir. Oıı D=a Ö 17539 23095 11237 24169 2~289 14033 
edebilir. G.enelkunnak ba.şkanrbr~~ Sosyalist fırkasının milli komitesi, MU ra 8 S DCJ Q 30932 37131 3721 21581 20216 36949 
raı GameUn (!e manevralardan JI fırkanın hUkUmete tama.mile müza - 18298 24277 2760 4982 5799 21231 
bir memnuniyet duymuştur. hir olduğuna dair bir takrir kabul et- Londrada bir esperanto.konferanc;ının 5619 21137 12914 20971 33646 2355 ltal va ıniştir. toplandığını ha!lcr \'ermi~t\k. Bırçok 32485 35224 9881 33399 37007 15266 

Sosyalist fırkası milli komitesinin memleketlerden gelen yuz kadar esperan 6359 4843 33094 14672 38071 28316 
Musolrni " b z haurlamyoruz,, yapmış olduğu milzakcreler, geçen ni. tocu, kong~cde. bu dilin her memlekette 14195 30312 11297 3667 24328 : 338 

diyor san ayındanberi cümhuriyetçi fspan- yayılması için çareler araştırmakta ve 21925 12578 25432 36080 251 51 39122 
Roma, ıı (AA.) - Manevraların yada vukııa gelmiş olan siyasi hadi - faaliyetlerini gcnişletmiye çalı~maktadır. 2996 28.298 38132 10729 <:5313 2658 

...... d k1talarm kral önünde yap • s lerin en mühimmini tec:ıkil etmek - Fakat, kongre murahhasları bugün 35471 632 7062 18236 5183 311r.1
99 Q'Wnurı a . B Mus- :.- u 

tıkları geçit resınınden sonra · ünıle tedir. Negrin'in pnrtidcki va~yetinin matem açındedir. Altı scnedenberi birçok 38102 8187 38090 29254 5970 33761 
solini bir nutuk söyleıniş ve eze kuvvet bulm:ısı, icra komitesinin sağ Avrupa memleketlerinde esperanto okut- 2727 5 27760 32263 771 870S 28337 
demiştir ki: d to cenahtan sol cen:ıha. B~steyro tnraf. muş olan 1iss Saksl ic:minde bir kadın, 21377 12106 29934 4788 1558 3547 

"Dl!nyanın bir çok kısımlıırm a P tarları ile Kaba'lero taraftarlarına toplantı e na rndn, kalbi tutarak ölmüş· 23336 1062 5449 4341 21115 19080 
lar patlarken hayale kapılma~ bir 1 kadar bUtUn temnyllleri bir ar::ıya tür. 34510 26361 28519 7184 34270 17460 
cinnettir. Hazırlanmamak ise tıır el. ( getirecek surette açıkça bir birleşme Miss Saksl'in cenazesinde esperanto 26562 1323-0 2249 11653 11533 27502 
ııı.yettfr. Bi~ hayale kapılmıyor: vadisinde tecdidi, p:ırtinin diğer si- kon"'rc:ıi murahhaslanndan ba~ka, Lond- 34416 2645 18503 20671 1682 6305 
Ye hazırlanıyoruz.. Kral, m~vazzaf ! yast te~ckk 'ilhre k1~1 istiktaıinin rada cspcranto dilini lilen, muallimin bü ı 7749 613. 25840 35895 30116 H5295 
Ya ihtiyat hepinizin tamamıle hak et. 

11 beyan ve teyld e:lll11'!3i el:L e:Ulmiş tün ~.ı talebeleri bulunmuştur. Kilise- 21392 14920 25699 11271 38664 30624 
ti~tılz sitnyi !erini siz? biliirmekli - olnn ncticel,rin t>n mübimmidir. Bu deki ~)inde de duanın isperantocası o-j 14422 34438 24150 3533 12102 

10 000 lirahk 
son mükafat 

26287 
20 000 t ! r a il k 

ınül1 arat 
Beher num=.ı:-a bcıcr yüz 

lira kazanacak 
27165 39886 36084 10169 14564 32513 
14199 27742 31479 23118 15083 16210 
8268 8211 13804 24542 37980 4235 
53i7 30093 36352 17648 20001118153 
9290 14580 13518 1148 27881 33609 
6657 893 7717 26250 16305 18508 
6503 38295 39821 31827 

SO lira kozona~lar 
37973 38070 8492 5455 9875 25581 

1923 7912 10294 35601 27114 12518 
5149 5913 24196 29745 6498 13822 

263?2 101 3435 36378 16913 3ll08 
12287 36020 28100 35440 972 29097 
11076 36117 9307 32486 16754 12211 
14826 489 19210 29517 39161 27475 
35810 21727 27504 14532 33726 18518 
7601 11266 24314 12362 10480 12820 

13993 36953 18484 38755 6697 18485 
11309 6640 4766 23286 19732 19916 
22185 23776 13035 33166 36314 21727 
7235 34736 10255 35341 7406 7803 

29130 3297 25160 30856 17568 12831 
34347 16864 11366 24653 10369 33283 
24388 38962 7274 20299 29895 26336 

2470 26847 2721 39994 30411 23720 
2167 29999 23861 15168 21174 13675 

15500 27099 31751 86745 15277 12066 
12865 38558 3UO 31901 16650 1716 
11429 10544 10686 30715 25999 12987 
28785 7973 5714 38865 2552 27991 
38660 27892 18237 15290 21601 38952 
14585 39701 31610 15851 25138 21888 
13562 5271 34319 10466 14932 3595 

8237 8040 328.12 39998 20724 29526 
9716 39046 36483 16240 22308 12597 

12349 39512 11449 21491 16133 6848 
36108 35761 29164 8189 16734 31295 
28364 9066 17302 9480 22876 14525 
29074 23573 19420 3416 10971 17029 
16093 35623 17357 30233 10835 4586 
24979 22459 15741 3733 13892 23287 
25297 2211 18351 15446 23137 25342 

1410 9834 26513 25289 36010 33066 
23627 15431 32384 2806 24029 34374 
28781 15068 30735 30226 38139 10412 
35266 7772 33163 717 10149 17588 
3893 23451 3107 13245 1754 12326 

33842 11810 36527 24937 728628064 
22953 28662 33048 24464 
39742 262•7 26272 39015 24780 26518 
26906 5300 32359 17201 9091 28054 

4640 35879 26340 34444 15130 36302 
34480 28324 31832 4643 :Sl32 9816 
15304 3469518958 26422 24274 246S. 
34599 22059 33594 26920 4992 7991 
23343 2689 9456 23859 33282 12057 
25988 435 34264 12131 6615 39925 g·im .. b nı m"mur etti. Bu msnevra l ı .... """""t· 

ll ~ neticeler, partinin ahval ve oeraite in· -~ur. 

gilnlerınde sağlam b.:ir~di::sı:·p..,.n,~aıliııııulliliv.lııııiıııııiıllİllllıiili•Iİlllİl•lllıllli••IİIİl••••••M••••llllill•••••liil••illııiılllillli•••liiiiiliiıi11ii.iiiliiil1ıli•Miai• 



8 - KURUN 12 '.ACUSTOS 1938 ...................................................................................................................... 
1 80 ve 91 derecelik; tabii limon, portakal ve diğer çıiçeklcrden yapılmış: losyon ve kolonyalan kalb çarpıntısı, sınır, baygınlık anlarında ı 

1 F R E D O insana faydalı yegane arkadaştır. Şık bayanlanmız bu losyonlan kullanmakla kendilerini daimi surette nefis bahar kokularına 
gargetmi~ olurlar ve karşıla nndakine de bedii bir zevk duyururlar. FREDO müstahzaratlarından krem, ruj, briyantin, pudra, ve 

çocuk pudralannı V.S. yi her yerde arayınız. Markaya Dikkat. 

COLUMBiANIN SON YENiLiKLERi 
Ürgüplü Refik Baıaran 

174 4 Tello Can 
7 Mehmet Bey türküsü 

Ürgüplü A§ık Mehmet 
17478 Har:i:(em 

Habıbım 

Urfalı Mehmet Şenses 
l 7467 Dönbe:i ~?nberı 

Yar yuregım 

Erzincanlı Esat Ertürk 
17468 

Ilarkimi patladım 
Ceylan 

17 4 77 Kaşların başka başka 
Şu dağa aşam dedim 

• 

Bay Rasih Beşerin 
17 4 73 Niğde ~611i .halk şarkıları 

Ben mı dedım sana 
Niğde karami 

17480 Güzcl olasın 
Annem beni evlendir 
Al Salim türküsü 

l 7 481 Hatay şarkısı 
Ay gelfo 

Bayan Suzan 
17 4 75 Geçen Akşam 

Aşkın o derin hasreti 
Bayan Sultan 

17 479 Me~beri 
Cemıle 

D~ZJlet Demrryolları ve Limonları iş/1-t-ne 

Umum idaresi ilanları 

1 

Muhammen bedel~ 1050 lira olan 15G adet demir el arabası teahhüdünü 
ifa edemiyen müteahhidi nam ve hesabına 18.8.1938 pcr§cmbc günü saat 
10,30 da Haydarpaşada Gar binası içindeki ııatınalma komisyonu tarafın. 
dan pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işeo girmek isteyenlerin kanunun tayin eltili vesaik ve 157 lira 50 kuruı. 
Juk tcminatlariylc pazarlık günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu i~~ ait §artnamcler Haydarpaplda Gar binasındaki komisyon tarafından 
parasız olarak dağıtılmaktadır. (5042) 

............................. 
T. C. Ziraat Bankası 

Sermayesi: 100,000,000 l'Urk lirası 
Şube ve ajans adedi 262 

Para biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf 
hesaplarında en a.z 50 lircuı bulunanlara senede 4 

defa ,e kilecek kur'a ile Cl§ağıdaki pl.ina göre 
ikramiye dağı·tılacaktır: 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lir 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 
~o ,, ıoo ,, 4,ooo ,, 

100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesapların'Jaki paralar bir sene iç.in"cle 
50 LiRADAN AŞAôl DOŞMIYENLERE ikramiye 
çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 
1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Terzi 
YA \'UZ SEZEN 

Parla Kadın, Erkek Terzlllk 
Akademilerinden diplomalı. 

Beyoğlu-Pnrmnkkapı 113 Gay. 
ret apartımanı ı. 

OPERA TOR 
Dr. H. Ziya Konuralp 
' Ttp Fakültesi ikinci Cer1ahi 

. Kliniği Doçenti 
fstikl~l Cadde i Elhamra Apar. 
tımam No. 15ı19 Telefon: 35.99 

Gfiz Hekimi 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim, Tallmane, Tarlabaşı 

Cad. Urfa Apt. Tel: 41553 

Dr. Necaeddin Atasağun 
Sabahları 8,30 a kadar ve ak

şamları 17-20 LAlell Tayyare 
Apr. 2 ncl datre No. 17. Kurun ve 
Hnber'in kuponunu getirenler
den para alınmaz. Tel: 23D5.'J 

• Şirketi Hayriyeden • 
Yarınki Cumartesi günü oparlörlü - elektrikli 

71 ve 74 numaralı vapurlarımız mutat lüks tenezzüh seferlerini yapacak lard.ır. 
Saat 14.30 da kalkan 74 de mükemmel alaturka SAZ HEYETİ 
Saat 14.45 de kalkan 71 de de mükemmel salon ve CAZ ORKESTRA SI 

:vardır. Büfeler lokantacı maruf Pandcli ve Beyoğlu muhitinde tanınmış Glorya pastahanesi tarafından 
ieruhte edilmiştir. 

Her taraftan gösterilen rağbet ve arzu üzerine 71 de dans yeri sureti mahsusada bUyültülmüştür. 

Bi et ücret eri her iki vapur için 75 kuruştur 
.. ' . . -.": .., \.. b~ _. ~- . . ·, . . - ~ . : , : . . 

•ı••••••- Şi~U .Meydanında 201 numnmda nçılnn yeni husu i lınstnhnno .. ------•• 

Umumi cerrahi; kadın doğum ccrrnhlsl ve mmlcrn ameliyntJnr (Dl mnğ, Sinir, Nuhal şevki ve es· 
tetik "Gençleştirme ve güzelleştirme" amelfyntıarı) -

Snhlbi \'e l\IUdUı'ii 
Blrlncl sınıf operatör Dr. CAFEI-: TAYYAlt UANI\:AT Pnrls Tıp Fnkül te i S. mu\'azzaf asistanı. 
Ul\IUMl Cerrahi, dimağ, sinir cer rahlsl \ 'O kndm do!,'1.lm mütchnssısı.. Hnrndnr, çamlar arasında bol 1 

gün eşil bast.ahnne, modern ameliyat haneler. li'iyntlar ucuzdur. Jlnll ,·nkti i~i olmıynnlnrdnn ameliyatha-
ne \'e asistan masrafı almmaz. Dok tor nrkndnşlnrm yatıracaklnn hnst.n lnra ytlzdc 20 tenziH\t ypılır. 

Telefon: 35 • 261 
............................ -.............................. 1 , ................ ... 

Bir tek tüp sizin bu 
neticeyi almanıza 

kafi gelir 

Bugün ilk iş olarak 

RADYOLiN 
alınız ve bitinceye kadar günde üç 
defa kulianıruz. Bu müddetin sonun· 

da dişlerinizin evvelkinden çak daha 

parlak, çok daha beyaz ve çok daha 
temiz oldubrunu göreceksiniz. 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah ve akşam ve her 

yemekten sonra dişlerinizi fırçala~'l
mz. 

inhisarlar U. Müdü~lüğünden: 
l - Ahır kapı tıakuu C\'lDdc mc'< cut 138;.ı kılo ıskarta çul ilo kabataş 

levazım ambarında me\•cut 2G kalem cşyn pazarlık usuıııo satılacaktır. 
2 - Arttırma 18/8/938 tarihine rnstınyan perşembe gUnU saat 10.SO 

da Kabntaşda levnzım ve mubnyaat şubesindeki satış komisyonunda yapı. 
Incaktır. 

3 - lp numuneleri ahırkapı, bn kım evinde, 26 kalem eşya numune
leri kabatnş ambarında görOleblllr. 

-4 - lsteklilerin pazarlık için ta yln edilen gUn ve saatta yukarıda a-
dı yazılı satış komisyonuna gelmeleri fütn olunur. (5080) 

1 - İdaremizin Likör Fabrikası için (10.000) kilo kesme şeker açık 
eksiltme usullle satın alınacaktır. 

2 - .Muhammen bedeli beher ki losu (28.95) kuruş hesabiyle (2.896) 
lira ve muvnkat teminatı (217.12) ıt radır. 

3 - Eksiltme 19/VUI/938 tarihi ne rastlayan Cuma gUnU saat 10 da 
Kabataşta J .. evnzım ve Mubayant Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - İsteklilerin eksiltme için tn yln edilen gUn ve saatte % 7,5 gUven
me r.:ırrlarlyle birlikte yukarıda adı gecen komisyona gelmeleri llAn olu-
nur. (5078) 

Eshişehir Nafıa Müdürlüğünden 
Eskişehir istasyonu karşısında yapılacak 52289- ı lira keşif bedelli 10 dersaneli 

ilkokul inşaatı 6-8-938 tarihinden 22-8- 938 tarihine mü adif pazartesi günü saat 
15,30 a kadar kapalı zarf usulilc eksiltme ye konulmu~tur. Eksiltme \tlayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 2490 numaralı kanunun 16 ıncı maddesinin A ve B fıkra· 
!arına tevfikan 3864,45 liradır. 

Bu işe ait enak: Proje, ke5if tafsilatı.ve hülılsası, umumi fenni şartname husust 
fenni şartname, genel şartname, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi ve vaziyet 
plfuımdan ibaret olup 262 kuruş mukabi tinde Eskişehir Nafia müdürlüğünden a. 
ima bilir. 

Arzu edenler lstanbul ve Ankara Nafia mudüriükleıinde proje k~if hülfisası 
husu i fenni şartname, ve muka,·cle proje sini görebilirler. 

-•-•••-•••••• lstcklilerin en az otuz bin liralık bina işi yaptıtrına dair Nafia vekaletinden alın 
,~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ mış müteahitlik vesikası, ile ticaret odası vesikasını 2490 numaralı kanununun 

tarifi veçhile teklif mektuplarına eklemeleri lazımdır. Mektuplar yukarda zikredilen Uykus uzl uklarda ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde daimi encümeni ri
yasetine tevdi eciıilecektir. Postada vaki olacak teaahhür kabul edilmez. (5161>ı 

Umumi bir raQbet 
'<azanmış olan: 

tath bir uyku 
temin eder 

Sinir ağrıları, asabı, ök
sürükler, baş dönmesi, 
bayğınlık, çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bü· 

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
Ne nebati ne kim
yevi zehirli biç bir 

madde yoktur 


