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ıngiltere, Almanyayı ikaz etti • • 

Büyük askeri manevraların 
BelJnelmilel vazi1Jeiteki flerqinlik dolalJısile 

Şinıdi sırası değildir 
/ngiliz ve Fransız elçileri ··--·-.. --.-.............. HABERg;·~-~-ı-~~-.i ... -ici·-;;-~--·;;;-üd-.. ü-.;i·-üğ-.ü-.... -.. . 

Almanyadan askeri hazır-, okuyucularına bildirir ki: 

lıkların sebebini sordular 
V©l~öy~t 

<g~ırgöoıı : 
d I endİ§eli haberler üzerine Nev-Avrupa an ge en d "' .. İt l 

ork borsasında esham fiyatları ~~tu. -. a ya ve 
YF h''kA etlerı" tebealarının mutekabılen Fran-ransa u um ' . Al ı 
sa ve ıtalyaya gitmel~rini yasak ettıler. - m~nya- i 
da ecnebilerin girmesı yasak olan m.ıntakalar ıhdas 
edildi. _ Çekoslovakya Almanyayı bır daha protes- 1 

to etti. 1 

ç oslovakyad8 
heyecan: 

Zabitler birliği harbe hazır 
olduğunu bildiren 

• :Alman ordulon kımıatüla Juycli şefi 
General Kaytel 

bir beyanname neş~etti . . 
Havas muhabi. inceden inceye tertıbat alınması ıcabetti. 

Londra, 13 {A.A.) - , as. vgi ve herhalde bu hazırlıklarda gayrita-

Japonyanın 
notamıza 
cevabı ri · .. w d·w· göre Alman}anın v 

n~n ogren ıgıne • ndaki haberler bii hiçbir şeyin mevcut bulunmadıgı 
ken hazırlıkları hakkı d" 1 matik merkezinde olmuştur. 
üzerine, lngiliz ve Fransız ıp 0 

hiyeti Henüz resmen teyit cdilmiyen haber. 
mümessilleri, bu ~azırhkla;m ;:a tah. tere göre. lngiliz mümessilleri, entemas. 
ve hakiki hedeflen h~kı~ a ka:şlar yona! gerginlik dolayısilc bu mancvrala. 

1,oplantı tamamen 
hususi mahiyette 

imiş kikat yapmak mecburıyetın~c nn "Gerek zaman gerek mekan bakı-
d t f ndan venlen cevap. . . k r· . . ~ . l v ır. Alman} a ara ı 'ba t ol. mından tahdıdı,, ·ey ıyetının ıyı o acagı 
Iar, bu harekatın manevradan 1 .,/~ •• 

0 
Devamı 8 incide 

dul:'U, fakat manevraların genı~~gını 

Yunanh futbo ~cuların 
Jki sene müddetle 

Türkiyede maç 
yapmaları me.ne~ildi 

Fes ~va le çağrı lan Ohmpı.va_kos 
takımı bu set>eple şehrım ıze 

. ge:miyecek. . . . . . . 
· rf dilen sı \e Yunanı tan bırıııcısı Olımpıyakos 

Festiv~l ~una ebetıl~~:bot m:çları klüplc.I1inin şehrimize davet edilmiş ol. 
spor müsabakalarından . . _.. Devamı 4 üncüde 
için bir Mım takurtile, Çeklenn Slav) a. 

Halayda mebuslar 
30 ağustosta 
seçillyor 

Ru m Or toıloks (•emaatl !ı:' ~ rn ll ft!Sl ~sla 
ik inci müntehip seçım yapı aca 

_.. Yazısı 8 incid6 

Ankara, 12 (A.A.) - Anadolu A-
jansının haber aldığına göre, Jap::nya 
büyük elçiliği müsteşan Ankaraya gcl

Uevamı 8 incide 

Ki SACA 

Diplomasinin dlll 
n için Fransızcadır ? 

Diplomasinin, dört asırdanberi kul· 
landığı dil Fransızcadır. Ondan evvel 
Garpta Latince, Yakın Şarkta Elence 
ve Farsça bu vazifeyi görürdü. 

Diplomasi dört asırlık dilini ancak 
umumi harp sonunda, bir an için bını
kır gibi oldu. V crsay muahedesi esna
sında İngilizce konuşmayı tercih etti. 
Ama ondan sonra Fransızca gene eski 
mevkiini aldı. 

Dün, Güzel San•atlar akademimizde 
bir fotoğraf sergisini açarken Sovyet 
büyük elçisi S. E. Terentiyev nutkunu 
Türkçe söylemekle Frnnsızcayı bir defa 
daha mcvkiinden uzaklaştırmış oldu. 

Bu, bir hadisedir. 
Yabancıların Fransızca konuşuşu 

ço., defa garip olur. Zira bir Fransız, 

yabancılar tarafmdc:ın konuşulan Fran· 
sızcadan • çok defa • bir şeyler anla
maz. S. E. Terentiyev'in Türkçe konuş· 
ması garip olmadı. Zira hazır bulunan 
bütün Türkler, ne slSyledigini çok iyi 
anladılar; dilimizin herhangi bir ya
bancı tarafın':ian rahat rahat konuşula. 
bilmek gibi mucizeli bir kudreti oldu • 
ğuna inandılar. 

KURUN 

41~ aı® lYl s'ltos peırşembe g\Yı nü 
nntnşaırına <dle vam eitmeğe 

başOayaıcakto ır 

41~ ~AVIFA 1 
içinde, okuyuculannın merak ve zevkle takip ettikleri i 

f te!rikaJanndnn baıka, iki yeni romana da heılayacakbr. 1 
i -ı- 1 

i 

Subayın Ka<;ırdığı · 
KIZ 

Bütün genç Sazların seve seve okuyaceldan bir eser&. 
Yerli bir dekor ipnde ppn aık ve~ doha t.a __. 
radR, kahramanfann pek çoğunu aubaylar tetkil ediyor •• 
"SUBAYIN KAÇIRDICJ Ktz,, deliımen bir Türk auıbe. 
yının, yaramaz ve egzantrik bir kıza karıı duyduğu temiz 
hissin hikayesidir. 
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Padişah kelleleri 

e 

i 
1 
1 
1 

1 

~~~~~nn ~~ ~e~r~~tS Prog. I 
ıram ına ~aış layacaı®a taurntatn ır. ı· 

- TafsiUih 8 ı ncı sayıfamızdadır -................................................................ •• 1 ----···-······-· .. ------
Macaristanla küçük 

itilaf arasında 
müzakereler 

Bulgaristana olduğu gibi Ma-

~!acar lıiikQmct naibi Amiral 1/orti 

caristana da 
silahlanma 

hakkı verilecek 
Budapeşte, 13 (A.A.) - iyi haber a

lan mcnbalardan oğrenildiğine göre, Ma
carıstanm sılfilılanma hakkının tanınma

sı ve kü!;ük antant memleketlermdekı 

Macar ekalliyetlerinin vaziyetinin bir hal 
suretine raptedilmesi hususlarında Ma
caristan ile küçük antant arasında müza. 
kerelere faaliyetle devam olwunaktadır. 
Maamafıh, sa]{ihiyettar mahfillerde te. 
min edildiğine göre, bu müzakereler. a· 
miral Hortiy'nin Almanya sayehatinden 
donmesinden ve kuçük antantın konfe. 
ransmdan evvel bir anlasınanın vukua 
gelmesin\ şimdiden ümit edecek derecede 
ılcrlemiş değildir. 
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!Bana •• 
flO.Ce 

Heykel, ahide 
ve bayrak 

Yaza.ll: Nizameltin Nazil 

Heykelden ve abideden kastımız ne
dir? 

Su veya bu meydanı süslemek mi? 
Bir heykel, bir abide bir meydanı süs

ler şüphesiz. Bir semtin, bir şehrin, bir 
mmtaka.nm birçok §Cylcre ihtiyacı ol
dufu gibi süse de ihtiyacı vardır şiiphe
ıds. Hatt.A. yapılacak bir heykelden veya 
Abideden kastımız sadece sUs de olabt. 
lir. Fakat böyle bir abide veya heykel 
için millt akidemizi yoğurmuş olan kah
ramanlık menkıbelerlmizden mevzu al
malıyız. 

Milli akidemizi yoğurmuş olan .kahra
manlık menkıbelerinden mevzu alan bir 
lblde tıpkı bir bayrağa benzer. Filvaki 
Türk bayrağının protokolunu yapan ka
yıtlar, icabında, krrmIZI zemin üzerine 
beyaz ay yıldızlı bayrağımızm tezyini 

maksatlarla da kullanılabileceğini, bu: 
nunla binaların, bayram yapan bir şeh
rin silslenebileceğinl de kabul ediyor. 

Bir eehlrde her cinsten. her ırktan bir 
ırilrU insan yaşar. Demek ki bunların 

herbirl dllkklnmı, evini. hatta sofrasın_ 
da1d pastanın UstnnU bu bayrakla süsli

ycbtllr. Fakat Türk bayrağı, milli bir 
davamızın mUmcssUi olarak kullanrldr"r , 
saman, bir mltinı;de, bir nfimayfşte, bir 
harbde veya sadece bir geçit resmınde 
ta§lndığı zaman bunu bir yabancının e
linde bulundurmayı, yani alemdar olaralı: 
bir yabancı kullanmayı bir an hatırımıza 
bile getirebilir miyiz? 

Asla. Böyle bir dilşfince;i milli bir I!
uballlik, hattA milli bir hakaret addet -
miyecek kimdir? 

w: • • 

llevzuunu Tilrk milli menkıbelerin
den alan bir heykeli, bir Abideyi bir ya

bancıya yaptırdığımız gUn, dalına ken. 
eli kendimize bir hakaret savurduğumuzu 
kabul etmelijiz. Türk mlııt heyecanmm 
bayrağı olan güzel sanat eserlnJ yalnız 
TU.rk saııatkArma yaptırmak seviyesine 
ne zaman ula§aCağ{z? 

NfumeddJn Na.zlf 

Bu~gar matbuat 
ataşesi 

Matofun 8ul~arls· 
tanda cüzdanı çalındı 

11 Ağustos tarihli Utro gazetesinde 
okuduğumuza göre, memleketimizde 
Bulgar matbuat ata§eliği ile Bulgar tel
graf ajansı milmeasllliğini ifa eden mea
lekdaşmıız Görgi Matof geçen ay başın
da mezunen gittiği memleketinde hırsız
lar tara!mdan eoyulmuştur. İstanbuldan 
doğruca Sofyaya, oradan da memleketi 
Plevneye gitmekteyken ceketinin ce

bindeki para cüzdanı, hususi evrakı ve 
3000 leva parasıyla birlikte çahnmıştrr. 

Hamid•ye riopaya 
ai ttı 

Rl~e. 12 (A.A.) - IIamldlye mek
tep gemimiz dün Rlzeye gelmiş ve 
halk tarafından sevinçle karşılan -
mıştır. Komutanlarla vilAyet ara -
sında ziyaretler yapıldıktan sonra 

gece belediye tarafından komutan 
ve subaylar şerefine bir ziyafet ve 
şehir parkında da halkcvl bandosu, 
tarafından bir konser verilmiştir. 

Hamldtye öğle üzeri Hopaya gltmlş
tlr. 

Gökten 
düşen 

koca! 
Aşk, ınacenı ve his 

romanı 

Ya. ında 
HABER'de 

1 ş 
Trabzon 
limanında 
Veni tesisatın 
yapılmasına 
başhnuyor 

Liman işletmesi tarafından idare 
edilmeğe başlanan Trabzon limanı i
çin büyük bir inşaat projesi hazırlan· 
maktadır. Gerek iktısat ve gerekse 
nafia vekaletlerinin bir an evvel tat
bikrna geçmek istedikleri bu proje ile 
Trabwn limanı İran transit yolunun 
bütün ihtiyacını karşılıyacak bir ha.. 
le sokulacaktır. Limanın fırtınalar -
dan muhafazası için esasen bu gUn 
bir yığın taş halinde duran dalgakı 
ran tamir ve takviye edilecek ve de
Dİ7.e doğru bir miktar daha uzatıla -
rak fena havalarda limanı dalga ve 
rüzgarlardan muhafaza. edecektir. 
Liman 40 - 50 gemiyi bile rahatça ba
rmdll'abilecek bir hale gelecektir. 
Bundan başka limanın sahil kısmına 
uzun bir rıhtım ile antrepolar inşa edi 
lecektir. Buradaki yükle~e ve boşalt.. 
ma işleri de otcmatik olarak görille
r.ektir. 

İran ve Trabzon arasında işliye -
cek kamyonlar antrcpolru-dan doğru
dan doğruya malları yükliyecekler -
d.ir. ln&a,ata bu yıl içinde başlanacak 
ve azamf iki senede bitirilecektir. 

H D 

o 
Başvekilin Gençlere hitabı : 

idarede birinci pren
sibimiz milletin eko
nomik bütünlüğüdür 

mek tebl Ce: aı Bayar Yüksek lktis:ıt 
mezunlarının toplanhsınd :-ı 

bir nutuk söyledi 
Yük:ıek iktıisat ve ticaret mektebi me.. 

zunlan tarafından dün gece Suadiye pl&.
jmda mektebin yeni mezunları şerefine 
verilen ziyafet çok parlak olmuştur. ZL 
yafette iktisadi mahafile mensup kimse. 
lerle mektebin eski mezunları hazır bu
lunmuştur. 

Başvekil Celfil Bayar da gece yansı 
ziyafeti şereflendirmişlerdir. Bu ara ce. 
mi}/et reisi Tahsin Yazıcıoğlu bir nutuk 
söyliyerek mezunların hayattaki vazife. 
!eri hakkında öğütlerde bulunmuştur. 

Bun~lan ::.onra başvekil Celfil Bayar ce. 
\Ciben birkaç söz söyliyerek demiştir ki: 
"- Arkadaşlar, iktisadi bir mevzu ele 

alındığı ve konuşulduğu zaman daima 
heyecan duyar ve söz söylemekten zevk 
alının. 

Bizim rejimimizi kuran Büyük Şefin 
hareketlerini tetkik ettiğimiz zaman ba
riz olarak iki nokta gözönüne çarpar. Şe. 
fiw "memleketin istiklalini kurtaraca
ğım,, demiş ve davasını kazanmıştır. Bu 
sayede Türk milleti de yüksek bir izzeti 
nefisle yaşamak im.kanını bulmuştur. 
Şefimizin ikinci bir hitabı da, Izmirde 

söylediği "bundan sonraki zafer Türk 
köylüsünün sabarundadır,. hitabıdır. Bi. 
zim için en salim yol ekonomimizi tan. 
zim etmektir. Genç arkadaşlarnnıza ha
tırlatmak isterim ki r~jimimizfo banisi 
olan Atatürki.m kurduğu halk partisi 
prensiplerinin dörtte üçü memleketin e. 
konomisine aittir. 

(iünü~ ltlttası 

Zıt düşünceler 

F RANSIZCA ldlçük bir kitab var
dır: Le Poor et Je Qmtre. Mu

harrir - daha doğrusu muharrirleri -

birtakım mevzular hakkmda biribirlne 
zrd fikirler toplaYlP bunlan yan yana 

dizmişler. Hüseyin Cahid Yalçm, F1Jdr 
Hareketlorl'nde bu kitabm birçok yerle

rini "Lehte ve Aleyhte" ad:ryla tercüme 

etmişti; keşki mecmua sayfalarında bı

rakmasa da toplayıverse. Okunması ger. 
çekten çok eğlenceli oluyor. 

Yalnız eğlenceli de değil, faydalı. 

Bir mevzu üzerinde insanlarm biribir. 
!erinden nekadar ayn düşUnebilecckle. 

rini, hatta bir mütefekkirin bazan kendi 
kendini ccrhetliğinl görmek bize Haki
kat'in bin bir çehreli olduğunu öğreti

yor. O kitabdaki fikirlerin çoğunu o
kurken: "Ne kadar doğru!,, diyoruz ve 

bir an evvel beğendiğimiz, iştirak etti
ğimiz bir fikrin tam zıddına da hak ve
rirken hoş bir hayret duyuyoruz. 

lnsanlarm çoğu bir kere kabul ettik. 
lerl hakikatlerin, söyledikleri bir sözün 
esiridirler; onun aksini de söyliyecek 

olurlarsa kararsızlıkla itham edilmekten 
korkarlar ve "yeni" kanaatlerini bildir

mekten çektnlrler. Bunun için ekseriy& 
eamlmiyeuizllğe, yalana mecbur olurlar. 

Halbuki o küçUk kitab bize en büyükle
rin bilo daima ayni §eyler düşünmedik-

lerini, bir gün iyi bulduklarma bir gUn 

fena diyebildiklerini gös.teriyor ve bu 

Gelecek yaz Floryaya 
vapur işletilecek mi? 

Biztim devlet idaresinde birinci derece.. suretle btzl kendi kendimize, dUnkU ka
de kıymeti haiz prensi pimiz milletin ek.o. naatlmize esaretten kurtarıyor; bize bir 
nomik bütünlüğüdür. Bu yolda sızın 

mevzu hakkmda biriblrlne zıd diişünce
nurlu ve şuurlu rehberliğinizin yeri çok 
büyüktür. Muvaffak olduğunuz takdirde lerimizl söylemek cesaretini veriyor. 
maziyi unutturacak ve memlekette yep. Karşımızda.kinin fildrlerint hU.rmetle 
yeni bir hayat doğmasına hizmet edecek- dinlemek, onlara da hayat hakkı ver
siniz. Yeni hayatınızda muvaffakiyet te. mek, yani taasaubdan kaçınmak bllyilt 

· ed · bir meziyettir derler; hattA bir müte-

Bu haltın imtiyazına sahip olan 
Akay tetkikat yapıyor 

mennı enm., 

Gençliğimizin unutmıyacağı diğer bir fekkir dil§ilnmenin ancak bu §artla ka. 
vazife daha vardır. Bu da, büyük bani- bil olduğunu, tendlsfntnldJere uymryan 

m&zi daima içten gelen bir muhabbetle fikirleri, kanaatleri dlnlemiyen timııe
sevrnektir. Bunu tavsiye etmek zaittir. nin düşünmediğini, dUşUnemediğini l!IÖY· 

Çünkü o bütün Türklerin kalbinde sarsıl. ler. Başkalarma borçlu olduğumuz bu 
maz bir iman halinde ya_c;amaktadır. U. toUıuce'ı n1cia kendlmı.. ı.-.r cı..s· 
zun zamanlar başımızda kalmak suretile termfyelim? 

Akay idaresi, Almanyada inşa edi -
len peni vapurları geldikten sonra ye. 
ni bir sefer programı hazırlıyacaktır. 
Haber aldığımıza göre, vapur kadro
su gcnişliyen idarenin gelecek yılaan 
itibaren Istanbuldan Floryaya da se-
fer yapması hakkında tetkikler yapıl· 
maktadır. Esasen bu iki nokta arasın
daki sahillerde vapur işletmek Ak.a
yın imtiyazları arasındadır. Ancak 

şimdiye kadar kiti vapur bulunma. • 
ması buralara sefer yapılamamasını 

mucib olmuştur. Fakat bilhassa buse
ne Floryaya halkın rağbeti azami de. 
receyi buldugu, ve demiryollarınm bu 
rağbeti karşılıyamaması bu düşünce-

nin tekrar ortaya çıkmasına sebeb ol

muştur. Alakadarlar Florya hattına 

vapur işlediği takdirde buraların da· 

Gayri mübadil
lerin istihkak la

rını tasfiye 
Noter ve icraya 

müracaat edenlerin 
vaziyetleri ne olacak 

GayrimUbadillerin }Blerini tasfiye için 
maliye vekfileti namına çalışan heyet, 
şimdi istihkak sahlblerlnin ayrı ayrı hak
larının tahkiki ne meşgul olmaktadır. 

He~ el bu iş esnasında muhtelif vaziyet
lerle ko.rşılaşınr§lır. 

Gayıimlibadlllerden bir kısmı evvelce 
haklarını uzun muameleler yüzll:ıden 

normal yollarla istihsal edcmediklerin. 
den noterlikler vasıtasiyle lstihkak te -
mellük etmişlerdir. Bunlar ayrı bir sınıf 
teşkil etmektedir. Diğer taraftan gayrl
mübadillilı: istihkakları fu:erine icra va
srt.asiyle ihtiyatl ve lcrai haciz vazetti
rerck mülga gayrimUbadiller komisyo
nuna tebligat yaptırmış olanlar da var
dır. 

Bütün bunların haklıırmm. mahfuz ol. 
ması IAzımgelmektedir. yapılan tetkik -
lerde bunların haklan me§ru görülerek 
kendilerine eylfillln beşine kadar müra

caat salahiyeti verllmlştir. MU.racaatçl -
lere birer numara verilecek ve bil8.hare 
) ı ·11lacak tevzlııttan bunlar da istifade 
edeceklerdir. 

ha çok rağbet göreceğini ve bilhassa 
gittikçe bUyUyen Florya plAjlarmdan 
halkın haildyle liııtifade edebileceğini 

söylemektedirler. Btı yolda: gelecek 
ilkbahara kadar tetkikler yapılacak 

ve müspet karar verilirse gelecek yaz 
ilk seferlere başlanacaktır. 

bizi nurlandıracak olan o kuvveti hepi- !çimlzi iyice dinlememiz llzımdır: o 
miz beraber takdis ederiz. Sözlerimi bu. zaman görıllrilz ki talan şe~i hem iyi, hem 
rada bitirir, hepinize ne§eli bir gece te. de fena buluruz; gönIUmüzde hem 

menni ederim.,, bedblnUk, hem nikbinlik vardır; hayata 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ziraat bankası 
köylüden buğday 

mübayaasına başhyor 
Bazı açık J(Özlerin fırsattan istifade 

ile köylüyü kandırmasıntt 
meydan verilmiyecek 

Bu sene havaların gayet normal ve sı
cak gitmesi neticesi olarak her nevi 

mahsuller ve bilhassa buğday geçen se. 
nelere nazaran daha evvel kemale gel-

miştir. Bu sebcble hasad daha erken ~·a 
pılınış ve köylU nıahsulll dane olarak 

daha çabuk elde etmiştir. Yurdun ek -

seri mrntakalannda mabsuliln bir ay da
ha evvel idrak edildiği görUimektedir. 

Ziraat Bankası buğday mllbayaa mer
kezleri, köylüden devlet namına buğday 

alrmı işinde geçen seneki müddet mik
yasrru gözönünde tuttuklarından bu se-

ne milbayaa işinde biraz geç kalmı§lır. 
. Bu yüzden murabahacıların harekete 
geçtiklerini daha evvel yazmıştık. 

Bundan sonra bu işle meşgul olacak 
olan toprak mahsulleri ofisi, henüz ka. 

nuni hususların ikmaliyle teşkllAtıru ta. 

mamlamadrğından ziraat bankasına mu. 
racaatle kanunda da tasrih edildiği veç
hllc mevcut buğday nıUbayaa merkezle-

Hariçten şeker ithal 
edilecek 

Yeni şeker fabrikalarımızın faaliyete 
geçmeslııe kadar gittikçe arma.kta olan 

şeker istllılAkinJ karşdamak ve bulunma

m icab eden stoku korumak için yeniden 
kristal ve küb ıeker ithaline karar ve
rllmlatlr. . 

rinin derhal faaliyete geçerC'k köylUnün 
elinden mahsulün alınması için lazım -
gelen muamelenin yapılmasını ist-nıiş -
tir. 

Saç kıvırma 
makinaları 

- Kontrol işine ha ··aı 
neden başla nam adı•/ 

Son gilnlerde Ankarada ve sonra şeh
rimizde blriblrl ardınca makineyle yapı
lan saç kıvırma işinde bazı vakalar o. 
lu§u ve bazı genç kadınların saçlarmm 
yan'rı,ı berberler arm:ında dahi teessür

le karşılanmıştır. Şehrimizin ileri gelen 
berberleri bu hjdiseler devam edip gi

derken saç kıvırma makinelerinin kon
trolu ve bu makineleri kullananların 

imtihana tabi tutulmalan hakkında ber
berler emniyetinin rsrariylc hazırlanan 

ve 15ehlr meclisinin geçen toplantısında 
kabul edilen talımntnamenin elan tat
bik salıa3ma konulamamrş olmasını doğ
ru bulmamaktadırlar. ÇUnkU; böyle kı. 

.rık dökük makineler ve bu kabU kifa
yetsiz eller varken dalın birçok kadının 
saçlarından mahrum kalacağı ve başın
da yaralar açılacağı muhakkak görül -
mektedir. 

Saç kıvırma makinelerinin konı;olu 
ve , bunları kullananların imtihanlan 
hakkmdakt talimatname mucibince bu 

hem iki elimizle sarılmak, hem de onu 
bir an evvel bırakıp gitmek isteriz. Ni-

çin bu baletlerden yalııız birini kendi

mize maledlp ötekini de duyduğumuzu 
itiraf etmlyelim. Doğrusu: "Hayat, ni-

metlerin en bUyUğUdtir" hllkmtl Ue: 
"Hayat çekilmez blr ıstırabdır,, hükmü 

bizim aklımıza ayn ayrı, başka ba§ka 
gtlnlerde gelmez, bir arada gelir' ve bl-

riblrine zıd olmakla beraber içimizde 
gayet ahenkli, yekpare bir btitlln tegkil 
eder. Biz o biltnnn olduğu gibi ifade ede. 

miyoruz; hialerimiz, fikirlerimiz terklbt. 
dir, halbuki dil tahlilidir; biz hayatın 

hem en bUyük nimet, hem de çekilmez 
bir ISlil'ab olduğunu bir arada dilşündil

ğUmUz halde bunları ayn ayn söyleriz 

ve iki hUkilm arasındaki tezadı görün
ce hayret ederiz: "Hayır, ben böyle dil-

§Ünmedim, benim fikrimde hiçbir tezad 

yoktu, yanlıv ııöylem.l§im, kendi.mi anla
tamamışım,. deriz. Sudaki gazler biribi

rinden aynldığı zaman suya nekadar 
benzemezse o iki hUkilm de bizim aaıl 

kanaatimize o kadar benzemez. Fakat 

ne yapalım kl hislerimizi, kanaatlerimizi 

sa gibi bir madde halinde gösteremiyo
ruz, dilin daima tahlili olması buna ml • 
ni. 

Fakııt bizim söylediklerimizi dlnliyen
lorin, blzf hemen tenakuda ithama kalk

madan önce zihinlerinde o terkibi vücu
da getirmeleri lizmıdır. :lnsanlar biri· 
birlerine karşı bu hilsnO - niyeti göster~ 
medikleri için çok kimseler duydukla-

rının, dilşUndilklerinin tamam.mı söyle. 

meğe cesaret edemez; kendilerind6n, 

bize bu hayattaki tecrübelerinden ver
dikleri haber yarım kalır. 

Nurullah ATAÇ 

kontrol işin.in ve imtihanın bu ayın ilk 
yansrnda tamamlanmış olması icab et
mekteydi. Fakat - evvelce de yazdığımız 
gibi - sıhhat mUdürlUğU henüz komlsyo. 
na Az! göndermediğinden faaliyete ge
çilememektedir. 
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Alman katolik kilisesi Çıplak 1Jıldız 
Roma kilisesinden ayrılıyor f; Dora.ti Lô.ınur !filJindi 

Hitler ~ A R ~ O 
- -- {t 

Doroti Lamur, 
artık, yarı çıplak 

bir kıyafette fiirrı 

çevırmcmeğc ka· 
rar verdikten 
sonra, hakikaten 
giyinmiş, belki 

bum:ia da herkes· 
ten ileriye gitmiş 

Dıni hususlarda hi1t. te
beasının başk9 birisine 
tahi otnı 1sını is eıniyoı 

............................... ._ ........... 
De~ il llf'ıııld ga.ı.l't('lo;lndt•n: 

liitlcr yt>ni bır dnrb<' luızırlamnkta

dır: .A iman kntolik kilisesini ltoma kili· 
scsindC'n ayırmak, akide>lcı i ve adetleri 
ile katolık olan. fakat Papa.} 3 bağlı lıu
hınmıyan bır Almnn katollk kıliscsi kur-

mak. 
Hıtlor bununla, 8ckizinri Hcnri'nin 

'Vaktiyle lngılterC'cie yaptığı gibi hare • 

ket elmiş olacaktır. 
Hitler de, Henri gibi, kntoliktir. Yi

tıe Henri gibi, papalıkla arası ıyi değil
dir; yine onun gibi, tebeasının, dini hu
IUslarda bile olsa, başkn birisine tabi ol

tnasını istemiyor. 
Bu meselede büyilk rol oynıyan biri 

\'arsa o da A vı.ısturya baıırahibl kardi
nal lnnitzerdlr. Dört sene müddetle kar
dinal, Vatikanla Almanya arasında an
laşma ve samimi bir iş birliği husule ge. 
Urmeye çalışmıştır. 

Fakat, Avusturyanm işgalinden sonra 
bu iş birllğınin temini büsbütün müşkül
laşmiştir. 

Nisanda A vusturyada yapılan re.}iam
da kardinal 1nnitzer ve bil tün A vustur
l'a pfskaposları katolikleri "evet,, reyi 
vermeye davet etm!§lcrdi. (Reyifımda 

sonılan sual şuydu: "Avusturyanm Al
ınanıııya ilhakına rnzt mısınız?,,) Kar • 
dinalin bu tebliği "Ya11asm HiUer!" ke

linıcıer!yle b!tlyordu. 

l>npalık ise radyo ile bu hareketi şid
detle reddeden bir hitabe neşretti. Bu. 
zıtın üzerine kal'dinal Romaya gitti, fa. 

kat ihtllM yine baki idi. 
Ondan iki ay sonra, HiUer Romaya 

gittiği zaman, Papa "Mukaddes şehirde,, 
(Roınada) "!sanın haçı olmıyan başka 
bir heçlı bayrağrn dalgalanmasından,, a

çıkça şl.kiyet etti. 

Bu, Nazi idaresine karşı bir din har
bi ilan etmek gibi bir şeydi. 

Almanyadaki kntolik plskaposları ve 
diğıır katolik ruhani reisleri - bunların 
idareye resmen muhalif bulunmıyanla -
n • ikl cami arasında kalmış beynamaz 
Vaziyetine dUştillcr: bir taraftaıı de,•let 
reisini, diğer taraftan kilise reisini da. 

nltmamak istiyorlardı. 
Fakat bu nazil< vaziyet yakmda kat'i 

bir neticeye bağlanacak. Almanyadaki 

lngilterede film mi çevirecek? 

Stokovski gizlice 
Londraya geldi 

Grcta Gnrbo ile kocası • veya bazılarının dcdığino nazaran sadece arkada
':' • Lropold Stoko,·ski lsveçc gittikten sonra ·bir müddet isimleri unutulmuetu. Bu. 
glin ~ine onlardan bahsediliyor vo yine esrarlı bir hadise olarak: 

Stoko\ııki lngiltcrcde bulunmaktadır. Bundan birkaç gün evvel birdenbire Lon
drayn ge>lmiş ve kimse tarafından tanınmamaya çalışarak, eehlrde glzJI bir eekllde 
dolasmıştır. Fakat, orkestra şefi, bulunduğu otele kim olduğunu söylemeye mecbur 
olmuştur. Bundan sonra da bu tabii, derhal etrafa yayılmıştır. 

Stokovskinin Londrnya yalnız gelmesi bilyük bir dedikodu uyandırmıııtır. Be
raberce 1sv<'çr giden iki sanatkarın, kısa bir müddet sonra ııyrılmalarma ne gibi 
bir mana. verilebilir? Stokovski.}i aralarmja görünce bUtiln Londra halkı bunu dü
şilnmeye bnşlamı§lır. Bunun üzerine Stokovskl biz1.at vaziyeti izaha JOzum görmU§

tilr: 
Söylediğine göre, 1..ondraya Greta Gnrbo da gelmek istemiş, fakat Mora bir

denbire ca.}ınıştır. Buna da sebeb, Londranın bu yaz pek kalabalık olmasıdır. Greta 
Garbo orada rahat cdcmiyceeğini dilşünmUş ve kendisi lsvcçte kalmayı tercih et. 
mlştlr. 

Fakat, bu, Grcta Garbonun Londraya niçin gelmediğini izah etse bile, StokO\'!!· 
kinin niçin geldiğini izah etmiyor. lşln bu esrarlı tarafı hakkında da, orkestra şe
finin Londrada. çalı§mak için bazı operalara ve tiyatrolara müracaat ettiği l!'IÖylenl
yor. Ylne öyle bir şayiaya göre, Stokovsk 1 Greta Garbo için de bir İngiliz studyo
su ile gö\ilıiecek ve ona lngilteredo bir film çevirmeyi temin edecektir. 

oırııgn U'lteıre.oı n n 

Kadın dövmek adeta 
bir eğlenceymiş! 

lngiltcrcdo Venııburi gehrillln beledi
ye meclisiyle başrahibl ihtl!Af halinde • 

dlnl rüesa Roma ile Berllnden birini 
tercih edeceklerdir. 

Söylendiğine göre kardinal tercihini 
daha §imdiden .}apmıştır: Alman kato • 
ilk kilisesinin Vntikandan ayrılması le
hinde çalışmak, Papanın tfibiiyetinden 

çıkmak ,.e yeni bir Alman katolik kili
sesi tesis etmek. 

Yine söylendiğine göre bu işte Hitle
rc fikir vermektedir. Acaba Alman pls
kapos ve dini rcisl<'rinin kaçı bu hare
kete girecek, kaçı Almanyadan eilrül _ 
mek tehlikesini göze alarak Roma kili
sesine sadık kalacak! 

Bu hô.dise, devletle din arasındaki İtal
yan ihtilafını da şiddetlendirecektir. 

dfr ve aralarında hakikaten çok ııiddet
lf bir münaka§a olmuştur. 

Rablb, yazdığı bir makalede, eehlr 
halkını cehaletle ve karılarını döğmekle 
itham etmiş ve bilhassa demiştir ki: 

"Şehirde yUksek mevki işgal eden 
herkes bilir ki, hiçbir yerde Vensburi
dcki kadar halkın kUltUr ve bilgi seviye. 
si düşük değildir. 

Okuyup yazma bllmiyenJer pek çoktur. 
Birçok çocuklar vardır ki 11, 12 yaala
rmda oldukları halde pek az okuyup ya
zablllrler. 

Halkın killtilr ımviyeslnin dilşUk oldu
ğunu gösteren daha blrtok hAdlscler 
vardır. 

tir: Geçenlerdç 
Los Ancelosda 
yapılan bir at ya· 
rışrnda onu bu kı. 
yafette görmiiş. 
]erdir. 

Malumdur k' ı, 
at yan§lan daima 
kadınlcırın en şık 
tuvaletlerile gel
dikleri bir top 
lantz yeri halinde

dir: bUtün yeni 
modalar bura:in 
teşhir olunur. 

Doroti Lamu , 

run da şimdi. bu 

tuvaleti ile rcııı 

moda çıkarac frı 

ümit ediliyor. 

Dünyanın 
hürmetini 
kazanan 
Türkiye 

• 

"Taymls" mühim 
bJr makale neşretti 

lngilizco "Taymls" gazete lnln 
Tilrldycye mah u ı;rkar<lığı Uih esin. 
den bahı;etml:; 'c yazılardan bazılanru 
nakletml~tlk. Gazete bo ııa,·e mUnasc
bcUylc, aynl"a bir de makale yazmrır 
tır. Türle lnktlAbmdan hayranlıkls 

bahsedilen bu makalede şöyle denili
yor: 

Havalanma hevesi 
kadın lar da daha fazla 

Bunların başında, erkeklerin kanlan
nı döğrnclcri gelir. Öyle ki, kadınlan 
döğrnek erkekler için adeta bir eğlence 
halini almıştır. Bu gibi hadiselerden an
cak mahkemeye dilşenlerln fnrkmda o. 

Juyoruz. Şüphesiz ki daha birçok kadm 
döğme hadiseleri \'ardır ki, mahkemeye 
intikal etmediği için haberimiz olmuyor. 

Bundan başka nna babanın çocuklara 
karşı gösterdiği muamele de cemiyetin 

istikbali ilzerinde bUyUk tesir göstere • 
cektir. Bugün, anasından babnsıııdan fe

na muamele goron çocuklar_ yarm ken
di evlatlarına da ayni r;ekildc hareket 
edeceklerdir. 

Tarihte, A vrup:mm "Hasta adamı,, nı 
terakki eden nsrl bir memleket ve Bal
kan yarımadasında, şark! Akdenf%dc, 
garbi Asynda. sulhün ve istikrarın esas 
dlreğl haline getiren lnkılab kadar hay
ret uyandıran pek az hadise vardır. 

Harbden cwcl, Türkiycnin zayıf bir 
halde bulunması dünya siyasetinde bir
çok Uıtlliiflnro sebeb olurdu. Hududlan 
içindeki karışıklık yabancı devletlerin 
müdahalesini davet etti. Kom3ulan 
Türkiyenln inhltatındnn kcndllorino pny 

İngilterede sivil 
bir hava ordusu 
kurulmasına ka
rar verildiğini 

ve derhal teşkila

ta geçilerek bir 

hafta içinde 
bine yakın 

kaydedildiğini 

yaı:mıştık. 
Sivil hava or· 

ıdusuna kadınla· 
rzn da çok rağbet 

ettiği görUlmek· 
tedir. Esasen bir 
ç.ok kadınlar ha· 
vacılığa heves e
diyorlar, fakat va

ziyetleri icabı 
mevcut mektep -
lere devam cdemi

yorlPrdı . 

"',,,,f.jU.:.;....3.ı~

Tc~kiliıta ilk yazılan kadın azalar 
heveı;Je derslere batlıyorlar. 

hüyük bir 

Halbuki yeri açılan kurslara. gerek 
fiyatların gerek ders saatlerinin uygun 

olması d~lavısivlc herkesin i tiraki ka-

bil olmaktadır. 1 Sivil hava ordusun ın m ıhtelif 'ko 

başkanlıklarında beş te kadın bulun
mıktad•r. Bunl:ırdan biri, Misis Maksi:n 

Mile otcdenberi tayyarecilik sahasın 

daki (aaliyeti ile tanınmıştır. Bilhas
sa. yeni tip tavvare modelleri yapmak-

Birçok ailelerde ana babanın nllfuzu 
kıılma.mıştır. Çocuklar annlarmm baba

larının müsaadesi olmadan istedikleri 
yerlere gidi.}orlar. 

Biltiln bunlnm sebeb eski hıristiyun 
adetlerinin ortadan kalkmasıdır. Bunun 
net!ccsı olarak vilayet meclisi pis bir 
yer halini almı tır, ahnli ı:ınrho~tur, karr
larmı döğmektedir.,, 

Rah~bin bu sözlori 3ehrin mUlkiye A. 
mlrlcmnl dohşcUi kızdırmıştır. Bilhassa 
şehir meclisinin ithamı §iddetle protes

to edilmiştir. Şehrin \'alisi, rahibi yalan

cılıkla ilham etmekte vo şehirde hiçbir 

döğme \'akrısı olmadı~'lnı söylemektedir. 

ta mahirdir. Misis Miles şimdi, yeni 

tayyarecilik teşkilatında ders görecek
lere tahsis olunacak yeni tayya~ler 
için model haznl makta meşguldür. 

çıkarmak istiyorlardı. Siyasi kıskançlık
lar mali rekabetlerle beraber gidiyordu. 
İstanbul, rncmlekcUn tabii zenginlikleri. 
nl knndl hcsaplarma İfiletmek ist.ıyen 

yabancı devletlerin mUca.dele sahnsıydı. 
Buglln Türldyc bUtün dilnynnm hür

metini knzanmı5 bulunuyor. Hiçbir dev
let artık Türkiycnin dahili işlerine ka

rışmak istcnıJyor Komsuları Tür' ki • ~ • yeye 
k9.rşı hnsmune niyet beslemeyi bırakın. 
bilakis onunla dost olmayı ve müşter~ 
menfaatlerini kuvvetlendirmeyi istlyor
~ar. Yabancı scrmayedarlo.r anlamışlar
~ ki, tutacaklan işlerde yeni Türkiye
. • menfıınUerini Vô lktısadi i!!tlkltılini 
ıhlnl etmemek lıiznndır, 

1923 Lozan muahedesi ile Koma! A.
tatUrk'ün zaferi bUtün dünyaca tnnmmı~ 
lI. O glindcnberi Atntürk'Un kurduğu ;~ 
idare ettiği Cumhuriyet bir siyasi znfer
den di.;cr bir siyasi zafere ko:ıarak iler
ledi: Balkan antantının kurulması; Tür
kiye, lrak, 1ran ve Efganiırtanı müşt.e
r('k menfnatleri ic;in blrlcştlr<'n Aı:;ya 
misakının imzalanması: Montrö muahe
desi; 1nglltC're) le yaprlan mali ani şma 
VA 1sk nfl<'run m IE' inin Frnn ile 

. . 

Japon 
kumandanı 

Sovyet a skerlerinin 
cesaretine hayran 
Tokyo, 12 .(A.A.) - Domei ajansı bil. 

diriyor: 

Sovyet - Japon mütarekesini mütea!dp 
Japon kuvvetleri kumandanı general, neş 
rettiği cmriycvmide, Sovyet ordusunun 
cesaret ve yüksek maneviyatı hakkında

ki hayranlığım ve yüzlerce tankla mü. 
cehez muhasım tarafa mukavemet eden 
Japon askerlci karşısında hissettiği ifti. 
har duygularım bildirmektedir. Statüko 
bahsine temas eden general Japon mev. 
zilerinin bundan bir ay evvel muhasa. 
mattan öncekine nazaran çok iyıleşmiş 
oldul;'llnu kaydeylemiştir. 

Japonlara göre yeni bir hftdise 

Tokyo, 12 (A.A.) - Sahalin adasının 
cenubunda kain Şi~kadan telefonla alı
nan bir habere göre Sovyet hudut muha. 
fızlan bugün saat 15 de diyet azasından 
Tashiorsi ile Sovyet arazisi hududunda 
kain bir mmtaka olan Handazava mın
~asında seyahat etmekte olan bir çok 
kımı::eler üzerine ateş açmı5lardır. Sey. 
yalılardan biri yaralanmıstır. Japon jan
darmaları. vaka mahallinde tahkikat yap 
maktadırlar. 

---0-

Frankocuların 
cephesi yarıldı 

Barsclona, 13 (A.A.) - Müdafaa ne. 
zaretinin tebliği: Scgrenin sağ sabilinde 
dü~~mm hücumlamu tamamiyle defet 
tik. 
Şark cephesinde, düşman cephesini ya; 

dık ve Kaseta de Arnauyu zaptcttik. 
Estramadure cephesinde, Kabeza de 

Buey ctraf ında mücadele şiddetli suret 
te devam eylemcktedır. 

ııulhcn hnlli. 
Gazete, Tilrkiye inkılA.brrun yalnız 8İ· 

yasetlni değil, memleketin dahili vnzi
Yt'tini, milli hayatını do. drği Urdnni i, 

ret cder<-k, c;ıkardığı U-tvcdc bun! r 
göstcrmC'J c ~alı tığını vo bu, ilavenin 
muhtC'lif kr l rnn nlatıyor. 
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Namuslu ,1zrsız 
~ ELGRAD civarında oldukça tenha bir semtte .bir villada oturan ihtiyar 
I;... b" dul kadın vardır. Bu kadın geçenlerde bır sahalı uykudan kalkın.. 
ca ~esinin gözünde bulunan 300 di?an.n a~ı~lmış olduğunu ':örmüş.. 
- Halbuki ayni yazıhanenin kilitlenmemış bır gozunde bulunan 5500 do. 
~~ dokunulmamıştı. Kadın zabıtaya müracaat etmiş. fakat hırsızdan hiç 

bir iz bulunamamıştır. 

o gün akşama doğru dul kadın taahhütlü bir mektup _alr:or .. Bu mektu. 
bun içerisinde 400 dinar vardır. A)nca samimi ve hararetlı bır dılle yazılmış 
imzasız bir teşekkür mektubu.. 

Esrarengiz hırsız bu mektubunda şunları )'3Zı)'Or: "K~rda kaybeL 
• t" · · · · .... , ,;,.. ugr~ amak ve muvafakatinız olmadan 300 

rruş mı; onun ıçın evınıze gecıı::!e}ua .. . . 
d . · t"kraz tmek b··"" ti' de kaldım Bu parayla .klube gıttım. Oyna-ınar ıs ı e mec w•Ye n · ~ ,, . 
d 1000 d• k d B paranın vüzde onunu borç aldıgım .:ıOO dı. 
ım ve ınar azan ım. u J • _ • 

~c.· ı ı 1 JA -'·kabul etmenizi rica ederım. Te~ekkurlerımle be. 
n:ıın ı .. wıre •Hı ı ı cı dT<:!A • 

raber size 400 dinar gönderh'Orum ... 

105 yaşındaki nişanlı 
EH1STANIN garbında Reze Rov isimli ufacı~_ ljjr köyde 105 yaş~nda 
ihtiyar bir kadın, kalbinin seçtiği bir erkeğe kılıse huzurunda ebedı sa. 

dakat yemini etmek üzeredir. 

M dJ b 
. . defa olarak evler.mcktedlr. Şimdiye kadar evlendiği dört 

a en eşıncı d ~d ğ k .. 
" .. .. B k d müddeti ömründe hasta olmamış \"e og uru oy. 

kocası olmuştur. u a m 
den dı~arı çıkmamıştır. 

Yüzme şampiyonu kaı·aca 

1 
SVIÇREDE Konstons gölü kenarında garip bir vaka olmuştur. 

" · -anncfak" b' ormandan çıkan bir karaca, yazın sıcaklarından 
Golırl C\ l k kıı· ::;gın tir lc•u ile göle atılmı~tu. Göldeki bir kano 

Ç(}k l::W:Cl JŞ C 2.(2 !ı,U ::. ~ b" • 
otomobilde bulunanlar, çok hızlı yüzen karacanın. gayet Jm~ ır zaman ıçe. 
risinde suya girdiği noktadan 4 kilometre uzaktaki ~arşı sahıl: çı~~a;a ;u
v;;flak olduğunu görmüşlerdir. Karaca. bu sahildekı orman ıçerısın e ay. 

bo!muştur. 

Bernar Şav'ın geni piyesi 

B 
ER~AR ŞAV mallım olduğu üzere hiciv!ed çok keskin bir _muharrirdir. 
Bu muharrir, yeni yazmakta olduğu pıyes mevzuunun mılletler cemt 

yetinden alınmış olduğunu söylemiştir. 

Bu sözler Cenevrede bOyük bir alaka uyandmms. milletler cemireti mü. 
messilleri aram:da piyese gireceklerinden korkanlar görülmüştür. Hatta iç. 
)erinden, muharrire mektuplar yazarak piyes eşhası arasında olup olmadık. 

Janm soranlar da olmu~tur. 

Muharrir bu suallere: 
_ Eserimin kahramanları bir yabudi, bir gazeteci, bir papaz, bir komi. 

aer ve bir zangoçtur. • " . . . 
Dan ibaret kısa ve çok tefsıre mus:ut ~eva.!' .~ e:.znıştır. 
Şimdıi milletler cemiyeti mümessıllerı duşunuyorlar: Acaba bu kahra. 

manlar kimdir? 

Sevgilisinin hatırı 
• • 
ıçzn ••• 

AR1STE Leoni isminde bir genç kız. sevgilisi ile konuşurken delikanlı 

kıza: b" 1 1 d . t. - Beni sevdiğini isbat i~n harikulade ır şey er )'3pma ısın.. emış ır. 

p • • • • t tmek irin ne yapmıştır bilir misiniz? 
Kız scvgısını ıspa e ır 

·· · de bulunan bir şişe nasır ilacını bir hamlede iç. 
. ~U\'a~et rn?sa~m uzerıl tn"cpirtosunu yuvarlamış. en sonra da bir kutu 

mıs. uzcrıne bır şı~ tuva e ı~ 

krem yemiştir! .. 
. k ldımıak icap etmiş. Bu fedakarlık karşı. 

Kızı ertesi sabah hastane~e .a 1 ...... z di!~ünlerinin yapılmasına karar 
. h t neden çıkar çır.ı•... b 

smda ni~anlısı, kız as a 
vermi~tir. 

- - casus.-
Seyrüsefer memuru, Alman 

b·ı· yara larının bıraktıkları oto:no 1 1' .-
. · A~alı· 

hlarm otomobili za.nnetmıştı. · 
nin yardimile bunları otomobi1e koy. 

du, hastaneye götürdü. 
Nöbetçi hekimi, ya.ratıta.rı muayene 

ct~~: -~ 
-·ı kurtarmRA - Yaraları ağır degı · 

kabil. Faka.t. hemen polise ha.her ve. 
rlniz. Zira ıecavUze uğra.nıışlar.inYda· 

' ü ler e raları bıçak yarasıdır. zer 
hüviyetlerini mUsbit bir evrak bulun. 

d~~~undu. ikisi de slvil polis me. 

m~ş·u halde, vakit geçirme.den em· 
niyeti umumfyeye telefon edınir.. •. . . . .. 
Em~iyeti • um~i~e müdUril; ikin-

• • ~i yüzbaşı Silver'le ~ra~ 
cı bilro otomobilin getirıJmesı. 
bulunuyor, ve 

ni bekliyordu. da bnzırlnnan 
Ori ormanın 

YUzbaşı, rt lduğunu tafsi -
suikastten nasıl ku u 

Uıt.iyle anlatmı!}tı. ti de bulunan 
Milli müdafaa n.ez.are nen adlı bir 

16 numaralı vesika, Horm lmmıa ve 
taraf ında.n ça " 

Alman casus . . e verilmişti. Bu 
arkadaşlarından bınn k için ikin 

d fazı Para koparma 
a anı, a. öndermiş: 
ci şubeye bir mektup g irseniz bu 

"İki yilz bin frank ver 1 e ederim ... ,. 
mUhim vesikayı size ia.d U er· 
demlştJ. Millt mUd?1'aa n;:-~ bin 
te i tlzbaşı SılVer8 

frnngı vermiş ve tayin olunan yere 

göndermişti. 
Yüzü, kalın bir atkıyla sarılı, avcı 

kıyafetinde bir adnm yüzbaşıya ynk -
lnşmıe ve sormuetu: 

_ Parayı getirdiniz mi ? 
Yilzbıışı paraları venniFJ ve 16 nu

z:ıaralı vesikayı almı~ı. Fakat, Uç 
Alman casusu. arkadaşlarının ihane
tini haber almışlardı. Kendisini takip 
ediyorlardı. Birdenbire meydana çık
mış!nrdı. Silver kaçmaya muvaffak 
olmuştu. Arkasındnn nttıklnrı kur • 
eunla.r da tesadüf etmemişti. Yüzba
şı, vaknyı şöyle anlatıyordu: 

- Silıihlı üç kişıye karşı koyabil -
menın imkanı yoktu. Gözleri dören 
bu canllerin beni öldürmekten çekin
miyccekleri muhakkaktı. Kaçmayı 

muvafık buldum. Tesadüf de yardım 
etti. Ormanın kenarında küçük bir o
tomobil duruyordu. Hemen ona atla
dım. Casuslar, nrkamızdan yetiştiler, 
otomobile çarptılar, bizi durmaya 
mecbur bıraktılar. Fakat, matmnzel 
Bartel btiyUk bir dirayet eseri göster
di: benim ni~anlısı olduğumu söyledi. 
Hotmen çok zeki, çok kurnaz bir a-
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l Şehir ınektupları 

Mes t ves • 
ı 

• r il. .. 
Bu sıhhat ve içtimai gardım 
yapacağımız yeniliklerle kabiL 

işlerinde 
olacaktır 

Sıhhat ve ictimai yardım işleri için bir 
proje hazırlandığı malCımdur. Hükı1me
t:in bu hususta neler düşundütrünü, pro. 
jenin şu esaslarına bakarak anlayabili. 
riz: ı 

1 - 27 vilfiyete yeniden ellişer yatak. 
1ı hastahane. 

4 vilflyette yeniden yüzer yataklı has. 
tahane. 

10 \'İlayete yeniden 150.500 yataklı 

hastahane açılacaktır. 
2 - 25 kaza merkezinde sıhhat mer. 

kezleri inşa ve tesis edilecektir. 
3 - 2 yerde beheri 500 )'ataklı verem 

hastahanesi,. 
2 yerde beheri 500 yataklı verem sana 

toryomu, 
2 yerde beheri 250 yataklı cerrahi ve. 

rem sanatoryomu. 
2 yerde beheri 200 yataklı verem pre.. 

vantoryomu. 
4 - 30 vilfıyette yeniden verem müca 

dele dispanserleri kurulacaktır.... • 
5 - 4 yerele beheri 500 yataklı akıl 

hastabklan hastahanesi ile Istanbuldaki I 
akıl hastahanesinin modem ve 2000 ya. 
taklı merkezi akıl hastahan~ haline ! 
sokulması kararlaştırılmıştır. 

6 - 16 yerde beheri 30.50 yataklı do. 
ğum evleri . 

5 yerde beheri 250 yataklı azil (şifa 
bulması kabil olmayan hastalıklara 
mahsus hastahane). 

7 - 2 yerde beheri 500 yataklı darü. 
laceze ve ihtiyarlar yurdu, 

8 - Yeniden 5 çocuk hastahanesi ... 
Bunların ikisi 100, üçü de 50 şer yatak. 
h olacak ve lstanbuldaki Şişli çocuk 
hastahanesi de 250 yataklı modem bfr 
hastahane haline getirclecektir. 

9 - Emrazı sariye ve iptilaiye hasta. 
hanesi yapılacak Bunların ikisi yüzer, 
üçü de elli~er yataldı olacaktır. 

10 - 2 yerde beheri 250 yataklı cG. 
zam hastahanesi yaptrnlacaktır. 

11 - 500 mevcutlu geri kalmış ve ma. 
lCll çocUk müesseseleri kurulacak. Izm'ir. 
deki s.ı1rrr dilsiz \'e körler müessesesi 
tevsi eclileCektir,. 

12 - 6 yerde köy ebe mektebi tesis 

edilecektir. 
13 - Trahom hastahane ve entitüleri. 
14 - Mcmalikihare hastalıklerı ve 

sıtma enstitüsü tevsi edilecektir. 
15 - 6 yerde tebhirhane ve 375 kaza 

merkezinde seyyar etiıv bulundurula 
caktır. 

16 - 6 yerde her türlü malzeme, ıa:. 
bortuvar ve teşkilatlarile birlikte em. 

razi sariye mücadele heyetleri vücuda 
getirilecektir. 
· 17 - 20 c:cyyar tabip ile birlikte 50 
takım sıhhi prnpaganda malzeme ve teş 
kfüıtı \'Ücüdc getirilecek bunların bcra. 

lstanbul lıastanclerindcn Us 

berinde sıhi filmleri, seyyar sinemaları, 1 

her türlü tedavi yapmağa müsait sey. 
yar küçük muayene ve tedavi Ambülans 
ları bulunacaktır. 

18 - 30 vilayette sıhhi müze tesis olu. 
nacaktır. 

19 - Merkez hıfzrssıhh~. müzesi tak
viye edilecek ve bir modern serom çifL 
liği ihdas edilecektir .. 

Bu muhtelif tesis ve inşaat işleri için 
ne kadar zaman ve paraya ihtiyaç bu -
lunduğu tec:bit edilmiştir. Bularm inşa. 
at ve tcSisleri senelere taksim edilmiş 
olup tahsisatın müsaadesine göre her 
sene bir kısmı temin olunacaktır. 

Ve nihayet 10 sene içinde her şey ik. 
mal idilmiş bulunacaktır. 
Bununla beraber tabii, en ficil ihtiyaç. 
lar en öne alınmış bulunmaktadır. Hal
kın sıhhatini tam mfınasile korumak, 
doğanların hayatta kalmalarını temine.. 
der~ mütemadi bir nüfus artışını ve 
halkın ıa)•ık oldulru içtimai yardımlara 
mazhar olmasını temın için tahakkuku 
düsünülen bir program a!>gari bir proje 
addedilmektedir. Bu jc;lerin meydana 
gelebilmesi için en büyük mani paradan 
ziyade yctic:miş per onel nokc:anlığıdır. 

denilmektedir. Bu eksikliğti çok evvel 
den gören \'C tabip .fihtiyacını temin eL 
meği düşünen vekfılet 926 sencsindenbe. 
ri bu maksatla <!çtığı tıp talebe yurdun. 
da yüzlerce doktor yctiçtirrniş \'e hfilfi 
da } etiştirrnektedir. Bu sene tıp talebe 
yurdundan mezun olan 121 genç doktor 
\'ekalctin muhtelif ic;Jcrinde \'C memlcke. 
tin muhtelif yerlerinde vazife almak ü. 
zeredirlcr .. Bunlara filaveten Ankarada i. 
kinci bir tıp fakültesinin tesic;i için 9-

kiidarda Zeynep Xanıil hastanesi 

6-- 937 tarih ve 3228 numaralı kanunla 
\'ck&let, Bü~·ük Millet Meclisinden sa. 
Jahiyct almış \'e 938 senesinren itibaren 
her sene bütçelerine konulacak ve ce. 
man sekiz milyon liraya baliğ olacak bir 
tahsisatla bu işe şimdiden ba~lanmı§ bu. 
lunmaktadır. 

Ankarada kurulacak tıp fakültesinin 
sahası hazırlanmıs 179 parça emlAkin 
menafii umumiye namına istimlakleri ya 
pılmış ve beş yüz bin liraya yakın olan 
bedelleri kamilen ödenmiştir. Tıp fakül. 
tesi file birlikte 1200 yataklı klinikler ile 
gene 1200 yataklı tıp talebe pansiyonu
nun da avan projeleri en saH\hiyetli mü
tehas ıs mimarlara hazırlattmlmıştır. 

926 senec:indenbcri faaliyette bulun. 
duğunu yukarda zikrettiğimiz 1stanbul 
tıp talebe yurdu kadrosu 939 ene. 
sinde bine çıkarılarak fazla doktor ye. 
ti~tirilmesi içlin muktazi her türlü tedbir. 
ler almacaktdr .. 

Ankara tıp fakültesinin ilk kısmı olan 
doğum ve nisaiye kliniklerinin inşasına 

ait her türlü hazırlıklar ikmal edilmiştir. 
\'e önümüzdeki aylar içerisinde inşaata 
başlanacaktır .. 

Her türlü hedeflerden uzak düsürunek 
§artilc dahi bir inc:anın iktısadi kıymeti. 
nin ne kadar büyük olduğu nazan itiba. 
ra alınırsa devlet!;e ihtiyar olunacak bü. 
yuk f edakfirlıklann nctice5inde yurdun 
mesut ve sıhhatli bir nüfus kütlesine ma. 
lik olması ve bu nüfusun daima zinde ve 
reni bir nüfus fü\vcsile artması gibi mem 
leket ve milletimizin hayatına hiç de ih 
male gelmez büyük kazançlar temini bu 
suretle mümkün olacaktır .. 

ZABITA 
-5-

ROM ANI 1 

Diye mırıldandı ve kendi!crini sine
macı gibi gösteren Uç yabancının eş. 
kalini tarif etti. Geliye şeflerinin 
takdirini kazandı. Ho.lbuki garajın 
önünde nöbet bekliyen arkadaşı bu -
na nail olamnmıfib. Her ikisi, mesele-

damdır. Bir şeye in:ınmaz, bir şey -
den çekinmez, cürctkar bir heriftir. 
Otomobilden indikten sonra belki yi. 
ne karşıma çıkarlar, tecnvilz ederler 
diye vesikayı döşemenin altına bırak
tım. 

- Yn bnfkn birinin eline gcçerı:e? 
- Milsterih olunuz. Memurlarımız-

dan birini gör.derdim. Garajın önün
de bekliyor. Sizin mrunurlarınız gi -
dince geri d-ndil. Matmaz~I Bart !in 
otomobili garaja b raktığındanbcri 
yanımı kim~cnin yaklnşmadığını te -
min ediyor. 

- Fakat nere:le knldılo.r? şimdiye 
kadar gl !'l leri Uzım değil miydi? .. 

- Evet, hnldunız var. 
Yüzbaşı Silver, asabile.3ti. Garajın 

önünde nöbet b<>kliyen memuru ça • 
ğırttı. Sorguya .-ekti: 

- Hnyır! yliz'b:ı.!iı ... Otomboilin ya
nına kimse yakl:ışmadı. Innnınız ba
na ... Hasak ve Liretin geldiklerini. 
garaja doğru yürüdüklerini görünce 
size haber verml''c için geldim. 

Yüzbaşı sözilnü kesti : 
- Bir saniye ... Eğer yanılmıyor. 

sam siz, memurlar ara ·a irmeden 

vaz.if en izi terk ettiniz? .. 
- Evet, lfıkin .. garaja doğru tevec

cüh ettiklerini gördüm. Sonra kendi
lerini de tanırım .. 

Sil ver sert bir tavırla: 

- O kadar çabuk ayrılmıyacaktı
nız. Sir.e: "Memurlar otomobili tes _ 
lim alıncaya kadar orada duracaksı
nız. . ., diye knt'i emir verilmişti. Ney
se, Umid ederim ki bu isticaliniz mü
essif bir neticeye sebebiyet verme _ 
sin .. Ne o? .. 

Telefon zili çalıyordu,. Emniyet §e· 

fi, yüzbaşı Silvere ikinci ahizeyi al
masını isarct etti: 

- Allo, şef!... jandarma çavuşu 
Geliyc sizinle konuGmak istiyor. Na
siyon meydanında Uç yabancı gör -
müş, şüphelenmiş. Vazifede olmnmnk
la beraber kendilerini t:ı.!cib etmiş. 
Peki şef, şimdi hcndisini sir.e gönde
riyorum. 

Jül Geliye, Nasiyon meydanındaki 
barda Uç yabancı gören polis memuru 
idi. ~efi sel m 1 adı. Gizli teşkilat mü
dürü ile yüzbaşı Sil\'cri görünce ken
di kendine: 

-Mühim bir 

nin ne olduğunu anlamadan dışarı 
çıkblar. 

- Ne dersiniz, yüzbaşı? .. 
- Hormcn'in matmazel Barteli kon· 

trol etmek, hakikaten nisanlı olup ol
madığını anlamak istediği muhak -
kak. 001 bundan korkuyorum.. 1şte o. 
nun için Nasiyon meydanına gitmek 
istemedim, Hormen ve arka.d&§ları 
çok kurnaz heriflerdir. Bu a.kpm 
Bartelleri görmeye gideceğim. Bir 
kaç gUn için beni evlerine kabul et
meleri lüzumunu anlntacağım. Her • 
halde bu cnssulıın aldatmak için bun-
dan başka çare yok. 

''Mühendis Bartel razı olacaktır. 

Ne o, yine telefon çalıyor ... 
Yilzbaşı Silver, hastane mUdUrUnUn 

sözlerini işitince itidalini k:ıybeder 

gibi olmuştu: 
- Mösyö, adamlıınnıman ikisi ya

rnlnnmı~. Kasa.~ın ynrası göğstlnde, 
fa.kat tehlikeli değil. Liret yanların -
dan yaralı. Alnında da. bir kesik var. 

- Ya otomobil? .. Otomobil ne ol. 
muş? .. 

Silver, samıayı yerine bıraktı. 



koşu arı Varı • 
1 t 

Senenin dördüncü yarışları içinde zengin 
mükô.f atlı müsabakalar var 

' Denı ?seyin kızt 
Eski dünya şampiyonu Jak Deqıseyin 

kocaman bir kızı olduğunu hiç bHt miy
diniz? .• 

Hayır, değil mi?! .• 
İ§to yukarki resimde, bir zamanlar 

dilnynnm en büyük boksörü olan Demp
eeyi, kwyla görUyorsunuz. 

Her hafta daha fnzla rağbet gören 
İstanbul at koşularının dördilncUsU ya
rın, yine bcnnutad saat 15 de "Vclie
fendi,, de yapılacaktır. 
Beş yarışı ihtiva eden programda, 

bilhassa iki "klasik" koşu nazan dikka
ti celbetmektedir. Bunlar "Göksu koşu
su., yla "Boğaziçi koşusu" dur. 

Göksu koşusuna, gelecek sene "Ata
türk koşusu" na girecek olan iki yaşın. 
dnki taylı:ırdnn hiç yarış kazn.nmıyanlar 
iştirak edeceklerdir. Bu yanş, mcımle
keUmizdo yetişmiş olan yeni hn!bkan 
neslin kıymeti hakkında bir fikir vere
bileceği cihetle ehemmiyetlidir. 

"Boğaziçi koşusu., na girecek hayvan
lar memleketimizde mevcut en iyi hay
vanlardır. Bunun için, yapacaktan yarı
şın son dereco heyecanlı ve zevkli ola
cağı şUpbesizdir. 

1kIU bahisle çifte bahsin terlib edil. 
diği koşuların çok karışık olması hase-

Yüzme teşvik 
müsabakaları 

Bülü~ karşılaşmalarda Yamanlar 
klubU birinci oldu 

ızm·r 10 (Husui) - Su sporlan ajan. lardan Cahit Ersaroğlu 3.45.2-5 
lığı tarafından tertip ooilmiş olan yüzme 400 metre serbest birinci Yamanlar. 
tcş\ ik r.:ı:_ ... h:\kaları Karşıyakadaki yüz dan Kenan 6.35.2.5 
me havuzunda yapıldı. 400 metre serbest ikinci Yamanlardan 

L'J mü~bakalarda alınan teknik dere. Muzaffer 6.59 •. 3.5 
celer şunlardır: 400 metre serbest üçüncü Yamanlar. 

dan Ali 
l 00 metre serbest birincisi Yamanlar. 

}ardan Atıf 1.16. 1-5 1500 metre Serbest birinci Yamanlar-

100 metre serbest ikinci Yamanlardan dan Kenan 27.28.2.5 

Dündar 1.18.2.5 
100 metre sırtüstü birinci Yamanlar. 

dan Mehmet 1.30 
100 metre sırtüstü ikindi Yamanlardan 

Vefik 1.56.3.5 
200 metre serbest birinci Yamanlardan 

Muzaffer 3.6.1.5 

1500 metre serbest ikinci Yamanlar. 
dan Cevdet. 

Atlamalarda Alsancak idman yurdun. 
dan Sabri çok faz;la puan farkı ile birin. 
ci Mehmet ikinci gelmişlerdir. Yelken ya
rışlarına önümüzdeki pazar gfinü devam 
edilecektir. Rekor neticeleri her hafta i. 

biyle, bahsi mUştereklerin bir hayli 
zevkli olacağını da ilfıve ettikten sonra 
gelelim koşulnrm programına: 

B rıuci lrnşu (satış boşusu) 
Dört \O tlnha yuluı.n ynştn. yanmknn 

nrab \'C lınll lmn nrnb nt ve in rnklua 
m:ıh us. 

l\lc :ıfc: 2000 metre; ikramiye l90 U-
rıı.. 

Cn.n (Sadık Balkır) 
Unlü ((Ahmet Gcll~) 
Sarılms (Talat Çc' lll) 
Ar l:ın CH~fd Ab:ıt) 
Al Derviş (l"chmi Vural) 
l\lusul (Salih Temel) 
l~jdc>r (Ahmet Keseblr) 
Ceyllin (Tc' nı, l>c\'Jiın) 

Birçok koşuda yekdiğerine rekabet e
den ve biribirkrine çok yakın olan Sa
rıkuşla Ünlli'niln bu salı!J koşusunda dn 
bir hnyli çekişc>cekleri ve blrinclllği 

kolay kolay başkasına. kaptırmıyacakla
n anlaşılıyor. Maam'.lfih, silrpriz merak
lıları son z:ımanlarda çok güzel koşular 

Buseneki lloşıılarda 27 galibiyetle cokey. 
lcr arasında birinciliğı mıılıafaza eden 

llorvart 

yapmış olan Musul'u, Al Dervişi ve Cey. 
llinı da unutmamnhdırlar. 

FAVOR1LER1M1Z: SARil{UŞ VE 

Sıığanak'ın bu koşuyu başka bir hayva
na kııptırmasına imkfuı yoktur. 
FAVORİMİZ: Sağanak. 

OçüncU koşu (Göksu koşusu) 
Ulç ko~u kazanmn.rnı iki )a.5ında yer

il hali knn İngiliz tn.yln.rn mah u . 
l\lcs:ıfe: DOO mct:rc; ikramiye: 400 U-

ra. 

Yatağan (F. Karaosman) 
Kaya (A. Esenbcl) 
Yılmaz Kaya (Mehmet Yıldırım) 
Batıray ( allh Temel) 
Karanfil (Ahmet Ttman) 
Eec (Salih Temel) 

lki yaştaki tayların girecekleri bu 
tusa mesafeli koşunun deparı üstelik vi
raj üzerinden verileceği için (bunu cloğ. 
ru hulmndığımızı tekrar edelim) bi
rinciliği kazanacak hayvanı bulmak bir 
hayli kehanete mütevakkıftır. 

Kaya'nm çok f.}i olduğu söyleniyor. 
Salih Temcl'ln iki tayı: Batırnyla Ece 
son yanşlıırında çok güzel koştular. Ay
ni yarışın deparmda bir hayli mesafe 
kaybetmiş olan Karanfil ise, kendisine 
bağlanan birçok Umitleri boııuna çıkar
mıştı. 

Depar vaziyetinin bu koııuda çok mn
hlm bir ol oynıyacağmı tekrar edelim. 

FA VORİLERtMlZ: SALİH TEMELİN 
AHIRI VE KAYA. 

Dördüncli koşu (Boğaziçi 
koşusu) 

tlç \'C daha yukan yaşta hali kan İn· 
gillz at \'O lnsrnklııra mah u • 

Mesafe: 2400 met:rc; ikramiye: 850 
lira. 

Dandl (A ım Çırpan) 
onıuıdcr (Prcn llnllm) 

No\is (Prens Halim) 
prlng Bo:ı.rd ( slih Temel) 

Tomrn (Asım Çırpan) 

Yukardıı da söylemiş olduğumuz veç
hlle memleketimizdeki en kıymetli 

hayvanların iştirak edecekleri bu koşu 
son derece heyecanlı vo zevkli olacak. 
tır. 

' 
f ~~~ 

J 

Fransa kandırabilecek mi' 
Yuknrki resim, merkezi Amerikanlll 

en kıymetll futbolcularından RegueitO· 
yn aittir. 

Şimdi Havana.da bulunan bu oyuncıl' 
ya Fransanm Rasing klübüne alabnıne• 
için, geç n gUn Rnslng ldUbUn reisi ~ 
yiiz liradan fnzla mnsrnf ederek merke' 
zi Amerikaya telefon etmiş ve dakik•' 
larca konuşmuştur. Fakat bUtUn bu e
mekler henOz bir semere vermemlııtiı'· 
Amerikalı oyuncunun Fransaya. gelll' 

gelmiyeceği henüz malfun değildir. 

AHIRI VE ASIM ÇIRPANJN AHIRL 

Beşinci koşu 
Dört \"C daha yukan ya ta, yıı.rnnkll 

Arab ve hail kan Anı.b lasrakla.ra maJa• 
SU<ı. 

Me fc: 1800 metre; lkrnmll~= 155 it· 
J'3. 

!..ille (Kerim Kuktener) 

anlcu CTaUit Çc\ lk) 
Jlamdanl (Oemll Eryunt) 

BnbU.} ar (Şcm i Tanak) 
Eğer Snnkuş yazıldığı ilk koşuda fal' 

la yorulmnzsa bu son koşuyu knznnma!l 
çok muhtemeldir. Aksi takdirde Bnbtl• 
yar ve hattA Uile kendisi için çok teh
likeli olabilir. 

FA VORlLER!MlZ: SARDruŞ ~ 
BAHTİYAR. 

Bıt hsi mü terek 

çin biraz daha farkctmektedir. Bu c:eneki 
200 metre serbest ikinci Yamanlardan deniz faaliyeti bize İzmir dçin çok bürük ÜNLÜ. 

Dündar 3.11.7-5 ümitler vermektedir. lkirıci l<oşu (Çamlıca koşusu) 

Yarıeın Prens Halimin ve Asını Çır

pan'ın hayvanlan arasında çok çetin bir 
dilello şeklinde cereyan edeceğine şUp
he yoktur. 

Çifte b:ıhis UçUncü koşuyla beııinci ko-
5u arnsmda, ikili bahisse dördilncll koşu· 
da yapılacaktır. Mevzubahs koşulara ay. 
ni nt sahibine ait birkaç at girdiği içfJl. 
yan)L5hğa mahal bırakmamak için bahsi 
müşterekler hakkında karilerimizc baıt 
izahat vermf.'yi faydalı buluyoruz: 200 metre serbest üçüncü Yamanlar. 

dan Ali 
200 metre kurbağlama birinci Ya. 

mantardan Mehmet Inel 3.40.2-5 
200 metre kurbalama ikinci Yaman. 

.~.tjl, 
18 Yaşında 

• 
şampzgonu 

3 defa Fransa 
olan atlet kız! 

Yuknrdn resmini gördüğünUz atlet kr z, Gaetan Boitel isminde hC'nilz 18 ynşın
dn bir Fransızdır. Belediyede daktiloluk eden bu genç ve güzel Fransız kızı. Fran
sa kadınlar alletlzm şnmııiyonasında tam Uç defa Fransa şampiyonluğunu k:ızanma
ğa muvnffa kolmuştur. Kendisi sUrat koş ularmda ve atlnmalnrdn ihtisas sahibidir. 

Fransızların "Maç'' gazetesi son nüsh asınm lki sayfasını bu genç şampiyona 

tahsis ederek, kendisinin hususi ve spor hayatına ait muhtellf resimlerini neşret

mfttl. 
Avrupalı kızların spor hareketlerini gördilkçe, spordan çok uzak kalmış bizim 

-.c..bılMI dBllUniln OdllınfllnH kabil def iL 

Dört 'o tlnhn. ;) ulmn ynşta yanmkan 
İngiliz at ,.e kısraklara malı u . 

fc!;afo: 2100 mclr<>: lkrnmiye: GlO 
lim. 

l\lahnıurc (Salih Temel) 
Sağa nal• (l'rcn llnllm) 
Sc\im (IIU eyin l\uru) 

Bu bol milkftfatlı güzel koşuya maale
sef ancak Uç nt yazılmı3tır ki, bunun da 
sebE'bini, koşuda Sağanak'm bulunmıısı
na atfetmek doğru olur. 

Filhakika, bir kazn vukubulmndıkçn, 

Su topu şampiyonluğv nda 

Galatasaray 
Beykozu 4 - 2 yendi 
Su sporlan ajanlığı taraf mdan tertip e. 

dilen İstanbul \'alerpolo şampiyonluğu 
müsabakalarına dün Modadaki yÜzme 
havuzunda devam edildi. 
Şampiyonluğu elde etme.l( için yapılan 

üç karşıla~adan ikincisi olan dünkü 
müsabakada G.S. takım ıhfildm bir o. 
yundan sonra kuvvetli Beykoz su topu 
takımını 4.2 mağlup etti. 

Genç takımlar arasındaki maçı da ge. 

Dandi, geçen sene yine ayni pistte 
Novis'i dalma mağlfib etmişti. Bu sene 
Ankaradaysn, Prens Halim bazı ynrı§la
ra iki hayvan sokmnk suretiyle, koşu 

esnasında Dandlyi bir hayli hırp:ılamış 

ve birinciliği böylelikle Novis almıştı. 
Mnamafih bu defa Asım Çırp::ı.n da yan
şa iki at soktuğunu ve Prens Halimin i
ki kısraE;rına ayni taktikle mukabele ede. 
ceğlnl unutmamak liızttndır. 

FAVOR1LER1M1Z: PRENS HALİMİN 

Su sporu 

Bir koşuya ayni at sahibinin birden 
fazla at girdi mi udi bahsi müşterekte 
ganyan doğrudan doğruya ahıra oyna
nır. Yani mevzub:ıhs at sabibinin atla· 
rmdan birisine ganyan oynadınız mı, .o 
at sahibinin diğer atı birinci gelse bile, 
siz yine ganyanı kuanmış sayılırsınız. 

Fakat çifte bahisle ikili balıütte, ayni 
şey mevzub::ı.lıs olamaz. Burada, ahıra 

degu doğrudan doğruya ata oynanır. 
A. Fuat 

nıerakı ' • 

ne Galatasaraylılar 5..4 kazandılar. Amerikndn herkes sporların en iyilerinden olan su sporltırma karşı bt\yük 
Şampiyonanın ilk müsabakasında Bey bir merak ve sevgi besler. Onun için, denizden uzak yerlerde de birçok yüzme 

kozu 5.4 bu defa da 4-2 kazanan Galata. havuzları, kum plajlar yapılmıştır. A merikalılnr bu işte daha da ileri gitme· 
saraylılar üçüncü karşılaşmada yenil"'e. yi düşünmüşler, seyyar havuzlar icnd etn!işlerdir. Rcsmimizde dağ başında 
ler bile İstanbul su topu birincisi ola. manevraya çıkan bir askeri kıt'anın tatil zamanmd~ bu seyyar havuzdan ııe 
caktır büyük bir haz duyarak istüade ettiğini göstermektedir. 



Kocam ..., ogıunıun 
F ransız kasabalarına h~ güzel 

evlerden biri. Burası kasaba 
hakiminin evi. günlerden pazar. Hakim 
bahçesi~de kazmasile, çapasile çalışı. 
yor, çiçek tarhlarını belliyor. 

~atilidir ! 
&:::::-... ·==::.-=:::==:::::::::::::::::::::::=:::::::-.: ..... ::::-•• -:::::---m=::ıt..-:::::.-... _::::::::::::::::::::::::: 

Birden hizmetçi geliyor, bir kart 
vizit uzatıyor: Komşusu Markiz Nay. 
ve gelmi§tİr. 

1 Olmuş bir facianın lıikô.1Jesi rı 
:::::::::::::::::::r.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::ı:::::::m::::::::::::::::::::::::::.;;::~:.::::::::::::::x:::::::::.::::::.::::::::::::::::::::::: 

ettigıni, çocuga da böyle söylenmeainJ 
ten bih etmişti. 

Hipolit mektepte çok çalışkan bir 
talebe olarak tanınmıştı. R<ıhipler. iyi 
bir dindar olarak yetişen bu çocuktan 
çok memnundular. Baş rahip, Markiye 

Markizle ihtiyar kocası civarda güzel 
bir şatoda .cturmaktadırlar. Şato asıl Mra 

kizin babasından kalma. Onun için, 
şatoda hakim olan, civarda sayılıp hür
met edilen, Markiden ziyade Markizdir. 
Herkes "Markinin şatosu,, demez, 
'"Markizin şatosu,, der; hep M:arkizden 
bahsedilir ... 

Marki ile Markiz çok iyi geçinen 
bir karı koca olaralc tanınmıştır. Güzel 
bir kızlan var, iki de oğullan. 

Markiz, kırk yaşında olmasına rağ. 
men, henüz güzel bir kadındır. Uarki 
ele kibar tavırlı, çok okuyan, mütefek. 
kir bir adamdır. 

Hakim, Markizin kartını alınca biraz 
~aşırdı. Ekseriya Markiz haki.min ~~: 
ı ısını şatoya davet eder, tertip ettıgı 
ı •ğlencelerde onu en başta bulund~r.ur: 
du. Bu gibi hallerde, esasen, hakımı 

M .ar kinin çağtrması lazımdı. 
Markizin hakimle görüşmek isteme. 

sinde, şüphesiz ki, hususi bir n:aksat 
vardı, belki kendisine danışılacak hu. 
kuki bir mesele. 

Fransız ailelerinde adet olan uzun 
hatır sorma ve nezaket merasimlerin. 
den sonra, Markiz meseleyi açtı: 

_ Evvela sizi bir pazar günü rahat
sız ettiğim için, affınızı dilerim. Fak~t, 
biliyorum ki karınız bugün evde değıJ. 
Sizinle yalnız görüşebilmek için bu gü. 
nü tercih ettim. Çünkü konuşacağımız 
şey gayet hususi mahiyettedir. . 

- Ziyaretinizden dolayı bendenıze 

ıeref verdiniz, efendim. Ne~iz var: 
- Size kocamın bir katıl oldugunu 

haber vermek için geldim. 
_Ne diyorsunuz? 
_ Evet ... Kocam bundan dokuz ıene 

evvel bir cinayet i§lemi§tir. 

Hakim kulaklanna inanamıyordu. 

yazdıgı mektupta bunu söylüyor ve 
kendisini, böyle bir çocuğun hamisi oL 
maktan dolayı tebrik cdiyorıdu. 

l \'az tatili geldiği zaman da, çocuğun 
, mektepte sıkılacagını, yanlarına alırlar. 

sa daha iyi olacağını ve Hipolit'in sene 
f ıçindeki çalışmasına mukabil böyle hır 

ı 
mükafata layık olduğunu yine baş rahıp 
yazmıştı. Bunun üzerine Markı, s;ocugu 
mektepten alıyor ve civardaki köyler 
den birinde bir köşk tutarak oraya yer. 
leştiriyor, yc:ınına da bir rahıp veriyor. 

Yaz aylaında kendisini gelıp oradJ 
gôren 1ıamisi ve ona büyük bir sevgı 
gösteren genç kadın çocuğa altm saat, 
gilzel kitaplar gibi kıymetli hediyeler 
getirmişlerdi. 

Y az bitip mektep açıldıgı zaman 
·ocuğun hayatında büyük bir 

d~gişiklik kendisini bekliyordu. 
Mektepte arkadaşlarına, altın saati. 

ni, o kıymetli kitapları gösterirken Hi. 
polit: 

- Buntan bana beni himaye eden a. 
dam aldı, demişti. 

O zaman, çocuklann hemen hepsı 
birden: 

- Aptal 1 dediler. Onlar senin asıl 
annenle baban 1 

Bu yıldırım gibi sözlerin arkası da 
gddi. Çünkü çocuklar Hipolit'in bilme 
diği birçok şeyleri biliyorlardı: 

- Görüyorsun ya, ne kadar zengin 
insanlar! sana ne kıymetli hediyeler 
almışlar! Daha fazlasını alabilirler, se. 
ni daha iyi yaşatabilirler. Fakat sevmi 
yorlar. Sevseler seni burada, onlardan 
uzak, dört duvar arasında yaşatmazlar 

Bu sözleri sükfinetle dinliyen Hıpo 
lit o andan sonra tamamile değışmıştı. 
İçinde her şeye karşı bir isyan başla. 
mıştı. O uslu, çalışkan, terbiyeli çocuk 
tan eser kalmamıştı. 

Bir an karıısındalcinin hakikaten Mar. 
kiz olup olmadığında tereddüt etti. 
Yoksa hayal mi görüyordu 1 Kadın çıl-

dımuı mıydı? 
Hikim kendisini biraz toplıyarak: 

kat, ilk ~ocuğu on a1tr yaşında iken 
dünyaya getirmiştim. 

''Yalnız şunu itiraf itmeliyim ki ko. 
cam bana karşı daima çok iyi muamele 
etmiştir. Şimdiye kadar bana hiçbir 
şey söylememiştir. Fakat, son zaman. 
Jarda tuhaflaştı, garip bir hal aldı. Ve 
düşünceli görünüyordu. 

il 

B azı aileler vardır ki, küçük yaşta 
çocuklan alırlar ve onları ken. 

di çocukları gibi büyütürler. Bu kadın. 
lar ya hiç evlenmemişlerdir, yahut da 
çocuktan olmamıştır. 

duğu çocuk, bir aşk macerasının isten. 
rniyen yadigarı idi. 

Mektebin en yaramazı o olmuştu ve 
mi.ıtemadiyen arkadaşlarım kışkırtarak 
turlü haylblıkJar yapıyordu. 

Bir gün, civardaki kilıseye giderken, 
bir fırsatını b.._uldu ve kaçtı. Tabanları. 
nın bütün kuvveti ile koşuy:>rdu. Fa. 
kat, kaçtıgmın farkına varmışlardı. Çok 
geçmeden yakaladılar ve mektebe tes. 
lim ettiler. 

- Söyİediğiniz sok ciddi bir mesele, 

madam, dedi. _ 
- Tabii, ciddi bir mesele old~gunu 

biliyorum. Fakat, vicdanımın ses~ne da 
ha fazla karşı koyamadım. Nıhayet 
hakikati söylemiye karar verdi~ ... 

Markiz o kadar sakin bir şekilde ko
nu§uyor ''cinayet, katil, vicdan,_ azap,. 

"Bununla beraber, bana karşı olan 
muamelesi değişmemiş, bilakis eskisin. 
den daha fazla müşfik olmuştu. Yalnız 
çc<:uklara karşı biraz sert davranıyor, . '. d kadar basıt §ey. kelımelerı ağzın an o . . 

d k .• akim gıttıkçe lermiş gibi çıkıyor u ı n d _ 
hayrete düşüyor, kendisinin çıldır' ıgı.. 

nı düşünecek bale geliy.ordu. k r ebil-
Nihayet yine bir kelııne ke e ıy 

di ~ Marki Nayve'yi ne gibi bir cina. 
. . madam? A-yetle ıtham edıyorsunuz, 

caba bir kavga esnasında asııbına ga. 
1. d n bir kaza mı lehe çalamıyarak e ın e 

çıkmıştı? "le 
- Hayır, efendim. Cinayet ta~mı 

~şikardır ve düşünülüp taşınılıp ışlen.. 
. . bu d n dokuz sene nııştır. Kccamın n a 

ı ··ıd·· d··-·· bu""yük og-ıumdur. evve o ur ugu, . 
Hakim bir kere daha müthiş bır ka-

h . . d" u··ı:ı gibi kulaklarının ous ıçıne uşm :ı 

- ... ·· ı · · kararıp başının guldadıgını, goz ennın . . 
d .. d'"ğ·· ·· h'ssetti. işittiklerıne ınana on u unu ı 'ld'ğ. 

k . bı 1 ı mıyordu. Onun ve her esın 
. .. - ardı Bu rocukla-Markizın uç çocugu v · . . :ı 

.... de bugün hayatta ıdıler. Bun. rın uçu 
1 

b' ... 
ların hepsinin doğduklarını, nası u.y~-

d .. kl •. biliyordu. Marki ile Markızın 
u erını ld ğ u 

bunlardan başka çocukları 0 u un 

işitmemişti bile 1 ik 
Fakat Markiz izah etmekte gecı -

medi. Yine o sakin hali ile a~Iatı~ordu. 
, E ı deh evvel benım bır oğ-- •v ennıe d. 

B . Marki ile evlen ırlu:n olmuştu... enı 

mekte ailemin gösterdiği ısrar ?a bun. 

d ·ı . elı'r. Bu tamiri kabıl clmı-
an ı erı g • . • b · 

h O .. rt bas etmek ıçın, enı yan atayı ı d 
. ünasip bulmuş ar ı. Markiye vermeyı m ... 

. . . . ki Marki olmasına rag-
"Bılırsınız • · k t 

ok fakir bir gençtı. Fa a , 
men, koca:'I1 ç b · bu fa. 

b Pten dolayı, enı arzettiğım se e d ı 
kir Markiye vermeyi kara~laştır ı a~. 
Ben de ?r naçar kabul etmıye razı o -

dum. . . . aman da-
- Fakat, siz evlendıgınız z 

ha on ekiz yaşınd~ ıdını 'da ıdım. Fa.. 
Evet, on sekız yaşın 

adeta kızdığı bir şeye karşı olan öfke. 
sini onlardan alıyordu, Bununla be.ra. 
ber, eminim ki kocam çocuklarımızı 

yine seviyor... . . 
Markiz, cinayet meselesını anlatmayı 

unutmuş gibi, kocasının şimdiki halin. 
den bahsetmiye başlamıştı. Hakim, bi. 
lAkis sabırsızlanıyordu, kendisini hay. 
r:tıe; içinde bırakan bu hadiseyi öğren. 
mek istiyordu. 
Dayanamadı, sözü bu meseleye çe. 

virmek için sordu: 
_ Markinin bundan dokuz sene ev. 

vel oğlunuzu öldür"düğünü söylemişti. 
. deg-il mi? Fakat, nasıl olur? Ma. 

nız, M ı...: ·1 J ki ilk çocuğunuz: ar~ı ı e ev en. 
dem l d '. ld. meden iki sene cvve unyaya ge ı, 

•• 1 d" ... 'niz tarihte on beş yaşında el. soy e ıgı 

ması lazım... . . 
Sonra, niçin şımdıye kadar bu sırn 

kimseye açmadın~z? . . 
Burada Markizın çehresı acı hır renk 

aldı, içini çekti : . 
_ Birçok sebepler vardı, dedı. An. 

]atayım, göreceksiniz. 
Markiz Nayve bir an durou. Sonra. 

. ayet basit bir mesele anlatıyor. yıne g 
l'bi sakin bir tavırla uzun uzun muş g • . 

birçok şeylerden bahsettı. A . 
Markizin bütün anlattıkları hakıme 

itimat vermişti. Markinin katil olduğu. 
na hiç şüphe yoktu. Karısının elindeki 
deliller son derece aşikardı. 

Bunun üzerine, hakim daha o akşam 
Markinin tevkifi için Uizımgelen mua. 
meleyi yaptı ve adam karısının başka 
kocadan olan Hippolit Menaldo ismin. 
deki çocuğunu öldürmüş olmak suçun. 
dan dolayı tevkif edildi. 

Marki, kendisine isnat olunan suça 
kan şiddetle itiraz ediyor, söylemlen 
şeyleri güliınç buluyordıı 

Nihayet bir gün, çocuk on iki yaşla.. 
rmda iken, genç kadın yanında bir er. 
kekle beraber geldi. Maria bu adamı ço. 
cuğun babası zannetmişti. 

Bizi alfikadar eden hadisedeki kah. 
raman da bunlardan biri idi. Bu çocuğa 
doğpuğu zaman Hippolit Menaldo ismi 
verilmişti. 

Çocuk Marsilyada dcğmuştu. Anası, 
oradan yüz mil kadar uzaktaki bir ka. 
sabada oturan ve herkesin henüz baki. 
re tanıdığı bir kızdı. Hippolit daha bir 
iki günlükken Orlean'a götürülmüş ve 
Maria Çaiz isiminde orta halli bir ka. 
dın terzinin evine verilmişti. 

İstikbalde Markiz Nayve olacak elan 
kızın annesi iyi b:r kadındı. Kocası da 
onun teklifini kabul etti ve kızlanrun 
çocuğuna iki bin lira bir tahsisat ayır. 
dılar. İstenmeden dogmuş olmakla be. 
rabcr, çocuğun sefil olmasına razı de
gillerdi. 

Çocuk dcgduğu zaman bir rahibe baş 
vurmuşlar ve kendilerine bunu alıp bü. 
yütecck bir kimse tavsiye etmesini is
temişlerdi. Rahibin de aklına işte bu 
terzi Maria Çariş gelmişti. 

Maria da iyi bir kadındı. Çocuğu 
derhal kendi yavrusu gibi sevmiye baş. 
ladı. Görenler hakiki anne:;i zanneder. 
lerdi. 

Çocuk büyümüş ve büyük babasın. 
dan muntazaman para gelmiye, devam 
etmişti. Maria, büyüdükten sonra çocu. 
ğu alacaklarını zannediyordu. Fakat, 
ara sıra çocugu görmiye gelen büyük 
a.ınesi, terzi kadına bir gün daha fazla 
para getirdi ve bundan sonra daima 
fazla para vereceklerini, çocuğun Ma. 
ria'nın yanında kalmasını istediklerini 
söyledi. 

Büyük anne, yine arada sırada gelip 
çocuğu görüyordu. Senede birkaç kere 
yalnız geliyor, bir kere de yanınd" 
genç bir kadın daha bulunuyordu. 

Birkaç hafta conra da bir mektup 
aldı. Mektupta çocuğu anasının yanına 
almalc vakti geldi deniliyordu. Hippoliti 
alıp mektebe verecekler, okutacaklar. 
mış. 

Maria Çais çok müteessir olmuştu. 
Evlfidı gibi sevdiği çocuktan ayrılmak 
istemiyordu. Yazdığı cevapta, çocuğu 
kendi yanında bırakmalarını rica etti 
ve buna mukabil onlardan para istemL 
yecegini bildir.Pi. 

Fakat, Maria'run bu arzusunu kabul 
etmediler. Bir ay sonra o adam geldi 
ve çocuğu alıp götürdü. İsminın Martin 
olduğnu söyliyen bu adam, Maria'y3 
bin beş' yüz lira verdi ve kendisine bir 
senet imzalattı. Kadın bu senede çocuk 
üzerinde bir hak iddia etmiyeceğini, 
alacağı kalmadıgıru ve çocuğun mek. 
tebe verildiği yeri aramıya kalkmıyaca. 
ğını taahhüt ediyordu. 

Bununla beraber, çocuktan ayrılmak 
o kadar fenasına gitmi'§ti ki, zavallı ka. 
dın höngür höngür ağlamıya başladı. 
Bunun karşısın:ia, pek soğukkanlı gö. 
rünen Martin'in bile kalbi sızladı, kadı. 
na acıdı ve: 

- Merak etmeyin, dedi. Çocuğun 
rahat olacağını ve iyi bir şekilde yetiş. 
mek için mektepte okuduğunu düşüne. 
rek müsterih olun ... Onu biz Savoya'da 
iyi bir gece yatısı mektebe vereceğiz. 

Bu suretle Maıki Nayvc _ bu adam 
filhakilca Marki idi - çocuğun mektebe 
verildiği yeri kendisi söylemiş oluyor. 
du. Marki çocuğu, Savoya baş rahibi. 
nin tavsiyesile or'ldaki bir mektebe ve. 
riyordu, 

Mektep, hakikaten, çok iyi bir yerdi. 
Orada okuyan çocuklar memnundular. 
Fakat Hippolit Menaldo orada çok sı. 
ı.,Idı. Marfa Çais'in şefkatine o kadar 
alışmıştı ki esasen b<ışka hiçbir yerde 
rahat edemezdi. 

Bununla beraber, Maria Çais bu ka.. 
d.ınlardan ne yaşlısının, ne gencinin is
mini bile bilmiyordu. Yalnız, anlamıştı 
Bunlardan ihti3 arı ç~ugun büyük an. 
nesi ıdi. Genci de ann)si. Maria yine 
biliyordu kı kendi ine {vlit edinmif ot. 

Marki, çocuğu mektebe teslim eder. 
ken, mektebin baş papazı~ çocuğun 
hüviyetini gizli tutmıya mecbur olduk. 
Jarını söylemiı, kendisinin onu himaye 

Baş rahip, bu hareketinin sebebini 
sorduğu zaman Hippolit: 

- Beni büyüten kadını gidip bulmak 
istiyordum, dedi. 

- Ne yapacaktın 1 

- Kim oldugumu öğreneceğim ı 
Bu garip sözleri duyanlar çocug ın 

deli olduğuna hükmetmişlerdi. Halbuki 
çocuğun aklı daha yeni başına geliyor 
du. 

- Bırakın beni 1 diyordu. Bira kın be 
nit Gideceğim, çalışacağım, para kaza.. 
nacagım ve annemi bulacagım ... Kim ol. 
dugumu öğreneceğim ı 
Baş rahip, daha fazla tahammül cJ _ 

miyeceğini anlamıştı. Markiye mektup 
yazdı ve gelip s;ocuğu almasını rica et
ti... 

Çocuğun "hamisi,, geldi ve H:endisinı 
alıp götürdü. Mektepte Hippolit'in bir 
kısım eşyaları kalmıştı. Marki: 

- Bunlar şimdilik kalsın, demiştL 
Scnradan adam yollar aldırtmz. 

Ondan sonra ne eşyaları almıya a. 
dam geldi, ne de Hippolit'ten bir habC'r 
aldılar. 

Marki çocuğu Amerikaya göndere.. 
ceğini, orada ona iyi bir istikbal temin 
edeceğini söylemişti. Fakat, biz bu hı. 
kayenin arkasını Amerıkada değil ltaı. 
yada buluyoruz. 
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H ippolit Menaldo, 29 teşrinievvel 
günil mektepten aynim ştı. 6 

teşrinisc:ıni sabahı da italyada, N~oli 
kıyılarında bir bahks;ı denizde bir ço
cuk cesedi bulmuştu. 

Denizden çıkardan ceset, işlenen c~ 
nayetin çok esrarengiz olduğunu gös. 
teriyordu. Muayene neticesinde çocu. 
ğun on beş, on altı yaşlarında bulun. 
duğu, Fransız olduğu anlaşılmıştı. 
Çünkü ilzerinde, Fransız papaz mek.. 
teplerinde giyilen elbisclerclen biri var. 
dı. Hadiseye bir kaza diye ba~labilirdi. 
Fakat, bazı noktalar vardı ki cinayet 
olduguna şüphe uyandınyordu. 

W'" Dıt1tn111 ll ind4t 



1-KURUN 13 ACUSTOS 1938 

Alnıanyanın 
Büyük askeri manevraları 

_... (Baş tarafı 1 incide) 1 
ve Almanyanm komşulanrun, hakkında 

§Ophe edilebilecek muazzam bir asken 1 
mekanizmanın hareketine şahit olmala. 
nnm pek de muvafık bulururuyacağı fik 
rini ileri sürmüşlerdir. 

Maamafih, lngiliz po!ıtik mahfıllerin
deki kanaat, bu askeri harek:ltin bir nevi 
tezahür olduğu merkezindedir. 
Nevyork boı sasın da 
Nevyork, 12 (A.A.) - Bugün esham 

borsasında esham fiyatları, Avrupanm 
vaziyeti hakkındaki telaş uyandırıcı şa· 
yialar üzerine, mahsus derecede düşmuş. 
tür. 
Almanyada ecnebi zabitlerin 
girmesi yasak mıntakalar 

3 - ltalya için mUıterek pasaport 
itası usulU ilga edilmi§tir. 

Çekoslovakyada heyecan ve 
yeni hlldiseler 
Parls, 13 - Çeltoslovnkya meselesi 

endişe uyandırmakta devam ediyor. Çc
koslovakyada halk heyecan içindedir. 
Çekoslovak zabitler birliğinin efkan u. 
mum.iyeye hitaben bir beyann&me neıı
retmeğe lllzum görmesi fcvkalfi.de gUn

ler yaşandığı yolundaki kanaatleri tak
viye ctmi.Btir. ZnbiU<'r birliği bu beyon
nam,.dc ezcümle şöyle denilınektedlr: 

"Herkesten evvel öllime maruz oln.n 
ve Mazarikin vasiyetnamesini yerine 
getirmeğe azmetmiş bulunan biz Çe
koslovak zabitleri, mcsulfyetlerimlzi 
tamamlle müdrik oldui;.rumuz halde 
devlet otoritesinin hiç bir veçhile ne 
bir kelime ile ne de fazla bir jest ile 
tenkis veya tahrip edilemiyeeeğini be 
yan için sesimizi yUkseltiyoruz. 
Bulunduğumuz vaziyetten asla rl. 

cat ctmiyeceğiz. Bizler yaşayabilir, 
çalışabilir, mücadele edebilir ve öle
bi:!:iz. Fakat rlcat edemeyiz.,, 

A ı man tHyyarcleri boyuna 
yo'larmı şaşırıyorlar 
Diğer taraftan Alman tayyareleri Çe

koslovakya ara.zlsi Ozerlnde hemen her 
gtln uçmaktadırlar. Berllndcld Çcltoslo • 

Dlln saat 19,30 da her birinde birer 
tayyareci bulunan ve antrenman mek
tebine att olan iki Alman tayyaresi Mo
ra vynda kdin Trebik'de karaya tnm~tir. 
Tayyareciler, 14 ve 15 Ağustosta yapı
lacak olan tayyare mUsabakalan için 
MUnihten Viyannya gitmekte oldukları
nı söylemişler ve fırtına dolayıslyle yol. 
larmı şaşırmıe olduklanru ilave etmiş
lerdir. !ki pilot, hükfunet memurlaruun 
nezareti altında Trcbik'de bir otelde kal
mıglardır. lcra edilecek tahkikat netice
sinde esbabı mUşeddedo görUlmedlfl 
takdirde pilotların serbest brrakılmalan 
muhtemeldir. 

Lehistamn notasına cevap 
Re11mf bir menbndan verilen bir tebliğ- , 

de §5yle denilmektedir: 
"İcra edilen derin tahkikat, Polonya. 

lıların iddialan hilafına olarak, 6 ağna. 

tosta hiçbir Çekoslovak tayyaresi Polon
ya arazisi Ozerlnde uçmll§ değildir. Bu 
tahkikatın neticesi, Pragdaki Polonya 
sefaretine bildirilmiştir. Mezkiır sefaret, 
bu muhayyel UÇlJ!ayı protesto etmiştir.,, 
Çekoslovakyada Miııt Mfidafua 
yllksek mecl'si topl1tnıyor 
Prag, 13 (A. A.) - Guetelerin bll

dirdlğfne göre, mJUJ mOdafaa yOksek 
konseyi sah sUnU top1antiya davet edll
mlştlr. 

Londra, 13 (A. A.) - lngııtere har. 
biye nezareti, diln nkgam nc§rettlğl bir 
tebllğde, istihklimlar yapı.lmruıı scbebl
le, yabancı ordular subaylan ile her ne 
sıfatla olursa olsun muvazzaf ordular 
:qıensuplarma menedilen Alınan mmta -
kala.rmın mufa.~al llsteslnl bildirmiştir. 
Harbiye nezareti, bu sebcbten dolayı, 

Almanyaya gidecek olan İngiliz alf.Lkn -

darlarmı, muvazzaf İngiliz ordusuna men 
sub olmadıklarmı lspnt eden bir vesika 
almağa ve bu vesikayı Londrndnkl Al· 
man bllyUk elçiliğine göstererek kendi. 
lerlnln bu mrntnkalnrdn oturm::.larma 
mUeaade veren bir ruhsatname ile cle
tfşt.irmeğe davet eylemi§tir. 

vak sefareti geçen hafta iki Al -------------

Fransızlar ltalyaya, ltatyanlar 
Fransaya gidcmlyecekıer 

Parls, 12 (A. A.) - Hariciye neza. 
reti, tebliğ ediyor: 

"6 Ağustos tarihinde İtalyan memur -
lan İtalyan tebansma gerek §ahsi ve ge. 
ret toplu ı:.1de Fransa için pasaport 
vermeği taW etmiştir. Bu işte tali me

murlann kendi b:ışlarma bir iş yapmış 
oldukları mUtalensında bulunan Fransa 
hUkflmetl, derhal bu bapta izahat almak 
tlzc.re müdahalede bulunmuııtur. Fransa 

hWrlunetinlJı mUkerrer teeebbilslerlne 
rağmen ancak 12 a{;'Ustos tarihinde öğ
renebUdlği ıey, Fransa için toplu pasa
port verilmesinin menedilmiş olduğu ve 
pasaport almak için vukubulan bUtUn 
ferdi mUracaatlnrm da tetkika tAbl tu
tulmakta bulunduğudur.,, 

Tebliğde Fransız makamatınm iıan 

abare kadar ve 13 ağustos tarihinden 
itibaren İtalyaya gitmek istiyen Fran 
ırzlar hakkında Fransaya gitmek is • 
tiycn İtalyanlar hakkında ltalya tara. 
frndan ittihaz edilmiı olan tedbirlere 
mümasil tedbirleri ittihaza maattccs -
ıüf mecbur kalmıı olduğunu ilhc et. 
mektedir. 

1 - Fransa seyahatlannın İtalya 

v..nsolosluklan tarafından verilmiı o. 
lan seyyah kartını ibraz etmek sureti. 
le kısa bir mUddet ikamet etmek ilze. 
re ftalyaya gitmeleri kabul edilmiye. 
cektir. 

2 - İtalyayı gitmek arzusunda bu. 
lunan Fransızlar ıeyahatlarmı zaruri 
'kılan esbabı muci~yi isbat etmekle 
beraber, pasaportlannı Fransız - itaL 
yan hududundaki prefe veya su _ pre. 
felere veya Fransız konsoloslarına im.. 
.ıa ettirmek mecburiyetindedirler. 

Hatayda seçim 
Antakya. 13 (A.A.) - Anadolu ajan. 

sının muhabiri bildiriyor: 
Kayıt muamelesinin ikmalinden sonra 

ikinci derece müntehip namzetlerinin 
müracaaUan için tayin edilen müddet 
zarfında Alevt ve Rum ortodoks cemaat. 
lerinden başka diğer cemaatlerin namzet 
adedi bu cemaatlere isabet eden miktarı 
tecavüz etmediğinden, bunlar usulü veç· 
hile ikinci müntehip olarak seçilmiş ad. 
dedilmişlerdir. 

Antakya Alevilerinden fazla olan 13 
namzet bugün istifa ettiğinden Antakya 
da Aleviler içinde de muntehibisani inti. 
habatı yapılmasına lüzum kalmamıştır. 
İskenderun Alevilerinden iki namzet faz 
la vardır. Bunlann da yann istifa ede. 
cek1eri öğrenilmiştir. 

Bu suretle yalnız Rum ortodoks cema
ati için 19 a~ru osta ikinci müntehip in. 
tibabl yapılacak, 20 $stosa kadar da 
mebm namzetlerinin müracaatlan kabul 
«itecektir. Mebuslar 30 ağustosta seçile. 
ceklerdir. 

man tayyaresinin Çekoslovak arazi. 
sl Uz.erinden uçmasını dUn Hariciye 
Nezareti nezdinde protesto etmiştir. 

Dün de bir Alman tayyaresi, yeni
den Çekoslovak arazisl üzerinde uç.. 
muş ve Gla.servald üzerinden geçmiş. 
tir. 

Bu mevkide Alman sosyal demok. 
ratları ile vukuagelen bir arbede es
nasında maktul dü80n bir Südet Al • 
manın cenaze merasimi yapılmakta i
di. 

Çekoslovakya sefareti diln, bu yeni 
tecavUzU protesto etmiştir. 

Japonyanın no
tamıza cevabı 

...- Ba§lllTatı 1 ıncide 
miş ve elyevm mezun bulunan hariciye 
katibi umumisi Numan Menemencioğ
luna vekalet eden Esat Atuneri ziya -
ret etmiştir. 

Müsteşar, fstanbula gelen Japon dip
loınatlan hakkında Japon büyük elçili
ği namına Esat Atunere izahat vermiı 
ve bu ziya~tlerin hiçbir resmi sıfatla 

olmayıp tamamen hususi mahiyette bu
lunduğunu ve her türlü siyasi ve iktr
sadi gayeden Ari olduğunu beyan eyle
miştir. 

Bu izahat Uzcrine 10 Ağustos tan'lıli 
bültenimizde mevzuu bahsolan mesele 
böylece tenevvür etmiı ve halledilmit
tir. 

Bir ba~ka otomobil 
kazası 

Diın akşam saat 18,45 de Edimekapı. 
da bir otomobil kazası daha olmuş ve 8 
yqrnda bir ~ocuk ayaklarından ve ba· 
ıından ağır surette yaralanmııtır. 

Edirnekapıdan :Fatihe gelmekte olan 
ıoför Salfilıaı:idinin idaresindeki 4138 
numaralı kamyon Malta tramvay dura
ğına yakla§tığı aırada önünden geçmek 
isteyen Şekeıci hanında oturan Hüse
yinin 5ekiz yaşındaki oğlu Nureddine 
çarpmıştır. Ootomobilin altında kalan 
Nureddin vücudunun muhteliI yerle -
rinden ağrr yaralı olduğu halde Cerrah· 
paşa hastahanesine kaldmlmış ve şoför 
yakalanmıştır • 

-0---

«ağıthane deresinde 
bir cesPt bulundu 
Bu sabah Kağıthane deresinde henüz 

kim olduğu anlaşılamıyan meçhQI bir 
ceset bulunmuştur. Bir köylü tarafından 
görOlerek jandarmaya bildirilen hadise 
hakkında tahkıikat yapılmaktadır. MOd· 
deiumumt muavinlerinden Turgud Mdi. 
seye el koymuştur. Adll tabib de derhal 
cc etli muayene için Kağıthaneye git· 
miştır. Henüz bu dakikaya kadar bu ö.. 
lüm vakasım aydınlatacak bir netice a
Jmamamıştır. 

Bir genç kız 
Otomobil altında 

parçalandı 
Dün akşam saat 19 sıralarında Şi§li· 

de bir gen~ kızın ölilmiylc neticelenen 
feci bir otomobil kazası olmuıtur. 

Şişlide Havuzlubahçe sokağında 

otuz beş numarada oturan Halilin e.. 
vinde misafir lzmit eski Nafia 
mühendisi Eminin km Münire Bomon· 

tide tramvayda ninip karııya geçerken 
birdenbire toför Hasan.m idareaindeki 

1688 numaralı hususi otomobilin altın
da kalmış ve vü~udunun bir çok yer • 
!erinden çok tehlikeli surette yaralan-

mıştır. Yetiıenler tarafından kanlar 
içinde Şişli Çocuk Hastahanesine l:al· 
dmlan zavallı kızcağız bir müddet son-

ra yapılan ameliyat ve tedaviye rağmen 
ölmüştür. Müddeiumumi muavinlerin. 

den Turgut hadiseye clkoymu§, şoför 
yakalanmııtır. Bu sabah Aldli tabib has· 
tahancde cesedi muayene etmit ve def· 
nine izin venniıtir. 

-0---

Kudüste 
Tedhişçilerle 
askerler gene 

çarpıştı 
Kudlis, 12 (A.A.) -Toberlye mın

takasında askeri bir devriye ile mil
sellnh bir cet1J arasında bir müsade
me vukua gelmiştir. Tedhişçllerdcn 

döre kişi ltlAt edllml, bir tethtşçl 

de esir alınmıştır. Asfler, Valadl 
kasabasına girerek kasabanın tah
slldar ve muhtarını soymuşlarsa da 
ancak on lkl lnglUz lirası bulup g~ 
tOrebllmlşlerdlr. 

Diğer bir takım asiler, Lossa ve 
Kudüs şimendifer istasyonlarına 

kundak koymuşlardır. 

BuırUnkil radyo 
14 AGUSTOS - 1938 PAZAR 

16,30 Taksim stadından naklen tstan. 
bul festival §elllikleri münasebetile ya
pılacak serbest gür~ müsabakaları. 20 

Saat ayan, Gıanviç rasathanesinden nak 
len, Keman konseri, Konservatuvar Pro 
fesörlerinden Liko Amar, Piyanoda Sa. 
bo, 20,40 Hava raporu, 20,43 Omer Rıza 
Doğrul tarafından arapça söylev, 21. sa. 
at ayan. orkestra, 21,30 Muzaffer llkar 
\'e arkadaştan taraf mdn Türk musıkisi 

ve hlk şarkıları, 22,10 Novotniden nak.. 
len orkestra konseri, Kemas Akel idare
sinde, 22,50 ı;on haberler ve ertesi günün 
programı, 23 saat ayan, son. 

.............. -........................................... _ ........ _________ ,. ____ .. l 
18 Ağustos · 

i 

1 

HABIE~0 Dıra yeına neşrDya'\C progao 
raımoınıaı IQ)~şuaıyacağı taıırouııtnır. 
O günden itibaren, HABER'de his:ıolunur değil, 'bariz bir ıdeğiıiklik bu· 
lacaksınız. BoJ ve dofnı haberleri, edebi romanlan, hikayeleri, ıpor, 
sinema bilhasaa kadın, ıaka yuılnnyle faydalı aütunlan, maka.leleri, fık· 
ralan, sizi memnun elm<'ye çalı~acakbr. 
H&ftanm muayyen günlerinde 12 - 16 aayfa çıkacak olan HABER, 
ıimdilik okuyucularına hafta da dört ilave verecektir• 

1 - ince, içli. gönül ve B§k romanlal'J. (Bunların bir çoğu hakiki~· •• 
)ardan alınmı§tır.) 

2 - ( 16) sayfalık 'bir formada tamamlanacak bir veya iki polis bikiyeıi. 
3 - Macera romanL 

4 - Haf tanın resill"Jeri. 

1938 Resimleri: 
H~r hafta pel'§C~ günleri -,;erilccoktir. 
19.18 resimleri adını taşryacak olan bu ilavede geçen haftanın dikkate de
ğer yerli ve yabancı hfuliscleri fotoğrafla lc$bit edilecek, aynca aan'at lay· 
mcti olan yerli görüş resimlcdle süsleneccl<tir. 
Bu ilaveyi toplayanlar ~ır sene sonuncfa, ellerinde geçen bir Mınelik bütün 
hndiaeleri resimle toplayan 208 sRyfalık değerli bir cikl kazanmıf olacak· 
lardrr. ilk resim ilav~si 18 Ağustoıtadır. 

1 . 
Her hafta Cuma giinleri '"erilccektir. içli, ince gönül macerdarmı anlata
cak Olan bu romanlardnn ilki 19 AG'uıtoa Cuma günü HABER'le birlikte 
bedan olarak takdim edilecek ve fU ismi taıryacaktu: 

Gökten Düşen Koca! 

Hc:ır hafta pazar günleri verilecektir. 
16 ~falık bir forma halinde çıkacak olan lbu jlavenin 21 Ajuıtos pazar 
günkü ilkinde Konan Doyl'iin en güzel nlbıta hikayesini okuyacalamız: 

Korkunç Bir Gece 
Macera romanları: 

Her hafta salı günleri verilecektir. 
Her gün HABER'de verilen Büri-dan ramanı 8 büyÜk sayfa forma halinde 
haftada bir verilmek Ü7.ere devam edecektir. ( Büridan) tamamlandıktan 
sonra bunun yerine ya ıene bir macera ronuyu, yahut da ciddi ve herlcean 

l~!.~~4:.:':~:~~.~ c-ı.erler verilecektir. 

Rusyada milli müdafaaya 27 
milyar tahsis edildj 

Moskova, 12 (A.A.) - Tass Ajan
sı bildiriyor: 

Maliye halk komiseri Zverev, Sov
yetıor Birliği yUksek meclisinde bUt

ce hakkında yaptığı beyanatta, 1936 
da bUtce varidat fazlalığının bir mil
yar 933 milyon ruble, 1937 varidat 
fazlnlığmın da 2 milyar 700 milyon 
ruble olduğunu kaydettikten sonra 
ezcümle demiştir ki: 

1938 bUtcesl, milli ekonomi plAn
larına göre \'C bu ekonominin lnkl· 

\'akalanan eroin 
k açakcıları 

Polis kaçakçılık bürosu memurları 
dün Kumkapıda yaptıkları sıkı bir a
raştırmada beş esrar ve eroin kaçakçı
sı yakalamıştır. 

llk takipte Ahmet isminde birinden 
glipbelenen memurlar, çevirerek üzeri
ni aramıılar ve bir kaç paket eroin bul· 
muşlardır. Ahmedin, eroinleri KeI,!lll 
isminde ·birinden aldığını söylc~si ü
zerine işaretli paralarla Kemale müra
caat eden shil memurlar bu suretle o. 
nu da suç üzeri yakalamağa muvaffak 
olmuılar, fakat Kemal da eroinleri ken 
disine Yovakim isminde birinin verdi· 
ğini söylemiştir. Yovakimin evinde ya
pılan araştırmada mühim miktarda 
zehirli madde bulunmuştur. Bu birinci 
şebekeden sonra ikinci bir şebeke da
ha meydana çıkarılmıştır. Bunlar da 
Halit ve Jirayr isminde iki ki~idir. O. 
zerlerinde ve evlerinde mühim mi'.tar· 
da esrar ve eroin bulunmuştur. 

-o-

Bir adam, odasında 
ölü bulundu 

Tahtakaledc metrfik Çinici hanında 
oturan İhsan, bu ıabaha karşı odasın
da ölü clarak bulunmuştur. Adli Tabip 
tarafından yapılan muayenede cesett-: 
bir cebri §iddet eseri görülmemekle be
raber İhsanın esrar ve eroin müptelası 
olduğu anlaşılmış ve ceset otopsi için 
Morga kaldırılmı~tır. 

şafı nzarı dikkate alınarak tesblt o
lunmuştur. V-nrldat faslı, 126 mil
yar 188 milyon ruble, masarif faslı 
ise 123 milyar 688 milyon rubledir. 
Milli ekonomi işlerine 47 milyar, bU· 
yUk inşaat işlerine 38,3 mtıyar, sos
yal ve kOlUlrel işlere 31,4 milyar, 
maarife 20 milyar, sıhhiyeye 8,7 mil 
yar tahsis edllmlştlr. 

Mallye halk komiseri, federe cuın 

hurlyetlerfn bUtcelerlndekl bUyUk 
fazlalık gösteren rakamları saymış, 
Sovyet tasarruf sandıklarındaki pa
raların beş sonede beş misli yükse
lerek 5, 7 milyarı geçmekte olduğu. 
nu bildirmiş, memlekette elli mil-

yon devlet eshamı hamili bulundu
ğuna işaret etmiş Ye nihayet mUda
fna ihtiyaçlarını ve Sovyetler Bir-

liğine karşı harp yapmak hususunda 
faşist memleketlerin devamlı tahrik 
lerlni kaydeyledikten sonra domlŞ
Ur ki: 

Sovyetler Dirliğinin mUdafaa ku'
votlni yorulmadan fazlalaştırmah -
yız. 1938 bütçesinde müdafaaya 27 
milyar konmuştur. 

Bu beyanat, mebuslar tarafından 

şiddetle alkışlanmış ve kızıl ordu 
hakkında izahata vesile olmuştur. 

Moskova, 12 (A.A.) - Tass Ajan
sı bildi rlyor: 

Blrl2k Sovyetf, dUnkU toplantısın
da, bU~e encumenl reisi Sdorovun 
beyanatını dinlemiştir. 

Sdorov ezcümle demiştir ki: 
l\Iecllsfn tasdikine arzolunan 

btitçe, Sovyet hükümetlnln her sah~ 
daki vazifesine ,.e politikasına ta
mamlyle muvafıktır. Encümen, ez
cümle, mUdafna tahsisatını tamamı. 
le tnB'\ ip eylemektedir. Hesabatı in
ceden lnce1 e tetkikten sonra, encil· 
men, varidat faslının. 1.5 milyar f. 
lhe ile, 126 milyar 779 mllyona ve 
masarif fasUnın da, 123 milyar 688 
milyondan 125 rnil)nr 275 milyona 
çıknrılmasını tek11f etmektedir. 

Milliyetler Sov) eti do bütçe müza
keresi He meşgul olmaktadır, 

r 

o 
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Hayalini arıyorum ! 
- ~ş~ "e HU~ ı~OM~INIO -

Yazarı: Hüseyin Zekı 

Boğulur gibi söylendim: 
- Aliye ... Elarab:ısı ... 
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0 a . her akşamki gibı, çorbası-- n' 

. t'm o esnırJa hiç te rahat-nı vermış ı ·· . . 

oivor ki= ı Yakında Manisa vilaye-
tinde bozuk yol kalmıyor 

Halyahlar orta 
meli teı> için bir 
bina alacaklar, 

fakat. .. 

·1 

Devam edemedim .. Bazan, Cahidin 
oynad ğı bu güzel arabaya takdirle, ar
zuyla bak:ırdık .. B~ş saatlı::rde, araba, 
bahçede durı.ırchı. Bu arab;ı ıle oyna • 
mak, yalnız Cahi:lin Hakkı idi.. Cahid, 
evden tahta bir iskemle getirir, araba· 
mn üzerine koyar, sonra kend:si de il· 
zerine binerek, elinde kamçı, g~ya bir 
at sürerdi .• 

;.·ı runkli bır kdse daha ıstedı, sız deb' oı, .,, 
d. Hır dıc:arıya çı'kmıyan adam verrnc ım.. :s :s • .. 

b·ı·r k' \ e. ne.1"ınce kızdı, bu-ne yeye ı ı .... . .. .. 
.. hayatınca cidinışinın, ancak omru 

tun k . . ld 
nün sonunda rahat etme ıçın bo" k~~~· 

Balyc kazasında bir orta okt4la Jid· 
defle ihtıyaç tardır. 1/cr sene ilkmcl..
tcplcrdc11 .çıkan> uz/c1cc çocuk orta lalı· 
~/dm mahrnm kalmaktadır. Bunlardan 
cıa'i bir J:ısı111, hali ı·c t•ckli ycrrnde 
oüm 'Oİ/clcrı larafmdan vilayet tn<!rkcz· 
/erindeki orta mcktcplcrc gö11dcrilmck
tcdir. 

BJtiri!mek üzere olan lzmlr - Me
rı~men - Manisa yolu Alaşehirden 
Ankaraya kadar uzanacaktır 

Manısa, (Hususi) - Yila.y<'timizde l 
bırkaç sene ıçindc imara verılcn e
hemmiyet ve b~arılan eserler ara
sında yol işleri on safta gelmektedir. 
Birçok yolların bir iki yıl içinde ya-

inşaat ameliyesi sona ermiş ve birkac; 
günc.ıur ova) ı takip eden yol üzerin
de gidip gelme temin edilmiştir. 

! 

i . 
i : . 
: : • 
! 
i • 
! 
! 

. 1 ..ı Barışmak için bır ıs uvıt nu soy c .... ı. . .. 

Onun hiç arkadaşı yoktu. Bızi gö~
düğü zaman. kıskançlığımızı daha zı
yade tahrik için, "'deh, çuş ! . ., ları faz
lalaştırır; kamçıyı durm:ı:lan, dinlen • 
n:eden şaklat·rdr. 

Biz ona bakmıyor gibi yapardık: 
biz ki, oynamak için şekilsiz tahta par· 
Çalarından başka bir şey bulamazdık 1. 

Bir akşamdı; Aliye, bizim odaya sap 
f!<ı:-t girdi: 

- Büyük babam hasta; çok fena ... 
l.ütfen gelir misiniz? Tuhaf tuhaf ses
ler çıkarıyor, de:ii. 

r . pe Babam cigarasını attı. A ı~enı.n • 
..,.ı·na .. "d"' Sonra geldı, ızahat :ı en yurıı u .. 
"~r·li · 

- Can çekişiyor .. Sokağın uaş~ndaki 
evde oturan d~ktora koş: al, getır .. 

- Bu fenn haberi ilk defa işitmiyor
cl ıın. Kendimı bıldiğim zamandan beri 
kaç defa böyle vak"alara şahit olmuş
t~ın .. Ölümlere koşan doktonı kaç ke· 
tc ziyaret etmişti:n. · 

L.ik!n bu sefer, ihtiyar Abdi Efendı 
\'c Aliyenin istikbali mev~ubah.isti. A
taba ne olacaktı?. Hiç şuphcsız, ba
bası, onu alıp.,götürecekti. Aliye, baba
•iyle beraber, diyar diyar dolaşacaktı .. 
\'e smu bir daha göremiyecektim. 

Bütün bu aksiliklere rağmen, gene 
ilnıit etmcğe başladım .. Doktoru? mu
tize kabilinden, bir şeyler yapabilece 
fini zannediyordum. 

Böyle düşünerek, evin kapısı~ı çal
drrn. l-J izmctçi kadının ayak ~~r~me· 
sin:! rağmen nihayet doktcrla goruşe • 
hild:k. Yemeğini yiyorm:.ı~. 

''H d' ·:ı lı'm ı deyince adeta koş ay ı gı e .,, 

trıağa basladım. . . 
J:v:n öniincle :Calabalık vardı. Bızı 

.. 1 1 dı"ler Doktor, go:-c;ı er hemen yo ver ·· .. 
Yemekle karnını şi~irdiği için, hızlı yu

. .. halle çıkıtüycmiyor, merdivenlerı guç 
Yordu. 

B ..... b b b ucLınc'a babamla uyuı< a anın aş • 
kten tuhaf annem vardı. Hasta gcrçe ... 

tuhaf hrr1ıyordu.. Doktorun geldıg:nı 
haber veıı:iim. Annem: . 

dım ve soyundum. Artık bır şey soy. 
ver . h ı· d . d Çok müteessır a ı var ı ... ıemıyor u. . 
Birdenbire. sesı değış~i. üç ~en.edenberı 
böyle konuştugunu işıtmemıştım. Çok 
. . ahliı'klı bir kız olduğumu. bunun 
ıyı b o"ldükten sonra daha akıllı la bcra er c . . 

tedbirli davranmamı soylooı. Zan •. 
ve L"'. h~ .. ·~ıı"ı d a ·ıyorJu. cı •• n '"~·- o ne ersem • .,• . . 

• 1 her zaman agladıgı ıçın edolayısıy e 
hemmiyet vermedim. . . . • 
Babamın adresini bilip bıl'.:'eclıgımı 
du Mu· tcessir oldum. Ayaga kalk . sor . 

hı• ur kaynatmak için su ısıttım. tım;ı am 
lşte 0 vakit hırlamağa başla~ı ... 

S ·ı· ~edim va buyuk ba-- evgı ım, .... • ~ 
ban ölürse senin halin ne olacak? 

_ Babam gelir .. 
- Sen burada mı kalırı;ın?. 
- Delki 1 Her h;:lde onunla mahalle 

mahalle dola~amam, değil mi?. Hem 
niçin böyle söylliyorsun?. Yoks;ı .. 

B. nefeste cevap verdım: 
ır 'ğ' 

- Evet, zavallı Aliyecı ım ... 
Ve Aliyemi daha kuvvetli hır ener-

ji ile kucakladın.. . 
- Cesur ol.. Ben buradayım, senı 

. orum 11ericle evleniriz, dedim .. sevıy ·· 
Dognıldu: 

• . ..ı • • ' _ Onun yanına gı .... eyım mı . . 
_ Hayır .. Bak, annem geliyor .. 
_Mendilini verir misin? 

Yüzüııü mendilimin içine gömdü .. 
Annem. Aliyeyi görünce: 
_ Ah 1 dedi. Duymuş.. Her halde 

idare ederek haber vermişsindir, de
ğil mi. "o., fazla ıstrrap çekmedi .. ~en 
kahve almağa geldim. Babanla beklıye-
ceğiz .. 

Al!yeye hitııp etti: 
- TelF.rafhane saat tekirje aç 1ctır, 

zannederi:n. Sabahleyin beraber gidin .. 
Baban nerede şimd', Aliye?. 

- lzmitte. 
_"Büyük bab3m öldü,, diye bir tel· 

graf çek.. Paran var mı? 
_ Evet. efendim; seksen altı kuru • 

şumuz vardı. 

_ Peki. Sen, Alinin yatagında ya-
n O da iki iskemleyi ucuca kcr, tarsı .. 

k :iine yatak yapar .. Bir gece. çarça
b:~ geçer .. Koltugu babana götürü • 

Ali.}'C uyumağa çalış .. Ve ken· 
,, H d" dana "'ı't dedı. Fa· - ay ı sen o b ••• 

kat bu anda hırıltı durdu. 

yonım.. · .. . .... 
d .• teselli için. d~şun kı, buyuk bah<\n 
ını l'k , 

.. _ Oldü, dendiğini işittim ve an· 

neın cümlesi~in sonunu getirdi: ": ... ~
Iiye de oraJa .. Büyiık b~basının oldu
w.. .. ... kat et olmaz tunu haber ver. Ona c.ıK • 

çok yaslıydı: dünyada ni.imunc ı Ka-
lamazdı. 

Bunun üzerine, ikimizi de öotü. Ali
. b-tu"'n gece vanımda nlıkoymak ~~ u , -

Balyaltlar t'C Balya maden şirkrtı 
ı rla 111cJ.trp için 45 bi11 liraya biiyiik 
bir bi11a satın almıya hazırdırlar. 1/at· 
la mektebin mcfruşatmı bıla temin e
drrrklrrdir. !ılaarıf \lrkôlrti BnlWllı· 
/a1a lmaz yardım rdcrsc. > urdumuzda 
kolaJ 11kla /;İT İ1 fan ocağı ılalza kurnl· 
rnuş olaraktır. Balyalı -- --- -
Tıak~·n'da 

Sebze ve 
meyve 

kooperatifleri 
kuruluyor 

-

Edirne, (Hususi) - Uzunköprü kavun 
karpuz satış kooperatifi fc\·kalade he. 
yetı umumıycsi Uzunköpriıde toplan. 
mıştır. Bu toplantıya 448 ortak iştirak 
etmiştir. 

Toplantıyı ve seçimleri yakından 

takibetmck üzere Umumi Müfettiş 

General Kuzım Dirik, Edirne \'alisi 
Niyazi Mcrgen, iktisad müşaviri Saffet 

Scz:ır ile birlikte bulunmuşlardır. 
İleride teJckkül edecek sebze ve mey 

ve satış kooperatifkrine bu kooperatifin 
de aza olması kararlaştırılmış. idare 
heyetine sal5hiyet verilmiştir. 

YENİ HÜKUMET BİNALARI 

Vilayetimize bağlı Gelibolu ve Yeni. 
ce kaza merkezlerinde bireı hükumet 
konağı yapılması kararlaştırılmış ve bu 
iş için ıs er bin lira tahsisat ayrılmış. 
trr. İki konağın proje ve keşif evrakı 
Nafıa Bakanlığınca hazırlığına başlan. 
mı§tır .. 

SEYYAHLARA KOLAYLIK 

Trakya Turing k1up şülıesi tarafın. 

dan yeni bir B:iro açılarak faaliyete 
geçirilmiştir. . 

Şehrin en işlek caddesınde olan bu 
büro. gelip geçen seyyahlarla yakından 
alakalanmağı kolaylaştır~c~k!ır. . 

Büronun içerisi ve v1trını muhtelıf 

Turisti]: afişler ve levhalarla süslen • 
miştir. Bundan başka Turing kulüp 
neşriyatı ile tucistik mallımatı havi e. 
serler ve resimler arzedilmıştir .. 

GENERALİN TEFTiŞLERİ 
mı? Biz de himaye edeceğ:z ... 

Aliye, gecelik gömleğiyle, yatağım.n 
Üzerinde cturuyordu: 

- Doktoru buldun mu:' diye sordu. 
- Evet .. 
- Orada mı?. 

fikriyle memnundum. On~ Yltaıır~ı 

d·~·mden dolayı ona hızmet ettı-ver ıgı ' 
..ı dolayı onu teselJi edeceğımden ğim;ıen • • 

1 1 memnundum .. Esasen art:k ;ıg -
do ay . a·· .. .. d 

du Sessizdı, uşunuyor u. lamıyor · . . 
_ Dur sana yakrn geleyım .. rle:lım .. 

Çanakkale, Tekirdag, Kırklareli ha. 
valish~de bir tetkik ve teftiş seyahatine 
çıkan Genereral ~~~im Diri.k, refakat~." 
de lktısad müşavırı ıle on gün kadar su. 
ren bu geziden avdet etn_ıiştir. . 

Generalimiz bu seyahatınde bılhassa 
küJt•:irel, iktısadi ve zirai işleri inceli. 
yerek, gerekenlere yeni emirler vermiş. 
tir. 

. atag~ımda rahat edebilıyor mu· Benım Y - Beraber geldik .. 
- Aca ha ban;:ı ihtiyaçları olur rru? 

- Hayır.. _ 

sun?. 
fSm111 Far J 

. B -de z;t~ o fikirdeydim.. Fn-
'h ettı en k · · d ğru olmdığını ı c:as · .. ,1 büyülemişti ki yaşama ıçır: 

. • . .. le sarmış. O} e 
k~ .a st. vgı h~nı oy oktan unutmuştum. 
raJı"'m3k 13.zım olduğunu ~ . adeta hoşuma gitti. H.il.ı 
:w- :ı l amı ıstemesı k İlk Melahatın ça ışm . . de y·aşıyormuş deme .. · 

f d rk~nlı ruhu ıçım 1 .1 
eski temiz, sa e . .. kafamda tekrar can an:ıı, o 

• ..nlerirı acı hatırası 
iıı aradıgım gu "den duydum: 

BEN Katil .. . 
mıyım 

Kısa roman 
-5-

pılmış olduğu ve bir kısmının da ya
pıl>na'< ıçin tertibat alınmış bulundu
ğu gbrülmcktcdir. 

Bir memleketin ileri vaziyeti yol -
lariylc ölçülür, derler, pek doğrudur, 
bilhassa gezgin olanlar, iş icabı yurd 

içinde dolaşanlar, yolun ve yolculu -
ğun ne demek olduğunu bilır ve tak
dir ederler. 

Manisa, yol işlerinde birkaç sene 
daha nyni hı1.Ja devam ederse, biltün 
vilayet yollarmm muntazam bir hale 
geldiğini göreceğiz. 

Yıllardnnbcri Manisayı Izmire bağ 
lıyan ve Sabuncubelinin dağlık, uçu
rumlu ,.e keskin virajlı yolu tamire
dilirken iktı!ıadi ve her hususta çok 

miihim olan Manisa • Mencm"en - iz. 
mir yolunun dn inşasına faaliyetle ça
lışmış ve Manisa hududu dahilindeki 

Snbuncubclinden bir kaç kilomet • 
re fazla olan bu yolu otomobilciler 
tercih et ktcdirler. 

Yolun Alnşchirc kadar t€mdidi 
projeleri hazırlanmış, buna esas ol • 
mnk Uzcre bu sene yUz ber;ı bin lira
ya, Manisa - Turgutlu yolu ihnlc edil
mi. tir. 

Bu yol üzerinde faaliyet dc\•am et
mektedir. Yıllardanberi Manisa ile 
Turgutlu araSlndıı muntazam bir yol 
olmadığından, butün münakalfit ~i • 
mcndifcrle tc>min edilmektPydi •. Kı
şın bu cihetten gelecek otomobiller 
Turgutıudan Kemalpa~ yolunu taki
ben lzmlre ve lzmirdcn Manisaya 
geçmek mecburiyetinde idiler. 

Bu yolun nihayeti, Ankara, Afyon, 
Konya, velhasıl yurdumuzun merkez 
ve şark vilayetlerine ulaşacaktır. Bu 
yolun Uzcrine rastlıyan ve Turgutlu 
yakınından geçen Hırlamaz çayı ü
zerine bir IOOprü kurulacaktır. 

j __ v_u_r_t_t_a __ n __ g_o_z_e_ı __ kö_ş_e_ı e_r_j 

l'ttkarıda gördiilfii11iiz bu giizcl Sil kenarı Caziantrbin çok ralbct gören 
Çoy mcsıresidır. l/illıassa yaz111 sıcak gıinlrrinde, A11trp/iler, scıin golgcliklcr 
altmdan 11azlı kıı..ramşlarla akan bıt çayın başında biitföı yorgunluklarım 
dinlc11dirirlcr. 

? 
• 

na, ben öldükten sonra arkamdan uzun uzun ağlayıp matem 
tutma .. Sen bana dünyanın en büyiik zevkini tattırdın.. Se
nin yanında saadet is;erisinıde öleceğim.. Ölümümden sonra 
seni mcs'w:l edecek birısiyle evlen .• Bunu ben istiyorum .. 

g.ünlerin acılığını ycnı . dan itibaren iş aramaJı:ı 
M lhat dedım, yarın .• y 1 

_ Olur e • .. 1 her işi yapamam tabu.. ,. -
F kat bu defa oy e · · · M 

1
3 bışla}.::.lım. a . . k bir iş bulabılınm... ese. 

. haysiyetını koruyaca 
nır senın 

'-' 1 k~ 'ı'plig·i falan .. 
cr.r ote " üldü • 

Mcl:ıh:ıt .kahl:ahalarla g . .manası bu değildir. Vapur-

Nakleden: Muzaffer t:sr..·N 
Aksam Nedim bey bize uğradı. Bu, orta yaşlı, krr bıyıklı 

ciddi bi; İ§ adamıydı. Hali, konuşuşu, kibar vaziyetleri pek 
hoşuma gitti. Fakat Melahatin bu ciddi adam karşısında aldı
ğı tavırlar 5deta canımı sıktı. O ıdaha beni Nedim Beye tak
dim ederken: 

. Nedim Beyin ciddi yüzlinde hakarete benzer bir manı: 
!dolaşıyordu. Bunu ben sezdim ve büzüldüğüm koltukta bir 
kat ıdah;ı büziildüm. Mellihat kahkahafarla anlatmakta devam 
ediyordu. 

- Kocam zengindir.. Ailesinin Anadoluda geniş çiftlik. 
leri var. Yalnız ziraatla uğraşmasını ben istemiyorum. Benim 
gibi bir kadın köyde yaşayabilir mi hiç? .. Onun için toprak
ları sattırdın;ı. Şimdi elinde epeyce parası var .• Bu para ile bir 
iş yapmak istiyor ama .. tabii ticaret hayatının acemisildir. O
na lutfcn rehberlik etseniz .. 

d d' yükselmcnıll' d h' - Hayır, e ı, A • rk ~·apmak arasın a ıç kla ote!C:e kattp ı , . d .. bullş·k yıkE.ma , .. "ime Ben ~·arın scn.n namına "' F k t sen uzu . ... , 
b.r fark yvlctur. a 

3
_ d ;, yüksek mevkii sana temın 

1 r ve layık ol ubun çalı,waga baş a 

edece!< 1-ıir j<; yarlt•~ım. 1 . k ..,..a ının iş arkadaşlarındaı· 
11,ıı: 1 hat es '' ... d' · 1 Eı tcsi gün '' e • • ktup yazJı Ve ken ısıy e 

N d'm beye hır mc k .. 
birine, tü:c.ar e ı kkm3a göriişmek istediginı, a §am uze. 
mlihim bir mesele h.a . 

t'Jl°ll l'ttı ri hİ'7.I' ı•nrıuıı~unr 

_ Kocam .. Affedersiniz, size daha evvel haber vereme
dim. Son tes.ıdüfüm.:::dcn sonra ben evlendim .• Seçtiğim h•.ı 
adam, görüyorsunuz ya, dünyanın en güzel delikanlısrdır .. 
Şimdi ;ok ınes'uduz .. Bu saadeti bize hazırladığı için es'ki ko. 
camın hatrrasın. sıl sık tebcil ederim.. Sizde bilirsiniz ya .. 
Rahmetli dünyanın en iyi adamı idi. Hayatını zehrel:ien mes
um hastalığının ıstırapları içerisinde kıvranırken bana bir çok 
defalar tekrarlamıştı: ''Melahat, sen genırsin, güzelsin, mesut 
n1'1'1ıtk h11klnTJrlrr R~n l'rhk rn'k v:o•ı.wm:o..,. Valvarrrrm ""'· 

İş mevzuu bahsolunca Nedim Bey canlandı. Ve o 
akşam giriseceğim ticaret işinin esasları kararlaştınJdı, ida
rehanemizin k:ıdrc:rn kuruldu. iki hafta sonra lzmirin C"I 

ticaretgah yerinde, kocaman bir dairenin üzerine şu tabel.'.'i 
sıılmış bulunuvordu 

Ahmed Peldözlü: İthalat - İhracat - Komsyonculuk. 

fSomı VnrJ 



Asra 
Koltuğunda paket, rüzgar gibi uçu

yordu. Bir iki defa tornistan edilmiş 

eski, havı dökük ceketinin etekleri ne
.redeyse, sevincinden zil çalacaktı. 

Ya Rabbi l Turan buna ne kadar sevi
necek? .• Ve, yakası, kolları kürklü bu 
astragan manton, güzel karısına ne ka
dar yara§aca'k l .. 

Laleli yokuşunu paldır küldür iner -
ken, muhayyilesi, uzak bir geçmişin ya
rı loş dehlizlerinde dolaşıyor, Turanla 
karşılaştıklan ilk günü, kaba taslak çiz· 
gilerle de olsa, gözlerinde teressüm et
tirebiliyoridu. 

Bundan dört sene evvel, sıcak bir a
ğustos gUnüydil .. ihtiyar anasiyle, o
nun dermansız bacaklarına bitip tüken 
mez gibi görünen "Horhor,, u tırman -
mışlar, sağa dönmüşler, sola dönmüş -
ler, nihayet "Vefa., nın evleri teneke 
kaplamalı eski bir mahallesinde, iki 
katlı basık bir evin, ucuna iplik maka
J"ası geçirilmiş çıngırağına asılmışlar

dı. 

Klavuz kadının sağlık verdiği, peri 
kadar güzel, hanım hanımcık Turan, a
nacığiyle burma oturuyordu. 

Kara, tozlu kafeslerde, telaşlı haya -
Jetler 'kıpırdamı§, yanpiri kapı pekaz 
sonra, müstakbel kainvalde ve damada, 
paslı rezelerinde gacırdıyarak ardına 

kadar açılmıştı. 

Allah övmüş te yaratmış .. Turan a· 
nasırun tabiriyle "yüzüne bakılmağa 

kıyılamıyacak,, kadar dilberdi. Omuz 
lara kadar inen dalgalı kumral saçlar •.. 
Şakaklara doğru incelen muntazam 'kaş
lar .. Çekme bir burun .• İnci gibi beyaz 
dişler .. Yeşil ıınenvişli gözler •. Ya o ba
kışlar, ve edalı yürüyüş 1 •• 

Sözü uzatmak neye yarar!.. İhtiyar 

anacığiyle Sadi, kızın ve laz anasının 

odadan ayrıldıktan bir dakikayı fırsat 
bilerek başbaşa vermişlerdi. 

- Oğlum, Sadi .. Kız nasıl?. 

- Anactğmı, çö;atan çatmışsa ne 
denir?. Kısmetse eğer .• 

- Kfilir, ağı:rn kulaklarına varıyor •. 
İsteyeceğim. Vallahi ~ek gibi kız doğ
rusu .. Görür gö.rmez karum kaynadı ••. 
Klavuz Gülsüm hanımtn hakkı varmış. 
Onlar da, biz de hemencecik tahkikatı
mızı yapanz.. .Bir nişan.. Arkasından 
bir nikah .. Allah bana lda, hem!n, he. 
men, gözlerimi yummadan mürüvveti· 
ni gönneği nasip eylesin, amin .•• 

- Anne, iyi amma, ba'kalım kız be
ni beğendi mi?. Anası, bana varmasına 
riza göatcrir mi?. 

' - Deli •• Öperler de başlanna kor-
lar ... Ne kusurun var Elhamdülillah J. 
Hem, erkekte güzellik aranmaz ki ı .. 
Erkeğin huyu güzel olmalı, huyu ı .. 

Biraz sonra, ihtiyar anası tütün ta
bakasmdan cigara 68rarak anlatmağa 
hazırlanırken, kız anası damdan düşer 
gibi konuşmuıtu: 

- Şey .. Hanımcığım .. GülsUm hanım 
size söylemeği unutmuş olacak, her 
halde .. 

,__, ..... 
- Kerime seyyiptir efendim. 
İhtiyar anacğınm cigara saran par • 

makları birdenbire tutmamış, teneke 
tütün tabaka&? elinden fırlamıştı. Ne su 
kutu hayal! .• 
Turanın annesi anlatıyo.ridu: 
- Zaman kötil, hanımcığım.. Başı· 

ımza gelen felaketi niçin ı;aklamalı?. 
Bundan ü~ sene evvel, izmirli bir tlic
cann oğluna istediler .. Eh, ne denir? .• 
Zengindiler; ilstelik ki§i zadeydiler ... 
llk önceleri, kıznn küçi.ı1rtür, müçük -
tür, dedim ama, allem ettiler, kallem 
ettiler. Nikahladık kızımızı ... Bir ay 
ya sürdü, ya sürmedi .. ikinci ayın ba
§ında kızımr, koltuğun'da bobçasiyle 

karşrmda buldum. Ayyaşın biriymiş me
ğer .. Sabah akşam eçiyor, yapmadığını 
bırakmıyormuş.. Cam çerçeve indirmek 
onda.. İçinde yemeğiyle beraber sa
hanlan bahçeye fırlatmak onda .. Günün 
birinde kafasma sürahiyi yeyince, 
korkmuş kızcağızrm .. Zaten bir damla
cık çocuk .. Uç 6ene evvelini düşünün.. 
On beş yaşında bir çocuk .• Hem, bil
yllk olmuş kaç para Cider?. Sen olsan 
korkmaz mısın a hanımcığım?. 
Fel~et mi?. Fakat.. l'uranın annesi 

no 
bu kelimeyi pek müsrifçe harcamıyor 

muydu? Nihayet bu meşru bir izdivaç
tı. Onu felaket çerçevesi içinde düşün
mekte mfina neydi?. 

- Hanım teyzeciğim, beni annemle 
yalnız bırakmanızı rica edeceğim .• 

Ve, "Seyyip,, kelimesiyle inme inmiş 
gibi bir hal alan ihtıyar anasına anlat
mıştı ki, o Turanı istemekte hiç bir 
mahzur görmemcktedit. 

Biraz soa.a, dilber Tw-anın elinden 
buz gibi vişne şuruplarını içerle:-ken 
Sa-dinin sevinçten yüreği titriyor, anası 
binbir tereddüt geçiriyordu .. 

Evlendiler .. İşte dört senedir de ev
liydiler .. 

Sadi, güzel ve yakışıklı bir adam de
ğildi doğrusu .. Ve, Turanın yawnda, 
onun sekaleti daha ziyade tebarüz edi
yordu .. Delikanlı bunu kendi de bilir ve 
bazan gayriihtiyarı düşünürdü: "Annu 
dun iyisini dağda ayı yermiş!.,, 

Paralı da değildi. Nihayet küçük bir 
memurdu. AlUküllihfil geçindirecek bir 
maaş.. Bereket ki, Tw-anm kendi '.ka· 
dar huyu da güzeldi. Ne kanaatlclir bir 
kızdı Allahım t •• 

Onun tek arzusu astragan bir manto
ya sahip olmaktı.. Sadi, aylarca öğle 

yemeklerini hazfetti; cıgarasından kes
ti. Evine gitmek için tramvaya binmek 
icap ederken, binmedi, yilrüdü. 

Ve .. İşte günün birinde, belediye mü 
zayede salonunda bir kaç gün teşhir e
dilen mantoyu satın alabildi .• 

Sadi, yürümiyor, u~uyor •• 

Turanın sevincini anlatmak güçtür : 
Güzel kadın, yer yer Girla.rı bozulmu§, 
çerçevesinin yaldızları dökülmüş ayna· 

yı konsoldan .indirerek duvara daya
mıştı; kar§ısına geçmişti. Ab, bu astra
gan ınanto ona ne kılitlar yakı mı§tı? Ar
kasını dönüyor, yan duruyor ve kayın 
anası odadan aynldıkça, kocasmm boy 
nuna atılarak şapır §Upur öpüyordu • 

Ne saadeti. 

Kapı .. 
!Bu saatte kim olabilir İhtiyar ana 

merdivenleri gıcırdatarak taşlığa iner
ken, Tı:.ran kocasının kucağından kalk
tı, cumbaya yaklaştı .• 

- Sadi, bir po:is bu .• 
- Polis mi? Fakat .. SCbep :ne?. 

Bir Cıkika <Sonra Sn!di kapıda polis· 
le konu uyordu: s 

- Adınız Sadi, değil mi?. 
-Evet .•• 
- BugUn lbelediyc müzayede yerin-

den lbir manto aldınız .. 
- Evet. ... 

- Onu derhal bana iade edeceksiniz. 
- Fakat .• Sebep .• Sebep ne ?. 

- Sebep mi? Şu .• Aldığınız manto-
nun öldürulmüs bir kadına alt olduğu 
tesbit edildi. 

- Öld ilrülmüı; bir kadın mı? • 
- Telaıa ve korkuya :kapılmakta 

mana yok, bayım.~ Tahkikatı yapan 
ımüddeiumumilik maktul kadının astra· 

gan mantosunu tetkike lüzum görmüş
tür. Manto delaili cünniyedenıdir .. i~te 
bu kadar .. 

• 
HIKAYECl 

Hu genç krzm, her kadmm 

her sevenin okuyacağı ince, 

içli bir ntk romanı 

, , _ ·~ .-. HABER' de 

•• o ... 

Am~rrük.@l 
Pa is k ın mo ala
rını nas ta i e 'er? 

ır-. !Fl)So sa ırn n rgn IJ(c lfil'(Ç:es 
ka(Ç})on m~cmtY1aısn 

Vogue mecmuası 'mli!iabirleri 'Paristtki bir motla tncş1ıcrini lakip ediyorlar. 

ParJsin biiyilk terzileri ve moda ev-, lngilterede intl§ar eder ve iki memle
!eri senede dört defa moda me§herle- ketteki abone miktarı 203.000 i bulur. 

ri açarlar. Bunlarm en mUhimıni her 
sene ağustos ayının ilk haf tasında ya

pılır ve dünyanın her tarafından mo
da. meraklıları, moda ga.utelerinin 
muharrirleri ve moda mübdileri Pnri-

se hücum ederler. Büyük mUessescle. 
rin açtığı moda m pherlerlne ancak 
tanımnı§ ve sayılı kimseler girebilir. 
Müşteri stfntiylc hazır bulunmak isti

ycnler bir veya iki elbise almak mec
buriyetindedirler. Aksi takdirde 2500 
fran1·hk depozitoları kendilerine iade 
edilmez. 

Bu sergilerde alıcılar arasında şid
detli bir rekabet vardır. Maamafih on 
la.rm rekabeti dUnyarun en büyUk iki 
moda mecmuası olan Vogue ile Har
pcrs Bazaar'm arasındaki rekabetin 
yanında çocuk oyunu gibi kalır. 

Sade Amerikanın değil, bütün dlin
yamn en bilylik iki moda mecmuası 
olan bu iki müessese arasındaki mü -

cadcle Paris moda sergilerinin açıl • 
masiyle en son haddine erişmi~ olur. 

Vogue mecmuası, ayni ~nda üç 
yerde, Fransa.da, İngilterede ve A:me

rikada frruısızca. ve ingilizce olarak 
iki lisanla çıkar. Mecmuanın Uç mem

leketteki umumt abone miktnn 313 
bindir. Barper's Y.alnız :Amerika ve 

Diğer mecmualara nispeten satışla
rı bir hayli .nz olan bu mecmuaların 

adını hilmiyen moda düşkünü kndm 
hemen hemen yok gibidir. Onlan sn
tınalnmıynnlaT alanlardan ödilnç a -
lırla.r v muhteviyatını büyilk bir me-
rakla adeta hatmederler. lşte sn.tışın 
az oluşu da kadınların Metine ittiba. 
en mecmuaların böyle cldcn de dola
§ışıdır. 

Bu Jki mecmuada gösterilen model
ler en son modeller, ileri ısüriilen fi

kirler en yeni, en modem fikirlerdir. 
Her iki mecmuanın da. Nevyor~ 

Pariste gayet mahir muhabirleri, fo
toğrafçıları ve ressamlan vardır. Bun 
lar her moda hareketini takip eder
ler, hiçbir yenilik onların gözünden 
k&çmaZ. Parisin büyük terzilerinin aç. 
tığı sergiler onları hUmmıı.b bir faa.. 

2iyete sevkeder. Bu meşherlerde mo
deller cm·aı tilrlU elbiseler ve tuva
letler içinde seyircilerin önUnaen bi
rer prenses gururiyle geçtikçe muha-

birler frsıldaı:Jarak beğendiklerini ve 
beğenmediklerini aralarmdn mUzake
re ve mUnaknşa ederler. Ressamlar 
a.cele skeçler çizerler, fotoğrnfçılPr 

terzilerin hususi atölyelerinde birçok 
fotoğraflar çekerler, velhasıl her iki 

-· 
v 

qaş qan 
ltalqan a
rın evliqa ı 

Nevyork ~ehrinde tnmam 1,200,000 
ltalyan vardır. Bu, gehrin umumt nUfu.BU· 
nun a58ğı yukarı yedide birini te3kil e· 
diyor. Nevyork 1tnlyanlarmm ekserisi 
Nevyor ·un ''KU~Uk ltalya" denilen 15a.
ğı 13rk kısmında, yasarlar. Şehrin bu 
kısmında hAkiın olan lisan lngillzce de· 
ğil italyanendır. Orada, soknklıı.rm llitiıı 

Irkının bUUln hususiyetlerini taşıynn tip
lerle kaynaştığı görUlilr. Şehrin bu kısnıl 
diğer tıı.nıflarma nispeten bir hayli gU• 
rültUlU ve pistir. Orada ltaıyan yemek· 
lerl plşlrllir ve ltclyaıı içkileri eatllır• 

Aralık kapılardan ltalyıınen §arkılnr !~· 
tilir. Romanın nUfusuodruı faz.la 1talyaıı 
nU!wruruı. sahıö olan bu sahada her sene 
on altı nğustostn Novyork !talyanlıı.rmin 
:ıdetA taabbUd ettikleri "Sent Roko" ı. 

çin bir Ayin ve festival yapılır. "Sent 
Roko" bUtUn hastnlıklnra de\·a veren ev
liya veyn a.ıizdir. Hastalananlar bu evli· 
ynya dun ederler ve ona adaklar adar
lar. Fesfival günü, evliyaya ndnnan a " 
dal.lann ödenme gilnildür. O gün evliya• 
nm bUyilk h~y!teli riltUn sokaklarda d~ 
laştınlır. Adak parn ise cvliyanr.ı Ustü• 
ne iğneJcnlr. Mruımafih adak ekseril'I!. 
be.lmbmundan yapılma bir bebek, bir ba§ 
veya bir bacaktır. Başı ağnynnlar bit 
bacak adarlar. 

Geçen sene zengin bir ltalyan kadml 
baztaıanan km iyi olduğu takdirde usent 
Roko" yu baştan bn§a dolarlarla katmt. 
mağı va dctmlşti. KIZI iyi olunen kadnı 
sözünü tutmuş Sent Rokonun heykelini 
resimde glirüldilğll gibi hakikaten birlik 
ve be3lik dolarlarla kapatı:uşt:ır. Bu §C· 

kilde biriken paralarla ltaıynn k01ontsf· 
nin f kirl rlne yardım ediliyor. 

HABER oliuyucularmm me-
rakla ve büyijk bir alikayla takip 
ettikleri .bu eser pek yalanda çıkı
yor. 

mecmua da ilk nüshalarına. en mü
kemmel, en yeni modelleri ve resim.. 
lcrJ hazırla.mnk için çabalayıp durur
lar. 

Bu .ı ecmuaların diğer bir hususi
yeUeri de onları çıkaranların tanın

mış kibar ailelere mensup kimseler °"' 
luşlandır. Mesela Vogue meomuası .. 
nın Pnrls muhabiri bir kontestir. Her 
iki mecmuanın :r(asnmlarmın bir kıs
mı da meahur Rus prensleddir. 
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Kocam oaıunıun;•DENiZ 
k aBu mca~c!d~ u!n ~8~ r mğcr U<&Un Hip~U~i büyü~ü§ il 
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··; • tınt-suadeo : 
De.'l z yarı,ıarı doJayfs ı :! sefer tadlllh 

dak. rü•tu''ler ve nihayet karar veıidiler: olan Marla Çaiz aranııuya başlandı. Mesela, rocuğun iç çamaıırların ı :ı 

:ı k "'-sedin kime ait olduğunu İtalyan Fakat, zavallı kadın, birkaç hafta ev. 1 markalar ıökülmilıtü. Gece yatısı me """' 
bö 1 poıl's'ı tarafından keşfedilse bile Marki veJ ölmilş bulunuyordu. Yalnız, ma. tepleııde rocukların çamaşırlarına Y : G 

:ı kendısini ortaya atıruyacak, ç.oçuk hak dam raniya isminde bir kadın onun markalar iıı.lcnir. Çocuğun bütün çama- ç k'' b" .. ı kıf H' l' 

14 Ağustos paz.'.lr günü yapılacak deniz yarışlarından dolayı Akay va- ı 
pı:rl::ırı, 13 Ağustos cumarte- i günü öğleden itibaren, Moda iskelesine 
uğnmıyacaklardır. Tarifode Mo:ia iskelesine geleceği ve gideceği yazılı 
vapurlar Moda yerine Kadıköyiine ugrayacaklardrr. 

t 

" kında malClmat vermiyecekti. Un u, utun sır arına va tI: ıppo ıt mesc. ıı:ırlannda markanın sökülmüt olması k 1 • · M · bU r 1 
" H' olit'in asıl hüviyeti ortaya çı arL esını rıa ona tün tc erruatı i e an. hüviyetinin anla•ılmamaaı istendiğ.inı ıpp h dil 1 tın ğ 'k 

" h Markizin macerasından ba se • a ııtı ve çocu un, mektepte ı en, gösteriyordu. O halde çocuk denıze nca k d' · ö d -~·ğ· kt 1 
meal. liizımgelec:ekti. Onun için, tama. en ısıne g n eııwı ı me up arı ona kendisi dü•erek boliuJmamıı, birisi ta- . . 

:ı 6 
mile silk!ttü muhafaza etmek ve bu sır. vcrmııtı. 

rafından atılmııtı. saklamak icap ediyordu. Bu mektuplar çok mühim bir vesika 
Yalnız, elbisenin yakasındaki numa- n Fakat, Markinin hiçbir §ey söyleme. tc§kil ediyordu. Çocuk bunların birin. 

ra duruyordu. Bunu, katil ya aö"lmıeyi .. ı d' d 
· ile her ıey olup bitmiyorıdu. Ço- de şoy e ıyor u: unutmuıtu, yahut -da lüzum cörmemit- mesı · · d "Sev..:'i aütni.._:;ı:..:_., 

k- ğ adeta ikinci annesi vazıyetın e 6 u •• ,.. ... 
6 

.. u 

ti. Çünkü bu 56 numaranın hangi meb cuuluunnan Maria Çaiz Hippolit'ten uzun "Bana ettiğin iyiliği daima ıük. 
tebc aı't olduğunu go"sterecek bir delil 'k 1 ded' U "d-w -

haber alamamış ve nihayet me - ran a ya ıyorum. §U ugum za. 
yoktu. zaman · t · man sen beni uıtbn; karnım acık.. 

İtalyan polisı', bu ı·pudarını elde e_ t-. tebc müracaat etmı~ ı. w " w iL __ , .;ı_-·rdu 
" Mektepten kendisıne, çocugun, hl- tıgı zaman ıen ·ueni vuru n ... 

tikten SOllJ'a civardaki tahkikat da ıyı . . tarafından alındığı bilirili. Bunu:ı Bana çocuğun ıibi baktın. .. Ben 
netice verdi. . 'varı mısı:, kadın Markiye müracaat etti ve de büyüyüp adam olduium zaman 

Cesedin bulunduğu yer ıehnn cı Uzenne ' k d' · · •ana bir evlat gibi bakacağım. Ge.. 
bi ol, Hippolit'un sıhhatini s. ordu, en ısını 

idi. Ve oradan ceçen bUyük r Y. ..rmiye milsaade istedı. ce gün~üz sağlığına dua ediyorum, 
güzel bir gezme yerine gideroi. Bir ıkı go · Ça' •

1
·n mektup Allahtan sana daima aaadet ıdileyo. 

. . bastıktan Marki evvela, Mana ız 
akıam evvel, karanlık ıyıce 1a h'ır cevap vermedi. Fakat kadın nam. •. ,, 

. · ·ytnmif bir a.. nna :ı n·~ bi k d 1 IOllJ'a, uzun boylu, ıyı gı endi•e ile mektup üstüne mek. ıger r m tupta a ıu satır a var. 
damla on bcf, on altı yqlannda. bir ço. ısrar ve " lckak dı: 

'ğ' . arabacılar tup yazıyor, çocuk bakında muha 
cuğun o tarafa geçtı ını 1 bir malumat istiyordu. . 
görmüşlerdi. Gezme yerine gidecek e. B un üzerine Marki Nayve, Hıppol 
rini zanneden arabacılar onları: un kk d kadının bir ıey 

d. 1 A aba lazım mı? l't''n ölümü ha ın a - Buyrun efen ım r 1 1 
• b a karııtı bir 

bildiğine zahıp oldu ve .. u? .. ~:ı • 
diye karşılamı§lardı. . tedbir almak lazımgeldığını du~lin~ü.-

Fakat adam, hepsine batıle hayır c~- M k' bir giln kalktı Orlen a gıttı. 
\'abı vererek ilerlemit ve karanlıklar 1• ar ı .. · cıd' vak. 

Fakat terzi kadınla goril§m ı, çinde kaybolmuştu. . 
Bir iki saat sonra, arabacılar aynı .. a.. 

idamın o taraftan doğru geldiğini gor
rnUşlerdi. Fakat bu sefer yalruz~ı .. 

Bütün bunlar, denizden cesedı çıka. 
rıJan çocuğun o adam tarafından bo. 
ğulduğuna ıüphe bırakmıyor~u. Ço
cuğun Fransız ve 56 numaralı bır mek
tep talebesi olduğu da billı>di~in~ glS~: 
ltaı an polisi katili elinde ımıı. gıbı 

y c· et o kadar vazih o. hissediyordu. ınay 

!arak ıneydana çıkmıştı. • .. 
F kat buna rağmen, cinayeün faılı a , . 

meçhul kaldı ... Aradan aylar geçti, u .. 
rıutulup ifttl .. . 

••• 
. . vvel günü Marki birden. 28 te§rınıe • 

b. d kaybolmuıtu. Nereye gı. 
ıre orta an . 'bi dan 

ldeceğini o gün söylemedıği gı .' on 
. ideceği karar-evveı de uzak bır yere g 

laştmlmış değildi. k · · de 
' . Nayve bir haf ta mera ıçın 

~ .... r~ız d b. mek sil a an ır • kalmıştı. Nihayet Mar Y bunda f()ylc 
tup aldı. Marki bu mektu 

diyordu: • . mektebe 
"Çocuğu ıörmek açın aL 

di · · Jnlktepten gitmi§tim. Ken •uu dan 
. hi ıl oldu. Ora mak zaruretı • k 
'k Biraz dolatbı"D1a ltalyııya geçti · fakat 

ve dinlendirmek iıtiyordum_"_, .ı: 
üeMİf bİJ' kaza 15-UL batımıza m . hareket 

"Ben timdi M,arsilyadan 
Gelinci konUıuruz.,, 

ediyorum. eteden 
Ayni mektupla beraber Mg~i:r; bun 

kesil-niş bir parça da vardı. a unları 
lda da gözleri hayretle açılarak § 

okudu: 
"ô Tcırinisani aabalu N~ sa.. 

hilı . de denizden meçhul bır ce.. 

• · etmi• olan tile bu kadını ona tavsıye :ı 

rahibi gitti gördü ve ~n:':: w ok 
- Madam Maria Çaız ın çocuga. ç. . 

• Twi dokunmuştur, dedi. Kendısını 
ıyı ıg d' Olümünü onun için bildir. 
çok s~ver ı.d. Fakat çocuk denize 
mek ısterne ım. ' . 
dil lip boğulmuıtur. Bunu lCltfen sız 

ş .. 
kendisine söylersınız. 

''Sonra, çocuğa geçmiş olan hakkı 
büyüktür. Bunun için kendisine hafta. 
da bir altın para bağlıyorum ... ,, 

Marki ondan sonra Maria Çaiz'a her 

haf ta muntazaman birer altın gönder. 
mlye bafladr. Fakat kadın. socuj'un öl.. 
dUğUne inanmıyorıdu. Muhakkakken.. 
diıinden gizlediklerine zahipti ve ne ya 
pıp yapıp Hippolit'i bulmıya karar ver-

mi§ti. . 
Maria'nın bu niyetinden rahıp vası.. 

tasile haberoar olan Marki yine ayni va 
srta ile haber gönderdi: 

_ Çocuğu aramakta devam ed:_rse, 
dedi, her hafta göndermekte oldugum 
altınları keserim ... 

Bu tehdit zavallı kaelının elini kolunu 

b ·lamıya kafi gelmişti. Ondan sonra 
ag d'ld'ğ· · · Marki Maria'dan hiç bahse ı ı ını ı.. 

şitmedi ve sakin bir hayat yaşamıya 

başladı. 

iV 

arkiz: Nayve kocasından nasıl M şüphelenmişti? 
K clıru kocasını ithama sevkodecek 

esas~ bir 'delil yoktu. Bunu 'kendisi, dü. 

Une dücüne bulmuştu. 
' :ı k' d' ~ . ltı . .. biri on se ız, ıgerı on a Bır gun, . 

d .1 .. oğluna bakarak, yaşasa şım yaştn a ı .ı 
. b taroan daha büyük olacak bir ço. 

"O kadar bedbehbm ki! Bura.. 
daki çocukların •nalan, babalan 
var. Babalan yoksa bile hiç olmax.. 
aa anneleri var... Halbuki benim 
annem yok... Annemin kim oldu. 
ğunu bilmiyorum ... lam.ini !bari öf. 
rensem! O zaman bu kelimeyj hiç 
ağZimdan dütünniyeceğim. öteki 
çoculdarın anneleri var. Annelerin. 
den mektup geliyar, onlar da ya. 
zıyorlar ... Hiç olmazaa anwda •ıra. 
da sen gelip beni göraeıı.. .• ,, 

Mahkeme salonunda bu mektuplar 
okunurken dinleyicilerden birçoğu hı~ 
kırıklarla ağlamışlardı. 

Mah'kemede Markinin iki oğlu ile ka. 
rısı da bulunuyordu. Markinin bütün 
hısım ve akrabası da oralda idi. 

İtalyan şahitleri Markiyi trende ~o
<:ukla beraber gördüklerini, bütün yol. 
culuk müddetince ikisinin bir tek keli
me konu§madıklanru, söylediler. Bit' 
tanesi ise, Markinin oğlanın üzerin.. 
deki mektep üniformasını çıkarmak is. 
tediğini, fakat çocuğun "üşüyorum,, 

ldiye buna mani olduğunu söyledi. 
Bu, Markinin aleyhinde bir suç deli. 

li değil miydi? Marki, çocuğu denize 
atmayı düşünüyordu ... Uzerinde mek. 
tep numarası bulunan ceketini çıkar. 
mak, bu suretle, çocuğun hüviyetini 
isbat etmiye yanyacak bir işareti yok 
etmek istiyordu. Çocuğun cest'Jdi bu. 
Junduğu zaman meydana çıktığı gibi, 
Marki, daha evvel, çocuğun iç çamaşır. 
larındaki markalarını sökmüştü. Bunu 
her halde çocuk banyoda iken kendi. 
sinden habersiz yapmıı olacaktı. 

Bütün bunlar Marki Nayve'yi büyiı1c 
bir kat'iyetle itham cidecek deliller o. 
Jarak görülüyordu. 

Fakat Hippolit'in mektep arkadaşla.. 
nrun söylediğine bakılırsa çocuğun ö. 
lümünde üvey babasının bir suçu olma. 
dı&rınr düşünmek lizımgeliyordu. ÇUn. 
kil çocuk daima hayatından şikayet e.. enn be on alb 

ıet çıkarrlnuıtır. On ft ali 
yaılannda bir çocuk olan zav D ı. 
nın hüviyeti anlapJamamlf~· e. 

dı un .. k lb. 
w ldurrunu düşünmuş ve a ı par. 

cugu o b • ··1·· .. b lk' 
t Hippolifın o umune e ı çalanmıı ı. 

d f bu kadar irten acıyordu. 

· diyor ve bir gün kenldisini ortadan kay. 
bedeceğini söylüyordu. 

d"' t•'ğü zannize ayağı kayarak Uf u 

nedilmektedir .,, • Kocası 
Markiz meseleyi anlaımttı • b ' 

çoeuğun bapna gelen kazayı ona u 
suretle haber veriyordu. 

1 iki U il aonra Marki ptoya ge -
ç g n . . tafsilitını aor-

miıti. Kanar, hidııenın ki 
k' yine, mektupta 

lduğu zaman, va ayı da ilive et.. 
gibi anlatmrı, yalnız ıunu 

mişti: d' . . Amerika ya götüreceği-
- Ken ısını d' Çok 

. . Çocuk isteme ı. 
mi söylemı;tım. b b' i bir 

i Bunun se e ın fazla itiraz ett · · d .. 

ilk e a ~ 

ğunun hay::lini karşısında 
tik çocu . . b·1· 1 

.. k n onun ıimdı kım ı ır nere er. gorilr e dil ü .. 
1 babaaını § nmuı, sonra, de olan aaı . . . 

. klı a •imdikı kocası gelmıştı. bittabı, a n :ı • 
M ki kansının başkasından olan 

ar ~ nu büyük bir şefkatle ve a. bu çocugu 
al babası imiı gibi karşılamı§tı. Fakat 

k. kendi ~ocukları doğduktan son. Mar ız :ı • • • 

bir kin besledığıni hıssetmekte ra cna 
gecikmedi. . 

1 te, Markinin son zamanlarda Hıp. 

O halde, acaba Hippolit, Uvey babası 
ile beraber ltalyaya gittikten 6onra o. 
nun yanından kaçmış ve başka yere 
gitmek isterken mi bu kazaya uğ. 
ramıştı?. 

Buna da ihtimal verilebilirdi. 
Yalnız, müddeiumumi Markiyi: 
- Madem ki çocuk bir kazaya kur. 

ban gitti, o halde niçin polise haber 
vermediniz? diye itham ediyordu. 

Buna Markinin müdafaa vekili şu 
cevabı veriyordu: 

-

.... , .,. o# • • 

Nafıa Vekaletinden : 
25 - 8 - 938 tnrlhlnde perşl!mbe cnnu Hat ıı de VekAiet malıeme mu

dUrlUğU odnsmda toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 6500 lira 
muhammen bedelle 60 adet mühendis cadırının kapalı zarf usullyle ekıııt
ınesı yapılacaktır. Muvakkat teminat 412 lira 60 kuruotur. 

Ekslltme şnrtnnmesl ve teferrtıa tı parasız olarak malzeme mUdUrJO
ğünden ahnnbfJlr. 

lstcltlllerln teklif mektuplarını talimatnamesine göre vekAletten a
lınmış malzeme mUtcahhltllğl vesika siyle birlikte ayni gtın saat 10 a ka
dar komisyon reisliğine ,·ermeleri Hl v.ımdır. (2949) (6205) 

Nafıa Vel;Aletlnden: 

Yüksek Mühendislere 
3077 Sayılı kanunun neşrinden evvel 1035 sayılı kanuna &öre mUhen

dls voyn mimar Unvaniyle verilmiş o lan diplomalarla ruhsatnameler )'Uk
sck mühendis veya yilksok mimarlık ünvanlyle verilecek ruhsatnameler 
bUkmUndo olup 3458 sayılı kanunun neşrinden itibaren en çok altı ay 
içinde bu mtthendls ve mimarlar diploma ve ruhsatnamelerfnl yeni Unvan
larına göre değiştirmek mecburiyetin de bulunduklarından haiz oldukları 
diploma ve ruhsatnamelerle blrlfkte vokAleUmtze mOracaatıarı flA.n olunur. 

(5147), 

lstanbul Nafia MUdUrlOğUnden: 
22.8.938 pazarteSi günü saat 11 de lstnnbulda Nafia müdürlüğünde ek. 

siltme komisyonu odasında (2642.49) lira keşif bedelli Büyükdere Tayyaıre 
istasyonunda yapılacak tamirat ve elektrik tesisat işleri açık eksiltmeye k~ 
nulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, husut ve fennt §artnameleri~ 
proje, keşif hultlsasile buna müteferri. diğer evrak dairesinde görülec.ektir. 

Muvakkat teminat (199) liradır. 

lsteklilcrin en az (2000) liralık bu i~ benzer iş yaptıfma dair idarelerin.. 
den almış olduğu vesikalara istinaden Istanbul Nafia müdürlüğünden Eksilt. 
me tarilrinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret odasıl 
vesikaları ile gelmeleri. (5031) 

.. ,_ftllllii Z lbii lllbEIU 
1--<AQŞI 

CELiK •iPER 

dım Fakat, denıze Uf· 
tilrlü anl yama · . k iıtememeai 

poli~'e karşı olan kini ile çocuğun es. 
rarengiz ölümü arasında bir rabıta bu
l duğunu hissoden Markiz, kocasının 

- Markinin bu hususta sük(it etmesi 
kansının namusunu kurtarmak içindi. 

- Fakat, karısının başka bir koca. 
dan olan çocuğunu kabul eden koca bu. 
nu ilfin et:r.ekten n:çin sıkılsın? 

---
·ı A erikaya gıtme 

mcsı e m 'r münasebet var mı 
arasında acaba bı 

k bilmiyorum ... 
yo mu. "d'seyi pek esrarengiz gör-

Markız, ha ı .. lediklerine ina-
rnüyor ve kocasının soy 

ruyordu. tanıdığı iki 
M k' bundan ıonra, 

ar ı, h . ba§ rahibini 
meşhur avukatla 9e ~ı.n . karısına 
çağırttı onlara da ha ıseyı, 
olduğu' ibi anlattı ve sordu:. 

g h' kumcune mese-
ş. d' tıalyan u - ım ı, . . . rri? Yani 

lenin mahiyetbi bıldıreyım . 
, ğ nu denıze na. 

bu çocuğun kim olc,ı u ,hu mil Yolr-
111 dil§hiğilnü haber vere 

1 AIMim4fl 

un b"l ~· · dil Hippolit'i öldürmüş ela ı ecegını -

şUndii... . . . .. 
Aklına bu şüphenın gelmesı kifı ıdı. 

Ondan sonra, Markinin birçok hare. 
kellerinden bu suçuna dair delil çıkarw 
mıya ba~ladı ve evvelce hiç üzerinde 
durmadığı hadiseleri kocas·nı itham e
debilecek mahiyette buldu. 

işte, bu §Üphe üzerine hakime 
müracruıt eden l1arkiz, kocasını tevkif 
ettirm'şti. 

ı:ar'd tevkff ol ·nd;ıktan sonra tah
Jdkata geçildi. Bir uraftan ttalyan po

Jiaiqı malOnıat verilip ıaJıitler i1t 

Müddeiumuminin bu mukabelesi 
avukatı heyecana getirmişti. Bütün sa. 
Jonu inleten bir sesle bağırdı: 

- Müsyölerl Vaziyeti gözünüzün ö. 
nünde bulundurmanızı rica ederim ... 
Marki, iki çocuğunun anası olan kansı. 
nı, layik olduğu bütün sevgi ile sevi. 
yordu. Bu kadının ilk aş!ıına da hürmet 
ediyor ve bu aşkın yadigannr kendisi 
için mukaddes bir t1ey sayıyotidu. Ço. 
cuğu bir sütnine elinde, altınlar döke. 
rek. bil bir 

yerleştirmesi hep bu~giyi isbat ed-;-
en kuvvetli delillerdir. 

"Hal böyle iken, nasıl olur da bu a. 
damdan şüphe edilebilir? Marki çocuğu 
öldürecek bir adam olsaydı ona buka.. 
dar büyük bir sevgi g<Ssterir miydi? 

"Müekkilimin suçsuz olduğuna ka. 
niim ve bcraetini rica ederim .. ,, 

Mahkeme, birkaç celse süren muha. 
kemeden sonra, Markinin beraetine ka. 
rar veridi 

Bu karan vermekte. belki en mühim 
amil, Markinin katil olduğu kat'iye•. 
le iıbat edilememeai idi. KarıSJrun ve 

~!U.lU ClOWJLfr ka 

bul edil;rse Markinin katil olduğunu dil 
şünmek lazımgeliyordu. Fakat biltlln 
bunlar ancak fÜphe idi, suçu iıbat e. 
'decek delil değildi. 

Markinin ıuçu isbat olunamayınca 
da mUdafaa vekilinin tezine ittirak et
mek ve beraetine karar vermekten baı
ka çare yoktu. 

Marki beraet ettikten sonra kansı da 
kendisile barııu. Fakat, Markinin suç. 
suz olduğuna inanmayan biri varsa o da 
karısı idi. Bunda ana şefkatinin dahli 
görU!ebiJir'.ji, Çünkü kadın yaıJandık
ça ilk aıkını ve ilk at]wun Jadiclnıu 
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Güzelliğinin 
Sı r rı yok 

S e b e b i var 

r • 

Bütün dünya 

Radyo arı 

iç·nde 

En yüksek 

Kıymeti 

RADYODUR 

Umumi vekili 

va 

r -li A U ~ ()LI N==--
Abdurrahman 

i M RE 

1 

Dişleri mikroplardan, çürüklerden, 
iltihaplardan koruyarak sağlamlaş

tıran, hem de minelerinin bozul. 
masını ve sararmasını menederek 
daimi bir guzellikle muhafaza eden X 

asrın en kuvvetli diş macunudur. . 

• 
istanbul 

Her sabah, öğle ve ak§am 
yemeklerinden sonra günde 1 istanbul Bahçekapı Hasan deposu üstünde Tel: 23521 

üç defa ı~·.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliUiiiiiiiiiiiiiiilı~====~~~-;;:--;;;-~-:;----::--~-.---:-~---:=-~---===~-=-~-==:--~~_:..~ Radyolin 1 ~ A o E M i . i K T i o A R ~ 
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llr. KAmll OUre n 
... ----·· Şiıli Çocuk Hutanesi Röntgen Mütehassısı 

Beyoğlu Taksim, İst'J=lal Caddesi (Oskeperan Apartımaru No. 1) 
Mavi köşe üstil Telefon: 40128 

Pazardan başk::t hergün saat 15 den 19 a kadar 1 
POR1'AT1F R O N 1' G E N VARDIR. --

Dr. S A A O ET Ramtl Oören 
Emrazı intaniye Hastaneııi Röntgen mütehassısı 

Kadıköy Röntgen Apartımanı No. 1 - Telefon 60149 

- Sayın Bayanlar 
Hayatta muvaffak olmanın s::rrı güzel ve itinalı dikil

miı elbise giyin~kle kabildir. 

Her türlü elbiselerinizi ve tuvaletlerinizi aşağıdaki ad

cste en yüksek itçilikle en ucuza temin edebilirsiniz. 

Anjel Hancia 
İstanbul Sultan Hamam Çiçek pazarı 

Fındıklıyan Han No. 34 

Ua~uı ıııcmcıcııııııı A•'- 11 VlHU~ ıle Le<l:n ısı ı~ ve OJŞ Oasuı ınemelerınde, basw 

1 

• 

ve B E L G E v ş E K L. n G n iNi E K A R ş 1 

• 

ı abletlerı t. er eczanede arayınız. ' !»oata kutueu t255 Hormobln J 

Türkiyede en ucuz ve 
eyi traş Jevazimahdır 

Memleketin en hücra köşelerine ka. 
dar dal budak salan HA(K bıçağile 
levazımatı OZ TORK malıdır, Unut
mayınz ki; size kendi milletinden baş.. 
kası YAR OLAMAZ 

Satı hi: Fehmi Ardalı 
• 

COLUMBiANIN SON YENiLiKLERi 
Ürgiiplü Refik Ba§aran Bay Rasih Beşerin 

17474 Tplo Can 17473 .. Y de m. 1li .halk şarkıları 
Mehmet Bey türküsü Ben mı dedım sana 

Ürgiiplü Aşık Mehmet • 'ığde karami 

17478 Hay~i~em 17480 Güzel ola~ . 
Habıbım Annem benı evlendir 

Al Salim türküsü 
U rfah Mehmet Sen ses 17 481 Hatav sarkısı 

174G7 Dönbe:,i ~?nbert Ay gelin 
Yar yuregım Bayan Suzan 

Erzincanlı Esat Ertürk 17475 Geçen Aksam 
k. · d Ac:km o derin hasreti 

17468 Har ımı patla ım B S I 
Ceylan ayan u tan 

l 7 4 77 Kac.ıların başka ba~ka 17 4 79 .CeMem~ıberile · 
Şu da~a aşanı dedim 1 

·---·--ı----·----------

etin ceunoıorın~o 1 
ve Mehmet Bozkurt 

r Bir o 
1STA?\'BlJL 

Halk Tra~ bıçağı; 10 T; 15.Kr. 

Halk traş sabunu 20 

Halk traş makinesi 40 

Halk traş fırçası 20 

Halk traş kremi 15 

-OPERA TOR 

Dr. H. Ziya Konuralp 

Güzelliği kadar şıklığila da maruf 
bir bayan yazıyor: 

"Güzelliğimi cildimin tazelığine borçtu· 
yum. cildimin tazeli~i ise JOLI FAM krem 
ıerine. Hakikaten bir çok kremler kullandım. 

fakat hiç birisinde JOLI F ~M kremlerinin 
guzetleştırıci. gençleştırıci hassaları , . 
bulamadım. "Geceleri yatarken JOLI FAM ın hafıfce 
yağlı cinsini ve gunduz tuvaletımde yağsız cinsini 
kullandım. Bırınci haftada cildımde hayrete şayan 
bir değışlklık gordum. lkıhcl ve uçunca haftaların 
sonunda hakıkaten taze ve cazıbeli bir cilde ve 
parlak bir güzelliğe kavuşmuşdum. _ 

1 memelerinin her türlü iltihaplar · ·. cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur 
memelerinin tedavisinde daima muvaffakı }'etle ~ifayı temin eder. 

ŞARK lSPENÇlYARl LABORATUAIU T. A. Ş. 

Tıp Fakıtltesi ikinci Cerrahi 
J{litıili Doçenti 

l stikJal Cadde i Elhamra Apar
tımam No. 15ıl9 Telefon: 35.99 

Bu sebeple JOLI FAM kremler• tualet masamdan 
eksik etmem ve onları bütun Bayan hemşirelerime 
tavsıye ederim . ., Bayan M a. - . . --..--.....--__ . .:;...... .... 

ı· . ,. . . ": . ij .. •• 
' .. . ....... ,' .... . 

"' 
. ' . .. . - . . . 

80 ve 91 derecelik; tabii limon. portakal ve diğer ~~eklerden yapılmı~; losyon ve kolonyaları kalb çarpıntı ı, sinir, ba~gınhk anlarında 

insana faydalı ) egane arka da~tır. Sık bayanlarımız bu losyonları kullanmakla kendilerini daimi surette nefis bahar kokularına 

gargetmiş olurlar ve karşıla nndakine de bedii bir zevk duyururlar. FREDO müstahzaratlarından krem, ruj, briyantin, pudra, ve I F 
1 çocuk pudralannı \' .. )'i her yerde ararınız. Markaya Dikkat. 


