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• Avrupada buhranh vaziyet devam ediyor: 

Italyada, süvari ve piyade ihtiyat 
zabitleri hizmete çağırıldı 

- y da 
Manevralar dolayzsıyle 

Sil8 altındaki 
asker miktaı·ı 
1350000 kişi! 

Arsıulusal siyasi vaziyet son derece 

d td • •arında ·vaptıRı büyük manevralardan iki görıinüş: Bir tank ma.. 
Fransanın Alplar 11mıtakasında ve !tal yan Tıu 1 ııkcıı 01ıda 1z'c.>•cli 2600 metre ir tifaında bir tloktadan harcMt& idare • 

r rgindir. Kııbinclcr hemen devamlı de
n •cck surette toplantılar yapmaktadır. 

lngiltcrc vo Fransada bUtUn mezuniyet. 
ler kcenlemyckün nddedllmlş, yaz tati
li yapmakta olan memurlar ve subaylar 
vazifeleri başına dönmüşlerdir. Henllz 
hiçbir taraftan umumi acfcrberlik UAn e
dildiğini bildiren bir haber gclmis bu -
lunmuyorsa da Avrupa kıt'asmın her ta
rafında bUyUk askeri kümelenmeler ga. ı 
ze vurmaktadır. 

1 - Almnnların Viyanaya girişini mll· 
tcaklp muvazzaf kuvvetlerinin kadrola
rını tamamltımI§ olan Çekoslovak ordusu 
bir kısan lhtiyatlarmı da silah altma al
mrs bulunmaktadır. 

2 - ttalyada son ınanevra.lar münase
betiyle silllh altma celbedllmiş olan er
ler ve bilhll8sa ihtiyat subaylar terhis e. 
dilmemlştlr. 

d k ·ı lcrken ve manevra ıım 
nevra salıasında ateş c ere 1 er dcrkctı ... 

···························••··· _ ............................ ttABER·~;~~ı~;i .. i·;J;~~·~üctürı üğü Japonların 
lstanbuldaki 
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okuyucularına bildirir ki: 

41~ SAYIFA 
içinde, okuyucuhnnın merak ve zevkle takip ettikleri 

f 
'k 1 dan ba•ka iki yeni romana da ba!Jayacaktır. te rt a ann y , 

-ı-

Subayın Kaçırdığı 
KIZ 

k 1 aeve ıeve okuyacı&lan bir eserdir. 
Bütün genç tZ ann b 

. . ek •• de geçen a§k.ve heyecan dolu u mace· 
Y cdı bır d or ıç.ın kil d" 

lan P
ek çoğunu subaylar te§ e ıyor •• 

rad" kahraman n . b. T"rk ··'--' N KAÇIRDIGI KIZ delıımen ır u SUD<I.., 
''SUBA YJ " w • nntdk bir kıza kar§ı duydugu leJl!lZ 
yınm, yaramaz ve egz 
hissin hikayesidir. 

-2-

Padişa h kelleler~. 
O 1 

"h' . kn_1
1 

bir ıaihnsını anlatan bu tanha sman ı tal': ının nı .. 

b • da .. •azılmı• eserlerin en guzcl ve en roman, u ıanr ,J lj" 

kuvvetli sidir. 

0 

18 Ağ us tos 
G91~~~~0 01ii1 velfl) D 1ii1<a$)trDV<Sı'lt ~ırc~c 

ı U'a1MID'ila1 ~aışU©lyaıca~o ta11röliil~Dıra 

: 

toplantısı 
in jan ma öre 

..Japoınyarnan 

me~satoaıra 
neDeırmDş? 

Tokyo, 13 (A.A.) -Şckyay Çin A
jansı, aşağıdaki haberi vermektedir: 

Bundan Jixkaç gün evvel, Japonya. 
yı Balkanlarda ve Yakın Şarkta tem. 
sil eden Japon diplomatları arasında 
lstanbulda yapılan konferansa bura
da bilyük ehemmiyet verilmektedir. 

Bu konferansta görüşülen mevzular 
• hakkında muhafaza edilen ketumiyete 

rağmen, iyi haber alan muhafillerden 
(Devamı 7 incide) 

Ki SACA 

Sulhu koruqacak 
· iki tedbir reçetei 

3 - Fransa Alplarda yaptığı son ma
baolıımnk Uzer~ olduğu için, birçok sı. 

(Devamı 7 incide) 

Eminönü me danında 
cebri istimlak yapıl-
ması ka arlaşft 

Camiin ön .. nü kapayan ada 
kışa kadar ka:dırılacak 

EminönU meydanının açılması işi 

bir kat daha sUr'atlendirilmiştir. Yıkılan 
Va?dc hanının yanından Balıkpazarma 
doğru sıralanan dükkfinlardan dördil • 
nün daha istimlak muamelesi bitiril -
miştir. 

410 numaralı !dükkan kısmen yı'k:ıl • 
mıştır. Diğerlerinin de bu hafta içinde 
tahliyeleri yapılacak ve bozmacılara ve 
rileccktir. Yenicamiin önünü kapayan 
bina kıskacının Balıkpazarı tarafında-

(Dcvamı 7 incide) 

ispanyada CümhuriyetQilerln 
muvaffakiyetl 

Dnkın lıcle. Dilemborduk do~rusu. ş k t 
Dun:) n:> ı nllnk hullnk edenler meğer o. 
jan cılarnıış. Cumhuri)et gazetesi bu a r a 
"buyük hnkiknt,.ı lıugünkü bnşnınknlesln. 

Frankocuların 
cep esi yarıldı 

HükQ'!'e.tçiler Teruel - Sagonte 

de lıildiri) or 'e di)'Or ki; 
"Dün)n efkllrı umumi)eslnde pnnik u. 

ynndırmnk istlycn bir :ıJnns muhabiri lı:ı_ 
kınız küçücük bir \CSileden nnsıl istifade 
etnırac knlkı)or. llic lılr cemiyete m~nsup 
olmıyan bu adnınlnrm fnnliyetinc ınnni ol. 
ınnk için be~ nclmilcl bir teşkilat llizım. 
O zaman görürsilnüz sulhu garanti etmek 
ııc kndnr kol:ıyl:ışncnktır.,, 

Bir :ıj:ıııs muhabirinin istifnde ctıl~I .. 

yo~u ıst kamernde i erliyor'ar 
- -

İ - 'l'afsilah 7 ıncı sayıfamızdadır - ' 
1 ........................................................ . 
= ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kücücfik mesele., lıü) ük Alm:ınyanın huyu_ 
t ulmfi ordusunun hfiyuk ifndcli ol:ıcngı 
rirnyel edilmiş olnn n<.ıkerl m:ıne\•rnlnrma 
lngilterenin mnni olmak i temesldir. Ae:ı. 
lı:ı njnns muhabiri lıuhnberi Hrnıesc "ah. 
'al,, değişebilir mi? Dline kadar dünya 
meselelerinde crkürı umumiyclcrln mütıı. 
Je:ısı bir mnnn ifade ediyordu. Am:ı şimdi 
lrnlırnn, h:ırut kokmıı~ hnşlnınışlır. Hl'r 
d:wn kııblnclcrclc lınlleclilmckle Ye cfkilrı 
umuıniycden "Jüri,,lik hakkı niiz'cclilmlş 
bulunmnklndır. Deynelmilel tcşkilCıllnrın 

sulhu t k\ iyeye ynrnr tarafları ols:ıyclı hu 
işi l\lnıcııer cemiyeti hnşıırııbilirdi. Şimdi 
sulhun "mafc\ k.,den gelen emre itaat edil. 
dilU takdirde dcrnm cdclıilccdi bir vnrta 
yn düşmüş bulunuyonıı. Yani mesele şun 
dndır: 

ıstanbulun kazandığı 
modern f yatro 

Vali Üstündağ Tepebaşı tiyatrosu salon 
kısmının da gelecek yıl kArgir 

-------
8 ıl8C&gJDI SÖ.Yliyor W: Yazısı 2 incidı 

Almanya lnı::iltereden sclrn dıreklifi 
dinler mi dinlemez mi? Dinlerse, dünyada 
yeniden hlr egemenlik tces!ıils elnlİ'ı; olıır 

Yani Derlinln l enide,n ikinci sınıf bir de\. 
Jet olmayı kabul etmesi bahasına Lonclrn 
sultı diktnt9ru Jlllycslne 'l uksclil or. Gunun I 
"lıilyük hnklk 1 ,i bu olsa gerek. 

••• 
"" ı ariada çalışa11 kad11 l ra istiralıat zamanlarında -yardım eckn cum1ııcriyetp 

osker ler Yamı -t iLncilde 
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93ana qö.re 
Başvekil Bayar 

ve 
ekonomi polıtik 

Yaza.1: Nızametlın Nazıl 
Osmanlı imparatorluğunuıı ınkişafı e. 

konomik bir ıuura dayanır. Yükaellı dev
rbıin hiçbir merhalesinde imparatorluk 
ordulan boıuna pala aall:lmış değildir. 

Bunun. taban tabana aksine olarak, im· 
paratorluğun alçalış devrı de ekonomik 
tellkkllerden tamamiyle mahrum bulu
nuşümuzu göze vurur. Bilhassa tanzimat 
politikacıları, devlet ldareainln canı olan 
elıtononiinin ne büyük ve gafil birer cahi
li olduklarını her zaman l.apat etmlıler
dlr. On altıncı asırdaki Viyana dönUıll. 
mUzden yirminci asrın ilk yıllarında ik· 
tldar mevkilne yükselen İttihat ve Te
rakkiye kadar iınparatorluk tarihi, ba
kanlara ve incellyenJere bu acı baklka
U safha safha göstermektedir. Bununla 
beraber, İttihat ve Terakkinin ekonomi 
politik hususiyetleri üzerinde de fazla 
dlırmağa gelmez. BugUnUn çok münevver 
Tllrk devleti, kendi '11Urunu yap011=ttr. 
ittihat ve Terakki devrinin "milli" adı 
Terilen cebitleri, her sahada olduğu gibi 
bu abada da pek bulanık ve buğulu ola
rak göze wrur. Fransadan ve Almanya. 
dan yapılan istikrazlar ve harb zengini 
adını alan umumt harb tUrcdileri lttıhat 
ft Terakkl)i, ekonomi 11ahasmda bugtt
ne bir mukaddeme halinde değil, fakat 
kendisinden evvelki devre bir devam o
larak yaklqtınr. 

Yaman bir Kemalist militan ve ent&
JektOel olan Bayar'm, evvelki gece Sua
dlyede, ekonomi cephemizin yeni ele
manlarına hltab ederken söylediği gibi, 
Atat&rt'Un, lzmtrde, glSzlerl Türk çiftçi. 
llnln 1apanma teveccUb ettiff lna kadar 
bizde ekonomi politik bUyUk bir meçhul
dtl. 

Bu l&hada Kemalizmin lrlat ve <llkb
tbıl en kAmll bir latldatla muvaffakıye
te alaştmınlarm başında bizzat Bayan 
buluru. Bayar, iç ve dJI ticaretimizin, 
toprak Ye eadllstrl verlmlerlmisla, mil
let ve devlet ekor. imimizln her te linde ve 
prensiplerinde, çok yorularak kıymet ka
SIUllDJI, kudretini tanıtmış ve btrlblrlD • 
den bOyUk mUspet işler başarmı!S olan 
ekonomi adamnnızdır. Yirminci asırda, 

devlet adamını yapan vaaıflarm başmda 
ekonomi politik geldiflne göre başveki
limizin muasır manadaki bUytık devlet a
damhlı açıkça tebartıa eder. 

Ekonomi sahamızın yeni kazandıfı un
aurlar, onun Şefe inanı§! kadar JWDlml
yetle ve temizlikle ona inanarak, onun 
binde çalıvırlarsa Türk ekonomisinin 
kendilerinden beklediği borcu ödemi§ o
lurlar. 

Nizamettin NAZiF 

Kadı"Uy Hu Şlrkelt 
hissedarları 

Geçen sene b~tçe aatın alına
rak belediyeye devredilen Üsküdar v~ 
Kadıköy Su Şirketi iç:n belediyece ve
rilmesi itap eden taksitlerin ilki bele
lıSiye tarafından tasfiye halinde bu -
lunan tirketin tasfiye memurları emri
ne bankaya yatmlmıttır. 

Bir kısmı his.edarlan Usküdar ve 
Kadıköy cinn balla olan bu firketin 
bundan evvel yapılan heyeti umumi -
)'elhıde belediyeden alınan taksitler 
mukabilinde her Terr.muzda tahvilit 
blmillerine tahvil batına eckiz Türk 
lira11 tevzii atkarrür etmitti. Halbuki 
flrket tasfiye heyeti beleldiyeden aıı. 

nan ilk taksit ile bu borcun adenmesi-
11e imklıı ıörememiı ve ıekiz Ura ye· 
dile dart Ura tevziine karar vermiıtir. 
Bunda tir1ı:etin tasfiye itinin de tama
men bı'ldpf edememiı bulunması baıtı-
ca lmD olmuıtur. Yalnu gelecek tem
IDUSda yapılacak tediyatta geri kalan 
dan liranua ikinci taksite ilbe edilece
ll ümit edilmektedir • 

Belediye ikind taksiti firkete gele
cek HM Tmmuzunda verecektir. 

Denız ticaret 
filomuz için 

\'eni eleman yetişli· 
rllmes1ne çalışılıyor 
Şimdiye kadar yalnız lise kısmına or

ta me'ktcp mezunlan alınan yüksek de
niz ticareti mektebinin yüksek kısmıns 
kaptan ve makine birinci amıfları için 
bu sene lise mezunu talebe alınmasına 
karar verilmittir. 

Bu mUhim karann verilmesine sebep 
ikisi memlekete gelen ve on bet tanesi 
inşa edilmekte olan yeni deniz ticaret 
filomuz, yeni alınmakta olan §İlepleri
mizle sür'atli bir tekilde ıenişleme'kte 
olan Mnb ticaret filomuza kili eleman 
bulmak kayguıudur. Düne kadar mem
leketimiz için bir mesele olmıyan de
niz adamı tedariki iti bu giln Deniz
yolları idaresile armatörleri ve ŞiJep
silik tirketini cidden düşündürmekte -
d:r. 

Bu halin bir buhrana d.-:>ğru gitmek • 
te olduğu yakinen görülmektedir. 

Halen deniz ticareti me'ktebinde bu· 
lı.ınan gençler biribiri ardınca gelecek 
olan yeni gemilerimizin ihityacını kar
Jılayamryacaktır. Bunun için lise ıne
zunlan aras•nda denizciliğe meraklı 

ıençler alınarak bunlar Denla ticareti 
mektebinin yüksek kıımmda yetiıtirl • 
leceklerlir • 

E H D 

o 

lstanbulun kazandığı 
modern tiyatro 

Vali O~tllnda.t Tepebaşı tiyatrosu salon 
kısmının da gelecek yıl kAr~lr 

) apılaca.cını sUyllyor 
Vali ve belediye reisi Muhiddin üs. ta başladıklan zamandaysa sahne zel • 

tUndağ dün beni kabul etti ve bin bir 1 zeleye tutulmuşa dönUyordu. Bu binayı 
tehir fil araamda fınat bularak IU&ll• yavq yavq makinelqtlrdik. Elimlzde 
rime cevab vermek neaaketinl g&lterdl; lnık!n belirince masraf ettik, projekst-
kendisine evvell Tepebqmdald tiyatro- yon makineleri ve saire ve saire ıetl~ 
ya ilive edilen modem tertibatın neye tik. Şimdi, bu sahneyi betonlqtınyoruz. 
deWet ettiğini aordum. Bu yıl, eeerler, teknik bakımdan daha 

_ Şehrin tiyatro bakımmdan kUancı· ~ytık bir senginllk arzetmekle ka1mı • 
nı çoğaltmak bial memnwı eder •• De • JaC&k, ayni l&llWlda sahne taınamiyle 
dl _ HUkfunet, lstanbul fe)ırlnln tiyatro yeni bir tiyatro blnasmm llabııeel gibi 
ihtiyacını mutlaka tamamlamak arsu • yangından ve yıkılma tehlikesinden ma. 
aundadır. BUyUk bir tehir tiyatrosuna IUD bulunacaktır. Sahneyle seyircUerln 
kaVUfJDakla iktifa etmek niyetinde de - bulunduğu salon araaına otomatik bir çe. 
ğ'Ulz. Elimizdeki diğer binaları da mUm- 111t perde de koyduruyoruz. Bu yenileme 
kUn mertebe gUzellettirmelıc kararmda • l§inl mllmtlbı mertebe ileriye götllrmek 
yrz. Tepebqmdakl tiyatro binası pek fe- niyetindeyim. Fen heyetine bir tahmin 
el bir haldeydi. Esasen bugUnlıctl tiyatro yaptırttım. 8a1oıı Jamnmm da klrglr ol· 
telAkltlleri bakımından onu bir tiyatro Dl&8I için seksen bin liraya ihtiyaç g&l-
binuı eaymak dahi doğru olamaldl. Sah· terlldL Elhne bir •eksen l,ln Ura geçlr-
ne abpbdı. Altı boftu. Ahpb Balınenhı dJm mi derhal bunu da yaptıracalmı. Sa-
kalabalık tlyatn> mecliBlerinde tehlikest Dli'lm ld gelecek yıl hlg farkına varma.. 
artıyordu. Ö)tle ld, bu ytbclen operet 01- dan tehir yepyeni bir tiyatro blnuı ka-
natamamak ~etbae dQfttlk. Opere • IUllUI olacaktır. 

tba kalabalık mecllalerlllde salına Q&tlr- - Odun thtlkln baldnndald rivayet. 
d!Jor. Balerinlerin hep 'bltclen oynama• lere • bayuruyommus? 

~iilıiiıı- lıhası 
Ateş ve silah 
B ele harboha)'Or, kail dtslıcUltlyor. 

UGON dUnyıuım birçok yerlertn. 
Bazı yerlerden duyduğumuz öfkeli, kinll 
aealer yarın oralarda da kan dökülme
sinden korkutuyor. Yirmi dört yıldanbe
ri hiçblr tarafta insanlar, bllbaua ıent 
adamlar hayatlarından emin değil. Her 
an siWı bqma çağnlıp hududa, öldilrUp 
lSldürUlmete g6nderilmelri ihtimali var. 
Rusya ile Japonya araamda başbyan lıarb 
çok eükUr çabuk durduruldu. Fakat el• 
bette birkaç bin savallı Japonun, savallı 

Rusun hayatma mal oldu. GUJlenln, 
k\lr§unun, bombanm, boğucu gazin zul
mlbıe uğramış insanların halini dUşUnUp 
de ytıreftmlshı srzlamamasma imkln 
yok. 

Bu kanlı manzaralar ka?1D1mda, fikrin 
derinliğini göstermek l.atiyen bir .tebea
sUmle, harbin anut olduğundan, dUnya
da pek çolaJan lmanlarm böyle bebane. 

lerle ua1mumm kalanlara rahat nefM 
aldJrdıtnıdan bahaedenler var. Dlbıya tı. 
sıerlnclekl iuanlarm hepsini almata, hep
alnl pçlndlnnefe Wldlr. Mlfuswı 00 -

falmuı bir tehlike l8e bunun &ıtıne, 
barbdeıı bqb carelerle de geçmek ka
bildir. Onlara bqwrmayıp lklde blr atet 
ve ıiWıla taunlan ualtmafa kaJkmanm 

hiçbir tyWlt olU11as. Zaten umumi harbi 
g6rdllk, OD milyondan ful& hısan Mdtl; 
kalanlar rahat etınelıc tayle dumuı, her 
gl1n yeni llllr:mtılarla karfılalıyorlar. 

Bayır, harb hiçbir saman iyi bir teJ' 
delildlr. Blcuma ulnyan bir mlllethı 

badini mtldafaa lçlD harbetıneat müba
rektir ama htıcam edenhı harbi, herban-

Sümer Bankın çimento 
fabrikası Sivas cıvarında 

yapılacak 

- Odun belld pebaldıpn.• olabUlr. il blr katilin hareketinden farlıcmz bir cl-

Yalnız bina inşaatı masrafının 
1658000 lirayı bulacağı 

anlaşıiıyor 
Birinci beı yıllık programa DA.ve olarak 

vekiller heyeti tarafmdan yapılması ta
kanilr eden ve kurulması fil birinci bet 
yıllık programm tatblkma memur SUmer 
Banka verilen bUyUk çlme•to fabrlkuı
nm yeri SUmerbank mtlhendialerl tara -
fmdan kararlqtırılmqtır. Bu yer Slvaa 
tehrialn sekb kilometre yakmmda bu -
lunmaktadır. 

SUmerbank fen heyetince bu mnavam 
fabrikaya alt esas pllnlar hazırlaıımq ve 
yalım infaat kmmmm 1,658.000 liraya 
ç!kaoaiı heaab edllmlttlr. Yalım, bu in. 
pata fab~ blnulyle beraber fabrtb 
aruhd dabntade kurulacak memurin n
lerl, idare bina.lan yollar ve kaaalf•a'
yon teelatı ile llÇf apartnnanlan da da
hildir. 

Sivas çimento fabrlkuı - bu sabadaki 

1 

Fabrikanın teaiaatı aynca alınacaktır. 

Parti heNabına Acil ihtiyaca binaen- sllratle ikmal edi-

A d I 'd lecektir. Bunun için fabrikanm tneaaına na o uya g ı e- 1 derhal başlanması ve makine kısmının 

k 1 
slparlılerlnin verilmesi takarrUr etmlt-

Ce ressam ar ~ tir. 

GDzel Sanatlar Aka· 
d~ mlsloee seçildi -
Memleketin muhtelif mamaralarmı 

tesblt etmeleri için resaamlanmızdan 

bazılarının memleket içine gönderilme • 
lerl karar]qtırılmJttı. Halit partisinin ve 
recefi tahsl.aatla bu seyahati yapacak 
reuamlar dlln gllzel aanatlar akademi -
sinde seçilmlflerdlr. 

lılllstakll remamlardan Zeki Rbeye, 
Ali Avni lılalatyaya, lılabmut Trabzona, 
gibel aanatlar birliğinden FeYhaman 
Gazlantebe, Hikmet Bursaya, Sami hml
re, D grupundan Cemal Antalyaya, Bed
ri Rahmi F.dİnıeye; hiçbir birliğe gtrmt
yen reuamlardan HAmld Erzuruma, Sa
im de Konyaya gideceklerdir. 

Hariciyede 
l.erfiler 

Ankara, 13 (Huıuıt) - Harici
yede yeniden hazırlanan terfi kararna 
meal yüksek tudlkten geçmiftir. Ka
rarnameye göre: 

DördUncü derece memurlardan Pa. 
ria Bilyilk elçlllfiııde CeW Hazmı 
Arar ilçUncU, Yedinci derece memur. 
lardan Merkezde İnayetullah Cemal 
Özkaya, Nevyork BaşkonaolOlluğun. 
da Mehmet Ali Tevfik Yilkaelen, Belg. 
rad Elçiliğinde Şefkati Nuri latlnyeU, 

Rio de J aneiro Elçiliğinde Tahaln Ma. 
yatepek, Londra BUyUk elçlliğinde 

Kadri Rizan, Barselqna konsolosluğun Reas•mlar, parti genel ıetreterlllbı. 
ce tahsl.aat gönderildikten sonra hemen 
yola çıkacaklardır. 

da Rilştü Demirel altıncı, sekizinci dere 
ce memurlardan merkeme Abdullah Ze 

ki Polar, Praf Elçiliğinde Nuri Sabit 
Haziran ve Temmuzda Akça, Cidde muıahatgnzarlıfmda 

l'akat bunu bir ibtlklr suretinde tefalr nayettlr. Onu alqlam•k, 111 veya bu çe. 

etmek doğru olmaz. HUkillııet memleke- tlt mlltalalar yOriltUp gllzel ve mübarek 
tin her tarafmda ormanlara k&r§I gayet g&stermeye çahpık da o clnayete fiti.. 

mtanç ve titbı bir dikkat göstermekte- rak etınek demektir. BOyilk, kalabalık 

dir. Ataçlanmm korumap bqlıyonıs. mllletlertn ldlçUklerini ezlb esir etmele-
KlSylUnUn de buna alqtıfı ve ağaçlan r1n1 haklJ bulanlar bir an için olsun keıa-
lresmeğe Juyamadıiı anlqıhyor. Bu gll- dllerlnl, o ldlçtlk mWetlertn ferdlerl ye-
.al bir neticedir. Piyasaya u odun ar• rine lıcolunlar; MIJmeil, eatr olmalı ka
..ıllince halkJll maden kömllrUne raf • bul t ~: 
MtllA talarllt etmelr ecter."'wr~ .. ..t!~~ 

'Sana yapı masını i.Steme · · aer.ım 
yet kaqısmda lıAli. yakacak odun ara- 8en de ı.pana :yapma,, emrine itaat 
mat hata olur. Kok fabrlkalanmm M klıuenhı akJmdua bile geçmiyor. 
dlye kurduk? - N. N. 

Hapishane 
binası yıkılacak 
Mimarlar heyeti bu 
ıekllde rapor verdi 

Umumi hapishane blnaamm yıktlıp yı
kılmaması hakkında tetldkatta bulunmak 
Ozere toplanan mimarlar heyeti raporu
nu hazırlam11 ve raporunda binaıım yı. 
lnlmasmda bir mahzur görUlmedlilDI 
bildirmlftir. Komisyon bu sureue Proe
tun pllnma i§tirak etmif bulunuyor. 
Plina göre, adliye sarayından IODl'8. bu 
sabada beldiye bin:ısı ve daha bqka hU· 

kümet daireleri de yapılacaluıdan hapis
haneye mllcavlr binalarm da yıkılmılPll• 
da hiçbir mahzur görWmemektedlr. 

Komisyon, difer taraftan adliye vekl
leU neadinde yeni yapılacak adliye a
rayınm Ayaaofya ile Saltanabmet cami
leri gibi Ud mühim kıymetli tarlbt Abi
denin azametiyle mUtenaaib olması te -
mennlalnde bulunmayı kararJaetırm11tır. 

Veresiye rakı 
v~rllmeylnce .. 

Ali isminde biri ile iki arkadaşı bu sa
bah Çarşıkapıda Yeniçeriler caddesinde. 
ki tütüncü Ali Ekberin dükkanına gelerek 
veresiye ilci şi~ rakı istemişler ve dille.. 

Barb 11&11 açıldığı zaman birçok klmae
ler de: ''Biae aef lapanya'nm, Çin'ln. 
Japonya'nm, Ruya'nm kan içinde olma-

m bizim UDıUl'lllDUllCla mı T harb bize gel
llUlllD. daba .. IBterlz? başkalarmm d6. 
ltllmuin4e bbe mazarrat değ'U, ancak 

bayır gelebilir., diyenler de oluyor. ln -
IUl bUbaua bwılara tutuluyor. Batb· 
lan d8i'Ultlyor, diye his de kendi mllle-

tlmlaln harbe strmeainl iBUyecek deftllz 
ama onlarm çarp11111Umdan, ölmesinden 

bize bayır gelmeainl beklemek de elbet
te insan oğluna yatıpııyacak bir haldir. 

Böyle d8fllnen ademlarm, bir gtın pbat 
menfaaUeri ~in de, her tUrlU kötllltıfe 

kalkıpıatarma hiçbir mlni yoktur. 

Bam tmıaalar biliyorum: "Ah! umumi 
bir barb oll&, biz lıcanpıasak da gömgGk 
sengin olsak!,. diyorlar. Bundan daha zl. 

yade ttlyler UrpertlcJ bir temenni tasav
vur olunamaz Hem hesaplan doğru da 
delil. tmaa ve Deub adlı bir lsveç ro

manı okumqtum; umumi harbde para 
kazanan bir lneçlinln yUkaclip batmam. 

m anlatıyordu. Herke• söylUyor: barbde 

kanadan para ldmleye kir etınemfltlr. 

Buna, luudan Gittin kuvvetlerin bir oe-
1&81 diye kabul etmiyoruz; fakat o kin 
durdurmaya lmk1n yok ve durdurulma-

sma lmkln olmıyan her kir gibi o da ni· 
hayet batıyor. 

Nurullalı ATAÇ 

kanda bulunan çırağın ••ustam burada -------------

Yeni tayinler 

H • • k • t• Tallt Acar yedinci, dokuzuncu dere. 

iki Olomobll ka~aaı u ume ın ce memurlardan Belgrad Elçiliğinde 
... g c- ... FUruzan Selçuk, Moskova BilyUk El. 

Şomr Mehmedln idare ettiğı 1461 nu_ tahsUatı çjliğinde Şakir Emin Bengutaı. Bern 

yok ben veresiye veremem,, demesıne hld 
detlenerek camları çerçeveleri kumala 
ba§lanu§lardır. Arkadaşları dükkandaki 
kavanozları yerlere atarken Ali de camı 
yumruklamaAa başlamış fakat bu esnada 
larlaıı Camlar yQzünden sol kolu dirse
ğindan parmaklarına kadar kesilmiştir. 

Ali çağnlan &ıhht imdat otomobilile 
hastaneye kal~tJr. 

Ankara, 13 (Huıusi) - Kasta· 
monu vali muavini AbdWkadlr Kee. 
kin Diyarbakır vali muavinliğine, Di
yarbakır vali muaWıl Ali Rıza Tar. 
han Konya vali mtJ&vinliğine, Konya 
vali muavlnl Fericlua Caylr Kasta. 
monu vali muavmıtflne tayin edilm.11-
lerdir. 

maralı otomobil dOn Ankara caddesi:ıde • 884 b ld ElçlUğinde Hikmet Pamukoğlu, Ati-
birdenbire önüne atlayan Nevzat isminde 544 7 2 11 re f I D O na elçiliğinde Tevfik Klzım Kıvılcnn, 
bir çoaıla çarparak hafifçe yaralaımııtır.ı Ankara, 13 (Husud) - 1938 ma- Paris elçiliğlnde Rıfkı Rnttn ?A>rlu, 

onuncu derece memurlardan Merkeme 
Cemalettin Mazhar UZ10y, Nihat Re. 
fik Pum, Ferid İtÇeD. Ahmet Çora.
tekin, dokuzuncu; on birinci derece 

Guiantep Nafıa MüdUril Şükrü 

Taylan Blhıla nakleclil?nlttir. Sıhhat 

mllfettitlerinden Fuat Şahinler V ekl
let aicil memurlar ft muamelAt mtldilr 

• Aksaraycla katip Muslihiddin soka. U yılmm ilk ild aylık tah8i1At miktarı V&flOva büyük elçiliğinde Muharrem 
lmda oturan on iki Y3§lannda Cemale, 58,472,884 liraya varmııtır. Bu mlk- Nuri Birgi, Lahey elçllltinde Bekir 
toför HaJiınjn 2fm numaralı taksi otomo tar 1937 maU yıtuım ayni qtarı eo. l!N~urettin~:!!!!~y,~I!!:!....• ~lıloü:~~oil_JtQdlLtlU...ıwı:mıırllı~u:Ul&Jb!Slıa..llıoıı~aabıı..J_.uu:inlli.lialıa.....:EA1...ı1ı--1N1aJı..._ __ ...__ 



(DÜNY.ı\DA 

Çin Jan 
getirene 

üırD<ltlıten 
.Japonları 

Çinli ·kızın 
k hra manlığı 

Japonlar tarafında':' r:1uhasara 
edııen btr Çin şehr1nın kuman
danına emri nasıl götürmüş? 

Paristeki Çinli talebeler, kendisinden evvel
velce bahsettiğıimiz Çin Jan d'Ark'ı Yarg Vey. 
"ing'in Havr'dan kalkacak Nonnandiya vapuruna 
binmek üzere Paristen geçeceğini haber almışlar 
ve kendisini merasimle karşılamışlardır. 

Çinde Jan d'Ark ismlle anılan iki kadın var
dır, Bir tanesi Yao isminde evli bir kadındır. 
lialbuki Yarg genç bir kızdır. Bu genç kızın yüzü 
sivri ve uzun, saçları erkek gibi kesilmiş. bakış.. 
lan keskindir. Paı1iste kendislle görüşen bir gaze. 

teciye şunları söylemiştir: 
- 13 ağusto:> 1937 de. harp patladığı vakit, 

lisede talebe idim. 16 ağustosta Şanghay lisesini 
bırakarak harbe gittim. Cepheye gider gitmez ü. 
niforma giydim. Saçlarımı kestirdim ve emir bek 
ledim. Japonlar tarafından muhasara edilmiş bir 
Şehirdeki Çin kumandanına bir emir göndermek 
icap ediyordu. Bu işi bana verdiler. Dilenci kıra-
fetıine girerek yola koyuldum. Bin müşkülatla şeb 
rin kapılarına kadar geldim. 

Yaptı~ım bu basit iş nedense Japonları çok 
ürküttü. Her yerde hayalimi görmeğe ba~ladılar. 
Bu korku }'ilzilnden başımı getirecek olana 

l00.000 frank vaadettiler. 
Bu vaat karşı mda Çin müdafaasile çok ya

kin an alaka(far olan madam şang Kay Şet< ~ 
nim Çlndo kalmamı mahzurlu gördü. Çin müda. 
f aası uğrunda çalışmak üzere beni Amcrikaya 
gönderrneğe karar verdi. ~ir taraft~n Am~r~kada 
toplanacak dünya gençliğı kongresınde Çını tem. 
sil edecek di~er taraftan da Amerikalılara Çin 
ıneselesini'n iç yüzünil anlatacağım. Çin gençliği. 
nin. Çin istiklfilini konımak için ölünceye kadar 
çarpışmağa karar vermiş oldu~nu. bildi.recetri~. 
Çin meselesi istediğimiz gibi halledılmedıkçe dun 
Ya üzerinde sulhün h"Unılmasına imkan olmadı-
ğını söyliyeceğim. 

Amerikadan dönüşte tekrar Çine gidecek. es-
kiden çalıştığım tarzda çalışa~ ... 

Çin Jıın Darkı 

....._ 

işsizliği bilmeqen 
memleket neresi ? 

l2oa (f\)cğlaD ı oaı r cJJ ü ınya (tş) llJI ifil ıra IT11 ı oıı©J a ll"'il 
en az müteeSlsDır ooaın 

ınsa ın oarr<dlaır 
.. · 

1 
· • k k Şimdi blanda hüktlmeti memkketin 

DuO\anın bır çok yer erını asıp a- . . . . . • • 1 k 1 d b" .. ·· milli servctlerının en mlihımlerınden 
vuran, bır rok mem e et er e ır &uru b k k k JI b' · · t k'l eden u sıca su ayna -
içtimai dertlerin ortaya çıkmasına se - ırını eş 1 

• • • 

b 
· di b h h" - Jarıll':Jan elektrık ıstıhsal etmek ve 

ep olan ıktıaa u ranın ıç ugrama- . . ldığı yer :tzlandadır. Holanda, İsviçre böylece bütün adayı clektrıklcndırmek 
ve Belçikayı içine alacak kadar rıilyük tasavvurundadır. Bundan ~ş~~ bu sı-
o!an bu ~imal memleketinde nüfus oka- cak su kaynaklarından teshin ışınde da· 
dar azc?ı:- ki kilometre başına bir tek a- ha umumi bir şekilde istifade edilmek 
dam düşaM:ktedir. için planlar hazırlanmaktadır. 

.\ i<,nın yedide altısı ziraata müsait o takdirde adada her evde kalörifer 

değildir. Zi~a~ta elverişl_i k~sı~ i.s~ pe~ teşkilatı olacak ve bu kalöriferler sıcak 
verimli değıldir. Orada ışsızlık bılınmı- suyu bedava olarak sıcak su kaynak. 
yen bir şeydir, :tzlanda parası ise se- tarından alacaklaroır. 
nelerdenberi kıymetinden ufak nisbet

tc olsun kaybetmemiştir. 
Ada servetinin başlıcasını balikçı· 

lıktan temin edilen kazanç teşkil eder: 
Ada ihracatının yüzde doksanı balıktır. 
Buna, mütemadiyen artmakta olan tü
rist ziyaretlerinden elde edilen kazanç 
ta ilave edit:rse adanın r.nius 
başına isa~t eden kazancı oldukçcı 
mühim bir yekun tutar. izlandada mit
li müdafaa teşkilatı da bulunm:ı.dığı 
için varidatın mühim bir k.smı elde ka-

lab'h:ektedir. 
Adada bir ç."k sıcnk su membalar: 

lzlanda hükumetı gene bu tabii var
lıl:.tan, yani sıcak su kaynaklarından 
istifade etmek suretiyle gayet büylik 
meyva ve sebze serleri inşa etmek ve 

şimdiye kadar ithal edilmekte olan 
meyva ve sebzelerden çoğunu bu ser
lerde yetiştirerek halka daha ucuza 
malletmek tasavvurundadır. 

Adada elektrik taa:nmüm ettiği tak· 
dirde petrol ithalStı sıfıra inecektir. 
Şimdiki umumi ithalaatm altıda birini 

teşkil eden maden kömürü ithalatı ise 
büyük bir kuvvet merkezin!n vücuda 
getirilır:esiyle hemen hemen hiçe ine-

cektır. 
vard.r. Yerliler bu sıcak sudan ayni kö
ınür gibi istifade ederek onu teshin ve 
recnek pi irme işİerinde kul1anıyorlar Velhasıl kısa bir zamanda tzlan'danın 
Bu da ada halkı için büyiik bir tasar- en uz.ak kö~elerindeki köyleri bile e-

Df akil or. 
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NELER OLUYOR 

Darkının 
100 bin 

başını 
frank! 

Dünyanın en ihtiyar 
adamı nerede ? 

Yaşında 
!Fakat~ 116 yaşın

.. cııa kozu vaıır K 
Cenubi Afrikada, bir lnglllz mUstem

lekesi olan Çeçuanada Ramonolvana Se
nan adında 140 yagında olduğu söylenen 
bir ihtiyar vardır. BugUn dünyanın en 
ya§lı adamı olduğu iddia edilen bu zenci, 
Beçuananm zencl kralı olan Khamanm 
babası Sekgoma ile ayni sende doğnıua· 
tu. Kbama lse 1828 de dUnyaya gelmia
U. Yerlilerin adetlerine göre Sckoma an 
cak otuz yagmı ikmal ettikten sonra diln 
yaya gelecek çocuğu onun yerine tahta 
geçebilirdi. Khama sağ olsaydı bugün 
yUz on yagmda olacaktı. Şu hesaba na
zaran Ramonolvana Senan yUz kırk ya
emdan eksik değil faZladır bile. !htlya • 
nn yaşını teyld eden ikinci bir delil de, 
Basutonun ele geçirilmesi için Uınzlli

gazl ile Mogeu arasında cereyan eden 
harbe l§Urnk etmiş olmasıdır. Bu barb, 
bundan tamam 120 sene evvel cereyan 
etmiş olduğuna gllre Senan demek yirmi 
yaşındayken bu harbe iştirak etmişti. 

Senan bu harbde elinin parmaklarından 
b\rini kaybetmlşt\r. 

DUnyanın en ihtiyar adamı sıhhat lti
banyle gençlere tae çıkartacak bir vazi
yettedir. O kadar ki on altı ya§Ulda, genç 
ve dinç bir kızı vardır! Ağzındaki df§Je. 
rinden ancak bir tanesi eksiktir. Saçtan 
kısmen döl<llrlnUştUr. SöylondlJine göre 
Se.nan'm bir de yUz yaşını aşmış oğlu 

vardır. 

Fransız spor aleminde heyecan 

Meşhur bir futbolcu 
tevkif edildi 

Zaybf lkaıopon cD<dlu~lYlırDaı <dlaınrr ırapor 

u~~l~d~~~allk aslkeırUDlk1t<allil ~aıçm•ş I 
kert vesikaları 

tahrif ve para mu· lr!tW·flıM•• 
kabilinde bazı 

kimseleri asker • 
tikten istisna etti
ren bir şebeke 

keşfedilmiştir . 
Marsilya sorgu 

hakimi Düküp 
bu mesele ile ala
kadar olanlar a· 
rasından beynel -
milel meşhur fut- r 
bolcu Ben Bualiyi 
tevkif etmiştir. 

Ben Buali, Ma:: 
ailaydaki Olem -
pik klilbünde ça
lışıyordu. Sonra 
Fransanın meş • 
hur Rasing klübil, 
400.000 frank mu· 
kabilinde bu bey
nelmilel oyuncu 

yu kendi takımı -
na almı§tır. 

Ben Buali, as· 
ker olmak istemi
yordu. ÇilnkU as
kerlik vazifesini 
yaparken, çok iyi Cepheden görünen del'\c:anh, beynelmilel ı orc • • 

başlamıg olan futbol hayatının söne:~ı;. ni ta:1mın etmek . P ~ ~aalidir. 
işlerle meşgul bir şebekenin yardımiy!·· ve askeri bı'r dteyk:itı. Bu~un ıçın bu gihi 
etm k · 1 • .

1 
. o orun ımzasıru takUcl 

e surctıy e sıvı bir doktor tarafınd an yazıln b' B · • k n ır rap~ ualının doaJUm4 

-

onmu§,. ve bu sure~le meşhur .sporcu askerlikten istisna edilmiştir. 
Bualı raporun bizzat asken doktor tarafından verild'ğ' !ldd' 

SUB Ay 
kat sorgu hak' ı··· d k . 

1 1 ı ıasındadır P'a· ' ım ıgın e endısiyle k&r şılaştırılan dokto • }fi ve bu a~amı muayene edip rapor vermediğini öylemiştir.r sporcuyu tanımamıı 
Bualıden başka bir fırıncı ayni suçla tevkif ~dilmi ... tir B 1" • •• 

S'Z SpO a) • ~ b" "k b' ır • ua ının tcvkifı Fran• 

-

Kaçoırda~a koz 
Her genç kızın, her kadının 
her sevenin okuyacağı ince, 

içli bir aık romanı 

HABER' de 
. . . ~ -evler kalöriferle ısınacaktır. 
:lzlanda bir seyyah memleketi olma • 

ğa başlamıştır. Ziyaretçilerin adedi 
gilnden güne artmaktadır. . 

Ada, Avrupa ile Amerika arasında!,i 
tayyare seferlerine ıde bir durak vazi
fsi görebileceğinden şimdiden mütead
dit tayyare meydanları inşasına baş· 

lanmıştır. Bu, ziyaretçilerin adedini 
büsbütün arttıracaktır. 

Milli emniyet bakımından da bu ada
nın durumu idealdir. Ada siyasi bakım
dan Danimarkaya bağlıdır ve tamamen 
bitaraf bir varlık teşkil etmektedir . 

Bundan başka adanın sevkülceyş e· 
hemmiyeti olmadığı için, ona böyle bir 
şeye tamah ederek göz dikecekler de 
yoktur. Bundan ötürüdür ki tzlanda
da asken kuvvet mevcut değil:iir. 

Yalnız dahili asayiş ve inzibatın te
mini için yilz .on polisi vardır. Bu kuv· 
vet bütün adaya yetip artmaktadır. 

. i~landanın Danimarka ile olan siyasi 
bırlık mukavelesi ı 940 sencisnde ta
mamlanmaktadır. O tarihten sonra İz. 
landa ya gene Danimarkanm himayesi 
~ltın•da idamei hayat edecek, yahut ta 
ıstiklSliyetini ilan ederek müstakil bir 
cumhuriyet olacaktır. Her iki vaziyet· 
te de lzlanda halkının bugünku"' • cmnı-

yet ve rahatı da zerre kadar haleldar 
olmıyacaktır. 

Onlar gene mutad sakin hayatlarını 
yaşayacaklar, dünyanın siyasi ve ekono 
mik fırtınalarına ancak uzaktan ac:yirci 

· .r emm e uyu ır heyecan u yandırmı .. trr. 
fşın en garip tarafı şurasıdır: Bua'i ye ve~ilen rapor a ö . 
"Kalbi zayıftır. Her türlü bedeni harekette k ynen §. yledır: 

b k' B r b n sa ınması ıcap eder Hat 
u ı ua ı u raporu aldıktan sonra fut bol oynadığı ibi önü .. . .,, • 

de •dahi futbol oynayacaktı. g muzdckı mevsim • 

Gorile koca 
lJeliştiriliqor ! 

IJclçikn 11 ··ku f · erkek gor:l m~ . me ının Londra lzayvanat balıçcsinc kedi.ve eltili menı ls.s..dtli 
go .

11 1 
. ~mımu (adamın omuzmıda kı) ayni lıayı;anat bahçesindeki bir .u.: 

rı c ev cndırılmck üzere büyütülmektedir. ..,. 

11 
i.d~ondra hayvanat balı~esinin bu meşhur dişi gorili Mo)no ismindedit '' 6ft 

.~ .e~.cvvcl Mok adındakı erkek gorilin ölümü ile dul kalmıştır. Fakat k,,,... :i ncı "-koca olorolt lıtrhangi bir nzay nıun seçemem işler, cins bir gorilİa 
Pkg~n.11uş~erdır. B~, hayvanat balıçelerin de, cinsi nadir hayvanların nesli~~ 

ma ıç:n dıkkat edılen mılhim bir noktadır. ---ııı 
Mını ıimdilri lıalde bir ya~ındadır •• Resimde, bir '',oculı ~l,, ilf b11 
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Kısa Haberler 
lÇE.t{LJ.ı:ı;: 

• Sirkecıi ile Kumkapı arasındaki ah. 
§aP evlerin yıkılmasına yakında başlana. 
caktır. Burada bir fidanlık tesis edilecek 
ve istasyonlara dikilecek ağaçların fi. 
danları buradan gönderilecektir. 1 

• Dükkanların da öğle tatilı yapmaları 
hakkında ticaret odasınca yapılan tetki.' 
kat bitmiş ve hazırlanan rapor belediye. 
ye gonderilm.'iştir. Dükkanların esas iti. 
barile öğle tatili yapmaları kararlaştırıl. 
mıştır. 

• Süt işinin ıslahı için Sahpazarında 
bir fabrika kurulmasına karar verilmiş
tir. ln:.~ta yakında başlanacaktır. 

• İzmir fuarının devamı müddetince, 
Trakya halkının kolaylıkla lzmire gide.. 
bilemlerini temin için Mersin postaları. 
m yapan gemiler Geliboluya u!;rrıyacak

lardır. 

• Gümrük ve inhisarlar vekaleti müste. 
§arı Adıl Okuldaş, dün lstanbul gümrük. 
leri başmüdürlüğüne gelerek bir müddet 
meşgul olmuştur. 

• Balıkp:ızannda muhtelif dükkfuıla

nn çekmecelerini kırarak para aşıran 

Şevket asliye dötrdüncü ceza mahkeme.. 
since, 2 sene 11 ay ve 23 gün hapse mah. 
kUm olmuştur. 

• lzmire gelen Kostantin adında Yu. 
nanlı bir avukat bazı definelerin kroki
lerini getirdiğini söyliyerek arama müsa
adesi istihsal için vilayete başvurmu~tur. 
Keyfiyet vekaletten sorulmuştur. 

• Dün öğleden sonra Ankara caddesin. 
de ahçı, Rızanın dükkanının bacası tu. 
tuşmuş ve itfaiye tarafından söndürül. 
müştür. 

rullah Sümer ay sonunda memlekete dö
necektir. 

DIŞARDA: 

Müthiş bir 
tayyare kazası 
13 yolcudan ancak 

bJrl kurtu ldu 
Strazburg, 13 (A.A.) - Bu sabah saat 

• Bulgaristanm Paris elçisi Batolovun 
cenaze merasimi dün Sofyada yapılmış. 
tır. Merasimde, kralın bir mümessili, baş. 9 da Strazburg ve :arise .gitmek üzere 
\ekil Kôseivanof, bahriye nazırı Dasko. Pragdan hareket etmış olan bır Çekoslovak 
lov, münakalat nazırı lovov, Fransız elçi- t~yyarcsi, Ilehlin 25 kilometre şarkında 
si ve elçilik erkanı, Fransız ataşemiliteri bır kazaya uğramıştır. 
kor diplomatik, belediye rcisi ve beledi. Tayyare yere değer değmez müthiş bir 
ye meclisi azası ve eski nazırlar ve Sofya infilak gürültüsü işitilmiş ve ateş almış. 
garnizonuna mensup askeri kıtalar hazır tır. 12 yolcu, kömür haline gelmek sureti
bulwunuştur. Sabık başvekil Muşanov le telef olmuşlar, dört yolcu da almış oL 
ile belediye reis muavini birer nutuk söy. duklan yaraların tesirile ölmüşlerdir. 
!emiştir. Garsonluk yapan kız atlayarak kurtul. 

• 16 ağustosta mahalli saatle saat 21 de mağa muvaffak olmuş ise de iki bacağını 
Amerika hariciye nazın Kordel Hull, kesmek mecburiyeti hasıl olmuştur. 
radyo ile neşredilecek bir nutuk söyliye. ---o--
cektir. Bu nutuk bcynelmllel münasebet. ş·şn kazası 
ler ve Amerikanın harici vaziyeti hakkın· 
dadır. Bu nutkun kısa mevcelerle neşre. Olomobflin fren lerl 
dilmesi muhtemeldir. 

• lngilterede bir askeri deniz tayyaresi tutmuyormuş 
Ferikstovn açıklarında denize düşmüştür. Ewelkl gün akşam üzeri Bomonti tram 
Tayyare normal surette uçmakta iken bir vay istasyonunda on yedi yaşındaki Mıi. 
denbire tepesi üstü gelmiş ve denize bat. nire isimli güzel bir kızın ölümile netice. 
mıstır. Bir ceset. bulunmuştur. Fakat hü. !enen otomobil kazasını dün yazmıştık. 
viyetini tahkik etmek mümkün olamamış lzmit sabık nafia başmühendisi Eıninin 
tır. kızı olan Münire, bundan bir haf ta on 

• lngtiliz başvekili Çemberlayne bak.. gün kadar evvel Şişl~de Havuzlu bahçe 
makta olan doktorlar, başvekilin sıhha. sokağında 39 numarada oturan amcası 

tinde çok bariz iyilik müşahede etmişler bahriye binbaşısı Halile misafir gelmiş
ve müdavatı asgari hadde indirmişlerdir. ti. O gün lstanbulda alış veriş etmcğe 

•Mareşal Balbo dün öğle vakti Münih inmeğe giden kızcağız· avdetinde bu a. 
meydanına inmiştir. Kendisini Rudolf cıklı kazaya uğramı~tır. 
hes, karşılamıştır. Hesin Harlahringdeki Caddenin bir tarafından öbür tarafına 
evinde mareşal şerefine bir ziyafet veril. geçmekte olan Münirenin üzerine bir yıl 
miştir. dırım süratile gelen 1688 numaralı ve §0-

• Meksikada maküs istikamette giden för Basanın ttdaresindeki otomobil biça

CDmhorıyetçııerın ------------------ispanyada 
muvaff ak l ye ti 

Şarkta Frankocularu 
cephesi yarıldı 

Hükumetçiler Teruel - Sagont~ 
yolu istikametinde ilerliyorlar 
Valansiya, 13 (A.A.) - Şark cep

hesinde hükCımetçilcr, Sicrra Eltoro'da 
Manzanncra ile Eltoro arasında Terucl 
ve Kastellon eyaletleri hududunda düş 
man cephesini yarmışlardır. Halen Te. 

ruel • Sagont yolu istikametine doğru 
ilerlemekedirler. 

Hükumetçiler, Kazetadearnan kasa. 
basını işgal etmişlerdir. 

Franko cevap veriyor 
Londra, 13 (A.A.) - İngiliz diplo. 

masi mahafili, General Frankonun gö. 
nüllülerin geri alınması hakkındaki 

plana birkaç gün içinde cevap verece. 

ğini bildirmiş olduğunu beyan etmek. 
tedir. 

Bu cevabın mahiyeti ne olduğuna 
dair birgüna malllmat yoktur. 

Alikaoteyi bombardıman 
Alikante, 13 ( A.A.) - Bu sabah 10 

Frankist tayyaresi tarafındanyapılmış 
olan bombardıman, bir kişinin ölümü. 
ne ve dört kişinin yaralanmasına se
bebiyet vermiştir. 

ValAnsiyamn müdafaa hattı 
Madrit, 14 (A.A.) - Kendisine so-

rulan bir uale cevap veren generl 

Miaja, Valansi müdafaa eden istihk!# 

hattının inşası için 60.000 kitinin gr 
celi gündüz il çalıştığını söylemi§ fi 

dilşmanını 'esirler müstesna olmak Utf 

re hiçbir zaman Valans sokaklarındı 

geçemiyeceğini ilivc eylemigtir. 

Firstinle SuriyE 
arasında 

Telgraf ve telefon 
muhabereleri keslld 

Kudüs, 13 (A.A.) - Dün akşaıı> 

danberi Filistin ile Suriye arasında~ 

telgraf ve telefon hatlarının tahrip e
dilmiş olmasından dolayı bu iki meııl' 

leket arasındaki telgraf muhaberatı ~ 

silmiştir. iaşe idaresine ait mUsellSb 

bir kamyon tedhişçiler tarafından Y" 
kalanmış, yağma edilmiş ve yakılaııt • lkişer katlı modem evler yaparak hal 

ka müsait şartlarla satmak istiyen bir 
l ngiliz şirketile belediye arasındaki ko. 
nuşmalar devam etmektedir. Anlaşma 

vaki olursa şirket nümune evlerini Sürp 
Agop mezarlığı yerinde yapacaktır. 

ve seyyahlarla dolu olan iki ekspres ara- re kızın kafatasım parça parça etmiş ve -------------- tır. 

• Atlı polis teşkilatı yakında, şehir ci
varı yerlerde vazife alacaklardır. 

• Festival için Bükreşten getirilmesi 
kararlaştırılan revü heyeti salı günü şeh 

sında vukua gelen müsademede dört kişi derhal Şişli çocuk hastanesine kaldırılan 
ölmüş on iki kişi yaralanmıştır. Sekiz va.. kazazede yapılan tedavilere rağmen göz. 
gon, raylardan çıkmıştır. ferini hayata kapamıştır. 

• Balkan antantının iktisadi konseyi 1688 numaralı otomobil muayene edil. 
5 eylt1lde Yugoslavyada Splitdc toplana. miş. frenlerinin tutmadığı görüld\i&rün
caktır. Küçük itilafın iktisadi meclisi de den plaka ı sokiilmüştür. 
eyh11 sonunda Spfüde toplanacaktır. 

rimizde bulunacak ve ağustos sonuna ka. -----------------------------· 
dar muhteJif temsiller verecektir. 

• Dün şehrimize Polonya askeri kuv • ••••••••••••••••••••••••••••111!!1 
vetlerine mensup (SP.B~~) işaretlerini ~iD E -N • z B A N K 
taşıyan bir tayyare gelmıştır. Tayyare 

1 
ı ~ 

bugün şehrimizden ayrılacaktır. ı ,~ 
•Bclediye~kan~ctlan,otclciledsınıf ~ 

lara taksim ettikten sonra bakkalları da Denlzyol MJ işletmesinden : 
sınflara ayırmayı kararlaştırmış ve ala- • • • 

kadar esnaf teşekküllerile temasa geçmiş. Gelıboludan Izmır e gıdeceklere 
tir. 

• s~biha Gökçen dün Yeşilkö~:dcn tay. kolaylık 
yar~ ile Ankaraya hareket etmış ve ba. 
yan Makbule ile Hava kurumu erkfinı 

tarafından teşyi edilmiştir. 

•ı.ondrada bulunan Sümerbank Umum 
Müdürü Nurullah Sümerin oradaki ika. 
meti bir µıüddet daha uzıyacaktır. Nu-

İzmir fuarı münasebetile Geliboludan lzmire gideceklere kolaylık olmak ü. 
zere fuarın devamı muddetincc lstanbuldan 19 ve 26 ağu tos Yt: 2,9 ve 16 ey. 
Jul tarihlerinde kalkacak Mersin postaları gidişte Geliboluya uğnyacaklardır. 

Sovyet .. Japon 
hududu 

Sahallo adasında 

Kapattldı 
Tokyo, 13 (A.A.) - Domey Ajan. 

aından: 

SahaJin adasında Japon seyyahların. 
dan mürekkep bir grup Uze.rine Sovyet 
hudut muhafızları tarafından ateş edil
mesi üzerine bu adanın hududu ihtl. 
yati bır tedbir olmak üzere kapatılmış. 
tır. 

Milzakereler başladı 

Tokyo, 13 (A.A.) - Domey Ajan. 
sının öğrendiğine göre B. Şigemitso 

arasındaki ihtilafa sebep olan mıntaka 
hududunun tahdidi komisyonunun tc 
şckkül tarzı ve mesaisine müteallik o 
lan bütün meseleler hakkında Litvinof 
ile görüşmege başlamıştır. 

NUMARALI VESiKA 
- Şef, dedi. Talihsiz memurlarımı

za., önlerine geçmek istiyen bir oto -
mobil çarpmış. Alman malfunata gö
re yaralıların otomobili bir torpido 
imiş ..• Bizi aldattılar!.. Hormen ve 
arkadaşları Bartelin otomobilini aldı
lar, kendi otomobillerini bıraktılar. 

..................................................................... 

Şimdi üçü de susuyordu. Otomobil 
hasımlarının eline geçmişti. Tabii dö
§emenin albnda saklı gizli vesika da .• 

Silver, kabahati kendinde buluyor, 
zarfı otomobile bıraktığına nedamet 
ediyordu. Şefi dostane bir tavırla: 

- Ben de olsaydım, sizin gibi ya
pardım, dedi, zira, onlann tekrar ta
arruzuna maruz kalmak, vesikayı 

kaptırmak ihtimali vardı. Siz pek 
doğru hareket etmişsiniz. Tabii, bu 
casuslann, Parisin göbeğinde bir o • 
tomobil kazası yapacaklarını, memur. 
lan parçalıyacaklarını düşünemez -
diniz. Hormen cidden cüretkar bir a· 
dam ..• 

- Evet, talil de yardım ediyor. O
tomobili ele geçirmek istemesinden 
hüviyetimi anladığını hissediyorum. 
Vesika onların eline geçti. Bu muhak
kak .•. Şimdi her tehlikeye rağmen 
kendileriyle karşılaşmak, intikam al
mak isterim ... 

Silver çok meyustu. Bir müddet dü
§Undükten sonra kalktı: 

- Vakit kaybetmeden işe başlrıma
Jı. Mademki vesika henüz Pariste ve 
Paris zabıtası da elimi&le ... 

Dedi. Gitmeye hazırlandı. Gizli ser
vis şefi altmış yaşındaydı. Büyük bir 
isim ve bilyük bir rütbe sahibi bulu. 
D 

sine: ''Bay direktör., adını vermişler- , 
di. 

Maiyetinde bulunan adamları pek 
iyi tanıyordu,. Silver elini uzattı, ba
§IDI salhyarak: 

- Hakkın var, dostum ..• Vakit ge
çirmemeli. Vesika kaybolmuş değil

dir. Dedi. Bir saat sonra bütün Fran
sa. polisi, casusları arıyordu. 

Radyo şirketi, güniln havadislerini 
verirken şu idi vukuatı da bildirmek 
emrini almıştı: "Sulli köprüsü üze -
rinde iki otomobil biribirilc çarpmı§ 
evvelden sebebiyet veren otomobil 
yaralıları bırakıp kaçmış. Bu 5684-
Y. · B. - 7 numaralı otomobili gören. 
lerin mahalli zabıtasına haber ver -
meleri rica olunur. Mükafat var.,. 
Akşam gazeteleri de polis memuru 

J{asaka yapılan suikastten bahsetmi
yerek ayni şeyi tekrar etmişlerdi. 

Casusluk servisi, her zaman oldu· 
ğu gibi karanlıkta faaliyetine devam 
edecekti. 

İkinci şubenin en muktedir memur 
ları, kaçırılan otomobilin taharrisine 
koyuldukları sırada, madmaz-;ıl Bar
tc1in niı::nnlısı Jak Ri!=!ar, odnsma ka. 
panmış, üç siyah milhürlü büyük zar
fa bakıyor, bunun içinde ne olabile. 
ceğini kendi kendine soruyordu. Dü
şünUyordu: bu zarfı açmaya hakkı 
var mıydı? .. 

ZABITA 
-6-

ROMANI 

Ondan şimdiye kadar hiç şüphelen - ı 
memişti. Kıskançlık aklından bile 
geçmemişti. Fakat §İmdi her şeyi ka
ranlık, her şeyi mümkün görüyordu. 

Evvela, genç kızın gedkmesinin se
bebi neydi? Sofrada yemek yerken ni 
çin dalgın görünüyordu? ~rçi o, ha .. 

fif bir kazaya uğradığını söylemiş, 
fakat kazanın tafsilAtmı vermek iste
memi~i. Neden? .. Ya bu, otomobilin 
d~mesi altında saklı mühürlü zarf .. 
ta ne vardı? 

Genç kız yalan söylemişti. Jak bu
nu anlıyordu. 

Acaba vaktiyle birini mi sevmişti? 
Lüsyar ona kimseyi sevmediğini ye
minle temin etmisti, o da buna inan. 
mıştı. Fakat ~imdi, aldandığını anlr
yor, gösterdiği safiyete kızıyordu. 

Genç, güzel bir kız olan Lüsyenin o 
vakte gelinceye kadar sevmemiş ve 
sevilmemiş olmasına imkan var mıy
dı? Herhalde birkaç aşk macerası ge
çirmiş olacaktı. Bunlardan biri, hiç 
§ilphcsiz gönlUnde bir iz bırakmıştı. 
O sabah gecikmesine sebeb buydu: 
beraber buluştular, son bir defa gö
rüştüler. Bu sevgili, vaktiyle kendi -
sine gönderdiği aşk mektuplarını ia
de etti. 
Kıskançlığına rağmen mfihürlerl 

bozmaya, zarfı açmaya cesaret ede -
miyordu. Buna, kendinde bir hak 

- Haydi, bu zarf sırrını muhafaza 
etsin ... Faknt, niganhmdan bunun i
çinde ne olduğunu sormak hakkım • 
dır. Tiçin bu mektuplan imha etme
di? Eğer bunları gönderenle arala -
rında bir münasebet kalmamış olsay
dı böyle yapması lfızımgelirdi. Çiçek
leri almak behanesiyle beni garaja 
niçin gönderdi? Bu zarfın elime geçe· 
ceğini düşünmedi mi? yoksa kasten 
mi yaptı? •. belki de Lüsyen aramız
da niganı bozmak istiyor, fakat bu ar
zusunu açıktan açığa izhar edemi .. 
yor. Bu zarfı mahsus oraya bıraktı. 
Maksat, benim kıskançlığımı uyandır. 
mak, sözümü geri almaya sevketmek. 
Ah! ben de ama saçmalıyorum ... O, 
böyle §Üphelere layık değildir. Her -
halde bir defa kendisini görmeliyim .. 

Saat 19 buçuğa gelmişti. 

Jak Rişar, mühürlü zarfı pardösü
sünün iç cebino koydu. Ve Nasiyon 
meydanına, nişanlısının evine gitmek 
için bir taksi çevirdi. 

Lüsyen bir saat evvel eve dönmüg
tü. Bir misafirle salonda bulunuyor -
du. Az sonra da babası gelmişti. 

Hizmetçi kız, Jakı görünce kapıyı 
açtı, matmazelle babasının salonda 
bir yabancıyla beraber olduklarını 
söyledi. 

Jak salona gireceği snada, Lüsyc -
nin babasına söyle dediğini duydu: 

Yafada zabıtaya ihbaratta bulunnııJI 

olmasından şüphe edilen bir Arap, rl" 

kak ortasında öldilrlilmilştilr. 

Gökten 

kocal 
Aşk, macera ve his 

romanı 

HABER'de 

böyle yüzbaşı Silver'in nişanlısıymı• 
Jak, bu sözU işitince dondu kal& 

Kalbinin ezildiğini hissetti. Acı ae 
güllim.sedi, hizmetçi kıza: 

- lçeri girmeme lüzum yok. Teıf 
mi bir başkası alını§., 

Dedi. Ve evden çıktı, gitti. 

LUsyen sözüne devanı ediyordu: 
- Yalnız yüzbaşı, hakikati nişaJf 

lıma anlatmak lazım. Kendisini be) 
liyoruz. Şimdi neredeyse gelir. Sf1 
biribiriniz.e preza.nta ederim. Ketunıi 
yetine itimat edebilirsiniz. Kefili 1:1' 
nim ..• Biricik hizmetçimiz Vikorin it 
çok sadık bir kadındır. Susmasını dl 
bilir. Ağzı pektir ••• 

Bu sırada Vikorln salonun kap
ara1adı: 

- Biraz gelir misiniz, ma.tmazet, 
- ~ı. gel eski dostum. .• YUzbaf 

size iyi kalpli ve namuslu bir ka.M 
tanıtıyorum. Bizim için kendini atef 
atmaktan çekinmez. 

.Serbest söylemeye alışkın olan V1 
korin LUsyenin sözUnU kesti: 

-Demin mösyö Jak geldi. Sizin ~ 
mösyö ile nişanlandığınızı işit.ince {ı 
na oldu. İçeri girmeden çıktr, gitil 
Ben bu işten bir şey anlarnıyoruJll 
Benim fikrime göre evvela birinci ,J 
şanlınızla rabıtayı kesmeli, sonra. 1 
kincisiyle nişanlanmalıydmız. Doğt1 
su budur ..• 

- Nasıl? ne dcdın ? .. Fakat Jak ~ 
dınnış ... Ben kendisini seviyorum, j,t: 
§anlım da odur. Başka bir ni§anl 
yoktur ..• 

- O halde bu .meeyö? .• 
- Ah 1 evet .. Lakin J ak buna i 
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Kö ekler havlamıgacak . 
f' k ulh mahkemesi huzurunda oldukça garıp 

Bugün Akdeniz-
1 NGlLTEREDE Bazengite s t d k .. i.ik k.. k1 

. .. .. . .. Ale ,hinde dava açı an a am, uç ope er 
hır dava gorulmüştur. iı. son isminde birisidir. Dava edenler ise 

yetiştirip satmakla meşgul olan a M nun beslediği köpeklerin bütün ge-
k 1 d ·· k".,idir üç komşu aso 

de vaziyet nedir! 
omşu arın an uç ı>' • üzünden uyku uyuyamadıklarını iddia et. 

cc havladıklarını ve bu havlama Y t ı 

mektedirler. . . . . . dl ·or ve bitaraf adamlar vasıtasile tahkikat 
Köpek sahıbı aksi.nı ıddıaele . } hiç havlamadıklannın sabit olacağım 

yaptırırlarsa köpeklenn gec eyın 

Arap nasycnaDDzmn bltlıylYıl!< cdlevDet sDyastBeırın ı 
nnccan dltlşlYıın<dllQırlYı~oır? 

söylüyordu. . . Masonu, köpeklerinin kom~ulannın uykusU-
Mahkeme \·erdığı. ka:ard:tıhüt senedi vermeğe davet etmiştir. Bu senetle, 

nu bozmıyacağına daır bır ta .
1 

babın yedi$ arasında havlamıyacakla. 
Mason, köpeklerinin gece yarısı e sa 

nm taahhüt etmiş oluyor. • . hilafına olarak havlayacak olurlarsa Ma. 
Eğer köpekl~r bu resmı karar dan kapatılacak ve kendıisi işsizler ara

sonun müe::ısesesı mahkeme tara ın 
smda yer alacaktır. 

Zen in olmak istiyen~eıe 
g . ngin olmak istiyenlere mu1de... Yapacak. 

S ERMA YES1Z ~e ko~aylca ·~~ azete~ bu adamların yapacağı İ§İ şöyle 
ları iş çok basıt .• Bır ngı ız g 

anlatıyor: . 1 Andrev Lenon isminde bir yol müteahhi. 
B d tuz dokuz sene evve k .. h' 

un an o . 1 1. h inin kaldmmlannı yapma uzere şe ır 
d. b' A t alvadakı Ka gor ı şe r .. h' k ld ı gar ı vus ur . . tıı' Bu mukaveleye göre muteah ıt ·a r. 

.1 b' mukavele akdetmış · 
beledıyesı e ır . k mecburiyetinde bulunuyordu. 
nmları çok dikkath yapmak . . 1 ~ ım gelen çimentoyu, müteahhit, tonu 25 

ıd l dondurma ıçm az ı · 
Ka ırım an damlar kum irerisinde altın zerre en 

ıd Bu kumlan satan a • :r • 
franga satın a ı. d" B .. hıfo bir kısım kaldmmlan taınır 
bulunduğunu farketmemişler kı. u~u~a~ri üzerine alanlar ettikleri masraf.of 
edilirken zerreler meydana çı mış -ve • 

tani(.~';~~~ı'•~·~yundan gel~nler .• 
·anusta Bunti adasının merkezi olan Buntı - Sıte bel~ı~ 

[~ ü~~i ~~ikm, nüfus kütüklerinde ecdadının sanatleıini gösterır bır 
sütun açmağa karar ~·~rmiş~ir. korsan olan dedelerile öğünüp duruyor. On 

Bunti adası ahalısı, esk~den k nl Bunti bminde bir yelken gemisi-
sekizinci asrın sonlarına dog~ bu. orsa ar e ileri sayarlardı. Bu korsanlar 
l b""yük Okyanusta dolaşır. onlertne gelen g m . t l d 
e u . 1 ca 0 vakit bomboş olan bır adaya yanaş ı ar, a aya 

kafi derece de zengın o un . . 
ilerinin ismini verdiler, ve orada yerleştıler. . . • . . 

gem Bugün Buntide adalet dağıtan mahkeme reısının de korsan reıslerınden 
birisinin torunu olduğunu, bu havadisi aldığımız gazete yazıyor. 

Hayaletleri yakalamak için 
ERLl NDE Franz Yung Baver ism nde bir. Alman, ~Ozilnde-eşi 'bu. 
•an bir müessese açmıştır. Bu müessese,, bılhassa lngıltered~ ~ttığı 

lunmı} .. h yaletleri yakalamak için hazırlanmaktadır. Bu garıp ılAıılar. 
il5.nlara gore, a .. . • t 
dan bir tanesini aynen tercume edıyoruz.. _. 

"Sayın bay: ı 
1 

. d kuduğumuza göre f ngilterede 150 tane tekin o mı. 
''Alman gazete erı~ ~~da hayaletler dolaşır, cinler, periler, hortlaklar ge. 

yan ~ato varmış, b.u şa.oba .. den şatolannQ.a ne oturabiliyorlar, ne de şat<: 
zinirmiş. Şato sahıplerı ub~l~ larmış Bu hayaletler beni çok alakadar edı .. 

·· t · bula ı ıyor · . lannı alacak muş en . tut "ı deruhte ediyorum. Yalnız şato sahıple-
bunları birer bırer mag · · od kal 

yor. Ben "dd tçe benden kira .stememelerı ve şat a • 
nin şatolarında oturduğum ~u "~mi temin etmeleri sarttır. 
dığım müddetçe yiyecek ve ıçecegı 

Şimdiden te~ekkürle~im~ s:=~~dır: Belki bu hayaletleri ne yapaca
Reklamm son~n?a ?1r ~ a tılık hayaletler diye çevirteceğim bir film· 

fımı merak etmijsınızdır. O~ arı sa 
de figüran olarak kullanacagmı . ., 

. l&zımgelirdi. matmazel.. Size müteşekkir ve min •. 
mamalıydı. İnanmaması nettarım ... 

· Ah bu yanlışlık.. Bartel ve kızı sofraya. otuz:d1:11ar. 
Yüzbaşı S!lver: .. t- Büyük bir yeis içinde yemeklerını ye-
- Şayanı teessüf bir tesadüf ~~ 

f edınız. diler. . • i 
ı...azel Nh~anlmıza tele on YUzbaaı Silverin kendılennden s-
ıu ·•• '" · · Fakat !:ıl 
buraya gelmesini rica edı~ız. . anla- tediği yardımı pek tabii. göriiyorlar-
bir şey söylemeyiniz. Hakıkat~ dı. Bu vatani bir hizmettı, •.. 

h ı d·gvı·ne mütees • · b' t düf ve anla yınca sizden şüp e .en 1 • Fakat bu, aksı ır esa • ı 
sir olacak, özür dilıyecektır... . .. şamamazlık yüzünden Jak'm ~ 

Filistin, Malta, 1spany:ı ... Akdenlzden 
bu hafta da bahsolunuyor. Geçen hafta 
da bah.eedilmi§ti, gelecek hafta da bah
sedilecek. Akdcnizden üç bin senedenbe
ri hemen hemen daima bahsedilmiı;tir. 

Yunanlıların uzun gemileri Geliboluya 
gelip Truvayı on sene sürecek bir mu
hasaraya aldıkları zaman da tarih Ak
deniz haberleriyle çalkalanmıştı. Homi -
rus (llyada) sına bunu çok sonra naklet. 
mişlir. 

Roma ve Kartaca, Hrristiyanlık ve :ta 
IAm mücadelelerini hep Akdenizde yap
tılar. Avrupaya medeniyet oradan gel
di. Roma imparatorluğu Akdeniz etrafın
da kuruldu. 

Akdeniz, eski dünyanın Avrupa, Asya 
ve Afrikayı biribirine birleştiren orta de
nizidir ve gerek siyasi, gerek iktısadi, 

gerek askeri bakımdan çok mühim bir 
mevkii vardır. 

İngiltere Akdeniz meselesinde 1580 de 
yer alınağa bqlamJitır. O taqhte krall
oe lellza'Lt. Oıınnanl! eultallf 11" bir • • 
laf!Da yapmre ve Londrada "ıark deniz. 
lerl ticaret elrketl,, kurulmuştu. 

Ondan Uç çeyrek asır sonra Blake, o za 
manm korsan merkezi olan Tunusu bom. 
bardıman ettL .Akdeniz yollarının emni • 
yet altında bulundurulması "İngilterenin 
ba§lıca menfaati,, haline gelmişti. 

O zamandanberi Büyük Britanya bir 
"Akdeniz devleti,, dir. Ve 1938 e kadar, 
Akdeniz meselesi .İngllterenin siyasetin
de büyük bir rol oynamıştır. 

Akdenizde bu günkü vaziyet nedir? 
üç bUyllk devlet - İngiltere, Fransa 

İtalya • Akdeniz sahillerinde araziye sa
hibdlr ve bu denizin sularında filo bu -

ni§anlısmm yanına gitmek istiyordu. 
- Yarına kadar sabret, benim gü

zel kızım... Ben şimdi sinema kum
panyasına telgraf çeker, Cezairden ne 
zaman ayrılacaklarını sorarım. Bunu 
öğrendikten sonra baba, kız ne ya -
pacağımızı kararlaştırırız. Haydi, git 
yat... Saadetine halel gelmiş değildir. 
Jak, seni cidden sevmemiş olsaydı 

böyle haber vermeden hareket etmez
di. L üsyen, nieanlısınm otomob!l do • kançlığını uyandırmıştı, 

eemesi altında bir zarf buld~gun~.an _ Yavrum, yüzbaşının hakkı var. • • ı • • 
haberdar değildi. Kendi kendıne ~y- Be hude kendini üzme. Ni"anlma her Yüzbaşı Silver de Jakm peşini ta-
le düşUnUyordu: "Baba, bundan boy- şe~ anlatmayı ben der~te ediyorum. kip etmek mecburiyetinde kalmıştı. 
ı yüzbası Silverin nişanlısıyım ... ,, Lüsyen, saat 22 de bır defa daha Hormen ve arkadaşları hakkında ya. 
e -=• · ··t·nce 1·,.eri gı·rmesi izahat pılan gizli tahkikat neticesinde oto • sözüuu ışı 1 "' • • ., ' telef on etti. .... 

istemesi lazımgelmez mıydı· Kapıcı, Jakm seyahate çıktı~ ce - mobil bulundu. Fakat döşemeleri, 
J km evine telefon etti. Cevab a- bmı verdi: "Mösyö Jak, Afrıkaya yastıkları parçalanmt§, tavanındaki 

lam:dı. Gazete ida~eheda~e1sinden de ;~portaj yapmaya gitti, üç ay sonra bezler yırtılmıştı. F.sans hazinesi bi-
l d.gwı·nı· soyl ı er. le delinmia, aranmı..+ı. Vesikayı bul • henüz ge me ı avdet edecek... "' 'il" 

Silver, mühendisten ve kızm:an Lüsyen, deli gibi oldu. ''Dünya ve mak için hiçbir şey ihmal edilmemiş-
müsaade taleb etti. Bartel v~ 1~' sanat,. gazetesi idarehanesine tele • ti. 
yüzbaşı Silvere itaat edeceklerıne soz fon etti. Yazı işleri müdürü kapıcının Bu, vesikanın Alman casusları eli-
verdiler, sözlerini tutacaklarını va - sözlerini teyid etti: ne geçmediğine deialet ediyordu. Yüz-
adettiler. Bununla beraber genç kız, _ Jak Rişar, saat 21 e doğru mü- başı Silver, üç mühUrlü zarfı oturdu
l!labahki arkadaşına bu maceranın dilrünü görmeye gelmişti. Müdür, Af. ğu döşemenin altına sokmuştu. Bunu 
müstakbel saadetini ~a1le~?ar edece • rikaya gidecek muhabirin birdenbire bulmak gUç bir şey değildi. Döşeme. 
ğinden korktuğunu soy e 1

• • hastalandığJll.ı, yerine birini bulup leri parçalamaya, tavanı yırtmaya, e-
d müteessir olmayınız, ü- • ld' w · · ··yledi sa.ns hazinesini delmeye lüzum yok-- Beyhu e 

1 
N'coanlınız si. göndermek lazımge ıgmı so · • 

zülmeyiniz matmaze ... 1."' Jak buna talib oldu, ve memnunı- tu. Eğer vesika bırakıldığı yerde bu-
. de onu sevıyorsunuz... ' d' u.: •· t fı'l lunmua olsaydı Honnen bunu alacak zi seviyor, sız . ed Hakikat yetle kabul edil ı. uır ser~zeş . • !:ıl • , 

Sizi dinlememezlık emez. .. mi çevirmek için Hogara gıden sıne. otomobili bırakıp gidecekti. Demek 
anlaşılınca ortadaki suitefe'hbum de macılar takımına Cezairde iltihak et- vesikayı bulamadı. 
kendiligı· 'nden kalkar. . t . mek üzere Burjeden Paris - Cezair Fakat, 16 numaralı vesikayı kim al-

d yarın bızza gı- d ., 
tcab ederse ben . e.. .. . eti ~ tayyaresiyle hareket etti. ı ··• 

der kendisiyle gôrüşilrum· yazıy = Mösyö Bartel ,kızını teskin etmek Tekrar malumatına müracaat olu • 

1, tırım Herhalde sö,zilme ınana - 1,.
1
.n ço,, gu"rlük ,.ekti. nan garaj sahili: 

an a · . h kikati ken ... A "' "' 

caktır Şayet ınanmazsa a w Genç kız, ümitsiz bir halde hemen - Hayır! demişti. Matmazel Bar. 

~-di-·11~ı.n_e_· ~'~ylerl~;_ ~~~~a1_boldm~a~dhıg~ı:Um...:ı=....., LJtr!:!e~n~e~&!!t:!!la~~M~a~rs:!i~l~~~!J!};~~~~L.:tel~f:l:o~b~.EaJ~ 

Junduruyorlar. Rusyada, ba§lıca mahreç
lerinden biri olduğu için,, Akdenizle ya. 
kından alakadardır. Almanyanm iktısadi 
menfaatleri ve siyasi ihtiraısları da ih • 
mal edilemez. 

Akdenizin bir ucunda bütün bu beş 

devlet, §U veya bu şekilde "İspanya me
sele~i .. yle alakadar bulunuyorlar. Akde
nizin diğer ucunda • ve bütün cenub sa
hilleri boyunca - Arab nasyonalizmi "bil
yük devlet siyasilerini,, endişeye dilşU • 
rüyor. 

fniglterc Cobelilttarıkta ve Maltada, 
Mısır hüklımetinin nzası ile de tsken
deriyede niçin müstahkem mevkiler bu -
lunduruyor? I<,ransa Merselkebir'i, 1talya 
Panteller!ayı niçin tahkim ediyor? Muso • 
lin niçin Frankonun galib gelmesini isti
yor ve Fransızlar İtalyanın Balear ada
larını eline geçirmesinden niçin bu ka
dar endişe ediyorlar? 

••• 
Bunlar, cevab ver}lmesi oldukça zor su-

aller. Bunlara kısaca, basit ve ~ıla.. 
blUr biter ceftb ~l!Desinl be1'kea fBtijr. 
Evvelce milletler cemJyetl kitipliğinde 

bulunmuı.ı olan ve bugün "Mllletıerarası 
işler müessesesi,, azasından bulunan Mis 
Elizabet Monroe de "Siyasette Akdeniz,. 
isimli kitabında bu suallere cevab ver
meye çaJıı.ımış ve muvaffak da olmuı.ı • 
tur (1). - (Dcyll Hcrald) 

(1) l\Us Monorocnln bo kitabmclan, 
"Taymls'' gazetesinin bir tenktdlnl nak
lederek bahsetmiştik. lUoharrir Akdeniz 
vaziyetini göz<leıı geçlrirken bUlıas.u 

Türldyenln bn giin bu denizde aldığı mü
him mc,·kll ehemmiyetle işaret ediyor 
ve l'Urk lnkıliibma olan hayranlığmı te
barllz ettiriyordu. - Ku.nuı. 

F.sasen garajda benden başka kimse 
yoktu. Kapısını açtım. Döşemeleri sil. 
pürdüm. Solmuş kır çiçekleri vardı. 

Bunları attım, kapısını kapadım. Ah! 
hatırlıyorum. Matmazel Bartel gittik
ten sonra nişanlısı geldi. Sakatlanan 
çamurluğun değiştirilmesini söyledi. 

Bir aralık kapısını da açtı. Evet, e
vet ... İyi hatırlıyorum. Bir şeyler a· 
radı. Fakat aradığı ne bilmiyorum ..• 
Yalnız büyücek bir zarf aldı, cebine 
koydu ve gitti. Aradan az geçti, polis 
memurları geldi. 

Silver; mühürlü zarfın Alman ca. 
suslarının değil, Jak'ın eline geçme • 
sine sevindi. Derhal "Dünya ve sa • 
nat .. gazetesi müdürüne telefon etti: 
delikanlının Cezaire hareket ettiğini 
öğrendi. Ve şefine vakayı anlatarak: 

- Size Allahaısmarladık diyorum, 
mösyö ... Bu gece hareket edecek tay
yareyle gidiyorum.' Vesikanın ehem. 
miyetini bilmiyen bizim çılgın aşık o
nu ya yırtar, yahut da atar .. Bir defa 
daha adam avcılığına çıkıyoruz. Fa
kat bu seferki tehlikeli değil, kıskanç 
ümidsiz bir aşık!. .• 

YOL ARKADAŞLARI 
Hormen de boş yere vakit geçirmi

yordu. 16 numaralı vesikayı otomo -
bilde bulamamıştı. Silverin bunu, oto
mobilde sakladığı muhakkaktı. Öyle 
olmasaydr, otomobili aldırmaması 1!
znngelirdi. 

Burlih mırıldandı: 
- Bu sabahki adam vesikayı oto· 

mobilde sakladı. Fakat, polis memur. 
lan garaja gelmezden evvel biı' bag-

89. 

Fildişi 
Afrika ormanlaıından 
meLtenıyet meı kezlerıne 

akHll hir servet 
Her sone Afrika ormanlarından me

deniyet merkezlerine milyonlarca lira • 
lık bir servet akmaktadır. Bu da Cildi· 
§idir. Bu gtinkil in.Banlar da, tıp~ eski 
insanlar gibi fildiginden birçok şekll

lerde istüade ediyorlar. Şu farkla ki es
ki insanlar fildi15inden, bUyil.k emekler 
sarfiyle tahtlar, oymalar vücuda getirir
lerken bu gtinkü insanlar onu daha pra. 
tik işlere tahsis etmiş bulunuyorlar. Bu 
giln fildişinden en fazla piyano tuglan, 
kapı tokmaktan, bıçak ve saire saplan 
gibi şeyler yapıyorlar. 

Sade İngilterenin Afrika müstemleke
lerinden yU.z ton kaçlar fildişi istihsal e
diliyor ve bu fil dişleri Londrada ikinci· 
kanun, nisan, temmuz ve birlncitegrin ay 
larmda olmak üzre senede dört defa ya
pılan mezatlarda satılıyor. Maamaflh 
dilnya fildişi lstlhsalatı gitgide azalmak
tadır. Bunun iki sebebi vardır: 

l - Fil nesli birçok yerlerde yavq, 
yavaş inkıraz bulmaktadır. 

2 - Fildi§inin yerine başka madde • 
ler kullanılmağa başlamış ve bu yüzden 
taleb azalmıştır. Mesela bilardo toplan 
fildiş!ndcn yapılırken şimdi başka bir 
maddeden yapılıyor. Bu yeni madde 
hem daha ucuzdur, hem de bu işe fild.L 
şinden daha elverişlidir. Bu yüzden fil
dişi sarfiyatı bir hayli azalmıgtır. 

Dünya fildişi piyasasında Siberya flJ. 
di§lerinin de bir mevkii vardır. Binlerce 
sene evvel Siberyada YBl&DUI fiJJerta 
dl§Jeri topraklarm altindan çıkartılarak 
dünya pfyasalarma satılıyor. Üzerlertn • 
den yüzlerce asır geçmig olma111na rat
men bu fildişleri elAn kabili istifade bir 
vaztyettedirler. 

Fildişlerinin içinde boyu yedi, aelda 
kademi bulan ve sıkleti 18 kilo olanlar 
da vardır. Böyle bir tek fildişi 2000 tn. 
giliz lirası gibi milhim bir bedel muka
bilinde sawır. 

Fildişi öyle bir madedir ki hiçbir parçası 
ziyan edilmez, atılmaz. Arta kalan ufak 
parçalardan perde halkalan ve oyun zar 
Iarı yapılır. HattA. fildişi özünden bile is
tifade edilir. Bu toz bahçelrde gUbre o
larak kullanılır. 

nin dikkat na.zannı çekmeden otomo
bili açan, karıştıran kimdir dersin?-. 

- Otomobilin sahibi veya km .. 
Belki de bar sahibinin biraz evvel 
gösterdiği delikanlı, kıznı nişanlın.., 
Bana kalırsa vesikayı bu genç gaze
teci almıştır, başkası değil.. 

- Peki ama, ikinci büronun oto .. 
mobili aldırmasına sebeb? •• 

- Fikrime göre, delikanlı zarfı 
tesadüf en buldu ve ~Uphesiz genç la. 
za verdi. 

Honnen gülerek: 
- Burlih, dedi. Bir kerecik zeki e

seri gösterdin ... Hakkm var. Delikan• 
lı çamurluğu görmeye geldi. Otomo • 
bilin kapısını açtı. Zarfı gördil, aldı. 
Sonra götürdU, nişanlısına verdi, ya-• 
hut da verecek. Haydi, yine iş bqı • 
na. Cesaret göstermeyi bilmeliyiz. U· 
nutmayınız ki bu vesika için bize bir 
milyon frank mükafat verecekler .•• 

Hormen için, yabancılara kal'lt kucalı· 
nı açan Pariste, ı.ıerlk ve yardımcı bul. 
mak işten blle değildi. 

Bunlardan birisine, Jak Rlpr haklan. 
da maltlmat almam emrini vermfGtl. Ve 
istediği malflmatı da pek çabuk almretı: 
Gazete, Jakı Afrikaya göndermi3tl Bu
na kendisi talih olmuı.ıtu. Hastalanan mu. 
habfrin yerine g8nderilmek için Uç gUn. 
denberl bir başkası aranıyordu. Jak bu· 
nu biliyordu. Birdenbire talib oldu. Km· 
dlslnln nişanlı olduğunu, yalanda dOiO
nUnUn yapılacağını bilen gazete mtldU .. 
rU, hayrette kalmıştı. Jak, mUdUre, mtl. 
bUrlU kocaman bir zarf göstennlt: 
"- Bu, istikbale alt projelerimin de-
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SAADET' in 
Haya ini arıyorum ! 
~ŞK ve HDS ~OM~INI -1 

Yazan: Hüseyin Zeki 
6-

-Çok! Ya sen?. 
Diz: çöktüm: 
- Benimle meşgul olma Aliye .. Ida

.teyi söndüreyim mi?. 
- Hayır .. Beni hemen uyuyacak mı 

fiamyorsun? Rahatsız olmaısan, konu
şuruz, sevgilim .. Bilsen ne kadar ilzil· 
lüyorum .• 

Bir kolunu çıl:ardı, baıımı okgadı: 

- Biraz evvel ne dedlndl? 
- İleride evleniriz, dedimdi. 
- Peki ne zaman?. 
- On sene içinde .. 
- Söz veriyor musun?. 
- Yemin ederim. 
- Ben de sana st>z veriyorum.. Gö· 

receksin ne güzel ev hanımı olacağım! 
- Eminim, sevgilim .• 
- Yn sen, nasıl olacaksın?. 
- Seni ölUnciye kadar seveceğim .. 
- Aferin! Bana bak, yanıma gel-

ene ... 

- Olmaz, ıcloğro değil .. 

- Aptal! Kimbilecek? Ben sıcacık 

yatarken, sen donacak mısın?. Evlendi
ğimiz zaman böyle şeyler istemem am
ma ... Ceketini çıkar, pantalonunu da 
~kar; hemen koş, sana yer ayırdım. 

İdare lambasını söndürünce soyun
dum. Aliyeyc sUrünmemeğe çok dik • 
kat ederek uzandım .. Onu tebessüm ct
tiımcğe çalıştım. 

- Hanımefendi ile Beyefendi 1 •• 
l3aıını g6ğsümiin Uzerıne koyıdu ve 

birdenbire başını kaldırarak sordu: 
- Ay 1 Sevgilim, senin entarin yok 

mu?. 
-Var .. Yalnız biraz yırtık ta onun 

için giymedim .. 
- Bana ver de dikeyim; yanıa yapa

yım. 

Karanlıkta, sefaletimden dolayı kı· 
zardığımı histetti; vücudumun yırtık 

gt>mleğimden görünen kısnun.'\ dwdak
larını değdirdi. Öyle bir heyecan duy
dum ki, aradan bu kadar cene geçtiği 
bnlde şimdi bile utanıyr.rum. Acaba 
bu heyecanda şehvet te karışık mıy

tlı? Zannetmiyorum. Bir çocuktaki ih -
tiras o kadar gariptir ki! .• 

O gece çok ağladım. Aliye, sebebini 
sormadı. Lakin beni kuvvetle yakaladı, 
vücudunu vücuduma yapıştırdı. Sonra 
dudaklariyle dudaklarımı aradı. 

Bundan fazla bir zevk tasavvur ede· 
miy.cTduk .. Bu zevk bize sonuncu gibi 
geliyordu; zevkten ziyade deh~tli gö
rünüyor, kalblerimiz korku ile çarpı • 
yordu. Son defa olarak b:ına dudakları
nı uzattı. O zamandan itib:ıren, onlara 
nail olabilmek için hak'ketmek icnp edl· 
yordu. Bu uzun gece zarfında bile, is· 
tikbal pHlnlanmızı hazır arken, ancak 

onu tamamiyle memnun edebildiğim 

zaman dudaklarını vermcğe razı oldu. 
Nitekim: 
- Para kazanmak için ne yapacak-

sm, sevgilim? diye sormuştu. Cevap 
verofm: 

- Resim .. 
- Kime? • 
- Kime oluna .• 
- Ben, artist olmanı itaiyorum. 
- !Akantalara, manavlara, av r ... 

simleri, yemiş resimleri yaparım, zen· 
gin salonların tavanlarına da bulutlu 
hava resimleri .. 

- Hayır, portreler, manzaralar _ya-

parsın .. 
- öğrenmek tazım.. 
- Öğrenirsin .• 
ö ğrenece ğlm .. 
- Sevgilim 1 • 
Dudaklarını aradım; bur~um. ~te ar

tıl: portreci, manzaracı, dekorcu ressa
mım l Onunla , onun için, her şey o ka· 
der kolaydır kil Birdenbire, Aliycnin, 
kollarımda yumuşadığmı hissettim •• 
Uyuyordu. 

Vakit çok geç .• Yanım!zd11ki odaida 
saatin sabahın beşini çaldığını duy· 
dum. Kalktım, giyindim.. Böyle bir 
geceyi tekrar bulmak o kadar kolay de 
ğildi. İdareyi yaktım. Aliyenin ipek vü
cudunu hissetmesem bile, hiç olmazsa 
görebilecektim. Susamışım veyahut a
cıkmı§m gibi onu görmek ihtiyacınıday
dım .. Başım kolunun üzerine koyınuı, 

gülümsiyerck uyuyordu. Saçları dağıl· 

mış, yastığın Uzerine yayılmrıtı. O, 
kendinden emin, hayattan emin uyu • 
yordu .. Saat yedide uyandrrmak mec
buriyetinde idim.. Bu dakikayı çoktan· 
dır bekliyordum .. Onu uyandıracak bu
senin yerini intihap etmiştim. 

Nihnyet onu uyandırdım: 

- Yanından ayrılacağım, ı;evgilim, 

Babam geldi, yattı. 

- Elbisem bizim odada, Ali.. 

- Getiririm. 
Ayaklarımın ucuna bosarak yUrU. 

düm.. Babam horul horul uyuyor ... Ol· 
dukça bir alışkanlıkla Aliyelerin kapı· 
sını açtım .. Dörtte üç nisbctinde uyku· 
ya dalan annem, sıçradı. Gözleriyle ölil· 
yü işaret ederek: 

- Bak, dedi, ne kadar sakini .. 
Gerçekti .. Ayıplar gibi haliyle, kinli 

gibi duran ylizüyle, sakindi. Ben ıdua 
etmesini bilmiyordum, l!kin kafamda 
şöle bir şey kurmuştum: "Küçücük A
liyeniz mes'ut olacak, Abdi efendi.,, 

- Aliyenin elbisesini almağa gel· 

dim, dedim. 
- Al ve telgraflıaneye gidin , geç 

kalmayın, sakın 1. 
ihtiyatla dışarıya çıl ttm. Babam u

yanmış ve hemen içmeğe başlamıştı. 

Bir kaç dakika sonra sarhoş olacaktı. 

Elbiseyi uzattım: 
- Al, Aliye.. Kalk, yıkan.. Sabun 

var, temiz bir havlu da var .. Çabuk ol ... 
(Sonu Var} 

B razi lya 
1942 de yapılacak 

OördilncU dünya kupası maç
larımn kendi memlek~linde 

oynanmasını ıstiyor 
1942 de Cenubi Amerikanın, futbolde 

şimdiye kadar oynadığı rollerden daha 
bUyilk bir rol oynayacnğrnı tahmin e
den Brezilyalılar, dördüncü fut~l dün· 
ya kupası maçlarının kendi memleket
lerinde cereyan etmesini arzu etmekte

dirler. 
Bunun için F. t. F. A. (Beynelmilel 

futbol federasyonu) ıon kongrcalnde 
942 şampiyonası için namzetliklerini de 
koymuşk.rdrr. 

ruo dö Janeiro federasyonu katibi u· 
mumisi Celio de Sarsoun İtalyan fede -
rasyonu rdsi Vaccaro ile uzun uzadıya 
mUzakerelerden sonra, Avrupadan Bre 
zilyaya hareket etmi§tir. 

Bu mUlakat esnasıda dördiincü fut· 
bel dlinya kupası maçtan hakkındr mü 
him kararlar verilmiş oldl!ğu tahmin e
dilmektedir • 

Rekor kırmak 
teerü esi 

Cenevre, 13 (A. A.) - Blnba§ı Kamp
bel, bu sabah saat 6 da deniz motörU Uo 
dUnye. surat rekorunu kırmağa teeebbUs 

eylemiş ve bir mil Uzerfnden saatte va
ıntf 205 kilometre elde etmtrJtlr. Bu ne-

tice, yine kendisinin 208 kllometrellk 
dllnya rekorundan biraz a.şağıdır. Binba
şı Kampbel, teertlbelerlne devam eyli • 
yccektir. 

Yüzme sporu en iyi 
spor ardan biridir 

Birçok yüzme havuzları ve plaJıar 
inşa etmiye ve bunları kabil oldu. 
ğu kadar ço{laltmıya çalışmalıyız ı 

T. S. K. dergisinin son nüshasında, 

Nasuhi Baydar memleketin en bUyUk 
spor dertlerinıden biri olan ylizme spo
ru hakkında çok güzel bir baş makale 
yazmıştır. Bu yazıyı aynen alıyoruz: 

Yaz geline , gazetelerin l:ualan ha· 
ber veren sütunlanna dikkat ediniz. 
Çaylarda ve deniz kıyılannda boğulma 

vak'al:ınnın, gÜnoşe arzcdilmit bir 
termometre civaıı gibi, ıbirdeabire yük 
ael n bir soyir takip ettiğini ı;öM-ıü· 
nüz: "Suya siren çocuklardan biri yüz. 

nıe bilmediğinden!.,, fakat, bu mevaim
siz mevsim ölümlerinin önüne gcçmok 
hiç le ırüç ulmasa gerektir. 

-Suya girmeyi yasak ebnekle mi?. 
Birçok yerlerde bunun idcri bir ted· 

bir olnrak tatbik edildiğini biliriz. Fa· 
kat asıl toc:Ebir sudan islifooeyi teşki

latland(nnaktır. Zira yaz sıcağında ae
rilf' suda yıkaıımak kadar yüzmek de 
yalnız bir zevk değil, yalnız bir ıpor 

değil, bir ihtiyacın ifadesidir. Cenup 
ıehirlerimizden birinin içinden geçen 

nehirde yıkanmak yasak edildiği ve 
çocukların suya girdikleri yere bir de 
bekçi konulduğu halde köprü üstünde 

suya ablıı:icen bunlann: ''Bu da bekçi 
baba için,, diye bağınmılan tehir haJ. 

Biı 
•• uuzme 

v 

ıekoı\u 

1 kına günlerce kahkaha vesilesi olmuı· 

tu. 
Yaz günü, buram buram t rliyen İn· 

sanı bcrrnk suya bakınnkla il,t.ifaya 
mecbur cbnek onu i§kenceye koşmak • 
tan farkııt.dır. 

O ç tarafı denizle ç vrili ve kaaa!>ala
nndan çoğu bir su kenann.da kurulu o
le.o memleketimizde yüzme bilenlerin 
1ayııını göıtercn bir iatatiıtik bulun-

ydı, ondan bahse cesaret edemezdik. 
Halbuki yazın deniz ve çay sularından 
andece temizliğini dü§ünerek fay.dalan· 
mak bir :r.arurrettir: Umumi ve ucuz 
hnı=unlarmuz mevcud olmadığını dik· 
kat~ aLraak halk için yüzd havuzlan· 
nı ve plajlan çoğa)tmannı ne kadar la· 
zım olduğunu teşlim ederiz. 

En eski sahil :-chirlerimizden biri o
lan Trabzon, gnzctelarc mektuplar gön· 
derekderek plaj ihtiyo.cını anlntıyor. Fa
ltat Samsunun en güzel mesiresi yanı"'" 
da bir :koyda bazırlanmıı olan plaj, ge
çen yaz bombot kaldı. 

Çünkü sevimli bir kızcıığız omdaki 
çukurlardan birine saplanmıı ve boğul 

mu,tu. 
Fakat plaj tanzim edilirken bu çu· 

kurlar izale edilebilirdi. Demek ki plaj, 
ince kumlu sabile bir kaç soyunma ku· 
lübesi in,asındnn ibaret değildir, ve 
husu-si bir bilgiyi istilzam etmektedir. 
Bu bilgiyi kullanarak çay ve deniz ke· 
ruıırlarına ne kadar çok havuz ve plaj 
yaparsak sulanmızdan o ni&bette istifa

de ederiz. 
An arad-a'"~ir--~--.enız navuzu 

tün bir gençliği cezbediyor. 19 Mayıs 
Stadyomunda yapılacnk olan plaj, bi· 
rer müjd gibi, herkesin kulağında çm· 

1 Jıyor • 
Susuz Anknıracla bunlar yapılına 

suyu bol olan ıehirlCl'de neler yapıla· 

mnz. 
Yüzme dünya ftUnpiyonları Tuna kı· 

yılannda oturan Macarlardır. Buna 
mukıılhil, 1879 dan beri ordu ve maari· 
finde yünne medburi olan Fransada 

yüzme bilenlerin sayısı ancak yüzde 
4 tür. Teıkilat ve gene te§kilat mcse· 
lesi!. • 

lngilterede yaptlnn yUzme mUaabakas tnda 17 yaşındaki Daniınarknlı Ragnhlld 
Hvegcr 100 metrede dUnya rekorunu kırm ıştır. 

Kapalı ve sıcak piıleri bir tanıla 

brrakarak akar ıulardan istifade ebnck 
suretiyle yazlık yüzme havuzlan ve 
plajlar inşa etmiyc ve bunlııırı kabil ot. 
duğu kadar çoğaltmıya çalıımalıyn: .. 
Büyük su politikanm: gibi bir de küçük 
su politikamız olaıhilir. Yüzme sporu en 
iyi sporlardan biridir. 

Sularımızdan gençleri ve bütün hal· 
la, progt>e.mla, pliinla faycalandıracak 

olursak yaz gelince gazetelerimizde bo
ğulma vak'alnnnın yerini yüzme spor. 
lanna nit haberler alır. 

Bu rekor daha evvel yine blr Danlma rkıılı kadın yUzUeU tarafından kırtlmıfJtı. 
Bert Petorsen ismindeki bu genç kız dliny a rekorunu 66 dakika 8 /10 saniye ile kır. 
mı§tı. Ragnhlld Hveger ise, 6 salise farkl a, yUz metreyi 66 dakika 2 / 10 saniyede 
almıştır. Daha C\ı-velki rekor 67 dllkfka 1/ 10 saniye fdl. 

tdarehanemi Neldim Beyin tavsiye ettiği muhasebeci 
Naci çeviriyordu. Ondan başka ihtiyar bir katibimiz ve e.rkek 
bi rdaktilomuz vardı. BEN Katil • • 

mıyım 

Kısa roman 
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? • 
meği f ınna verdiklerini, fidan boylu, genç bir kocası olan başka 
kadının bu güzel delikanlıyı bir bar garsoniylc aldattığını öğre
nip, bu kadınJr erkelcli kalabalığın öne yayılan kirli ç.amaşıdan· 
nı görünce, cınlardan. her şeyden, batta kendiınden iğrendim. lş hoşuma gitti. Ticaret 'hayatına çabuk alıştım .. Hat•! 

lasn bir zaman içerisinde iıten de anlamağa başladım .. Çalıç. 
maktan memnun, tatlı günler geçiriyordum. 

Nakleden: Muzaffer ESEN 
tdarehanemde geçil'diğim hayat günden güne tatlılaıır

ken o hayatım acılaşıyordu. MeUihatın her hareketinde sah· 
nC<le 'kanto söyliyen, göbek çalkalayan bir kızın bayağılığını 
hissetıneğe b:ı~lamıştım. Bu adı ruh, biribirini kovalayan iki 
vak'a ile tamamen meydana çıktı. 

maladr. Kan aktığını hissettim. 

Artık bu eğlencelerden tamamen uzak kalıyor, kendimi 
daha çok işe veriyordum. Bir kelimeyle bu hayattan bıkmış. 

tım .. "Ah ne olur, diyordum, babam gibi gündelik kaıı:anciyle 

geçinen bir adam olsaydım. Akşam eve gelince tertemiz bir 

tşe atıldığım1n altıncı ayı idi. Bir akşam yazıhanemde 

geç kaldım. Ve eve saat sckizıde döndilm. Mcl§hatı salonda 
buldum .. Yilzü kızarmış, yumrukları sıkılı idi. Suratıma hay· 
kınr gibi: 

- Nerede kaldın, dedi ... 
Çehremi tatlılaştırmağa, gUlümsemeğe çalışarak: 

- Melahat, sevgilim, dedim .. Seni beklettiğim için çok U. 
züldiim. Fakat yazıhanede öyle tdalmışım ki vaktin geçiktiğini 
fark bile etmedim .. İşten çok hoşlanıyorum. 

- Evet, belli maşallah, işten çok hoşlanıyorsun.. O h
dar çok h~lanıyorsun ki o işi sana temin eden karını bile u· 
nutuyorsun .. Seni karı parasiyle övilnen herif seni.. 

Masanın üzerindeki kitabı kapışıyla bana doğru fırlatışı 

\>ir saniyelik iş oldu. Kitap bana çarpmadı. Fakat karım hid
detini yenemu3i, üzerime atıldı, a:'kılan yumruklariyle yüzü. 
me gözüme "urıııa w a ba ladı. Sivri bfr tırnak yanağımı tır· 

Km uru kollarından tuttum, kıskıvrak yakaladım .. 
- Melahat, ne var, ne oluyorsun? dedim. Bu yaptıkla 

rının manası nedir?. 
Melahat nasu bir an i~erisinde hiddetlenmiş ise, gene öyle 

bir anda sükt!nct buldu .. Fırtına geçti ve karım inliye inliye 
göğsüınUn üzerinde bUzilldü. 

- Ahmet, dedi, şimdi kendi kendimden utanıyorum. 

Seni be'lderken öyle içlendim, öyle kızdım ki.. Meta yazıha
neyi krsk:lnmağa başladım.. Seni benden çalan yazıhaneyi.. 

Yeniden ayl:ır geçti.. Melahat tamamiyle değişmişti .. 
Şimdi her nkşam e\•imize neş'eli bir ç.ok insanlar toplanıyor, 

içiliyor, dansediliyor, poker oynaruyordu. 1Akşam eve girer· 
ken rakı kokusu duymağa, gramofon sesi, sarhoş kahkahası 

işitmeğe alıljtım. 

ilk gUnlr.rde bütün bu yabancılıklara rağmen, temiz giyin
miş, kibar konuşan insanlar, 1ş1klar altında pml pırıl yan;,ırıık 
dönen çifti ~r gözlerimi kamaştırdı. 

Fakat sr.:nra Mclahatla konuşurken, bunların arasında bıo. 

yazlar g:ymiş, yıldızrrz geceler kıdar derin kara gözlU, çok 
gÜzel kadr.un arkadaşının çıplak başlı, göbekli kocasiyle merci 

yuva, beyaz pntis'ka örtülil, levanta çiçeği kokan alçak seldir, 
ba~ına bir yemeni bağlamış kendi halinde bir ev kadını bulsay· 
dım.,. 

Başk:ı bir hadise beni evimden büsbütün soğuttu: "Bir 
akşam eve erken döndUm .. Gene dans vardı, gene kalabalık var-

dr. İçeriye giren Melahat güzel bir delikanlının kollann~a 

dansediyor,iu. Beni görünce delikanlıyı bıraktı, adeta herke • 
sin işidcbileceği bir sesle: 

- Hay1i sen çekil buradan nrtı'k, dedi, avuç !dolusu nl· 
tına muk:lbil satın aldığım kocam geldi .. 

Avuç dolusu altına satın alınan koca, bu bendim. Artık 
buna tahammül edemedim. Geri döndüm, evden çıktım ve sü
kQnetle k.~pıyı kapadım .. Saatler ve saatlerce beynim bir ateş 

ile yana yan:ı, kalbim çırpınmalar içerisinde ezile ezile bir 

serseri gibi sokaklarda dolaştım. Nihayet yoruldum.. Evden 
bir tekme ite l:ovulan, fakat bir türlü sokak kapısından ayrr. 
lamıyan ü.r köpek gibi tekrar eve geldim. 

{Sonu J'arl 



Avrupada buhr~nh 
ve gergin ~,~.~~l~A!tml-

• 'd) 1 -
_.. (Baş tarafı 1 ıncı e . 1 n da kandırarak Çinlilerle ve 

rd rnev tal)an a b 1 d' nıfları silah altına almı§ ve o u · Ruslarla ayni zamanda harbi kn u e ıp 
cudu bir milyon Uç yUz bini bulmuştur. Jcadar çarpışmak. Ya kazanmak, 

1f, ma sonuna 
3 - Fransa Alplarda yaptıb ıson • ·a bUsbUlUn batmrık. 

novralardrı kullandığı bUtiln kuvvetleri ) 
2 

_ Yahut Çinle derhal bir sulh akte-
ltalyan hududunda bulundurmaktadır. dl dimyata pirince giderken evdeki bul. 
MotısrJU modern Fransız kolordularının p rd da olmamak. Fakat, bu ikinci 
tarn kndrolnrlylc hudutlarında bul~n. • ~ı::ıın tahakkuku lmklnsız gibidir. 
nıaktakl ısron İtalyayı endl~eye dlişlir- Zira Mançu _ Slbcrya hududunda. yeni 
mcktcdir. Fransa, İngiliz kralının Fson h!disclcrln bugUn yarm patlak verece-
scyaballni ~hane ederek Cezalr, as, ğl muhakkaktır. . 
Tunus ve Scncgalden bUtUn teçhizatı ile SUdet davnsında Almanyanın ilk gün. 
bcırnb<ır getirttiği mUııtmleke kolordul~. Jerdokl sinirliliği görUlmemoktcdlr. Hit
:rını da geriye göndonnek niyetinde gö· Jcrin iktidar mevkilne geldiği günden. 
rulıncmoktedlr. 

1 
beri Alman siyasal alllndirl iki defa pan 

4 - lnglllz ordusu g8nU11U adorf .P • yapml§tır: 
lot tedarik ctmkle meııguldUr. 1ngıllz 1 _ Çckoslovaltyayı istll!ya karar 
h alan ikl ı "dur'" ava kuvvetlerinin son mıınevr ' . verdiği gUn lnglltrcdC>n gc <'n · 
.Yıl içinde lngiltrcnin, milli mildafansı ı- emrine B"'rlinin boyun eğmesi. 
çln, ne milhim bir harb kudreti temin 2 _ Diln ve evvelki gUn Londra ta-

~lnıi;J bulunduğunu anlatnn~tır. rafından Almanyayn, askeri manevralar 
5 - Sovyct hudutlarından dışarıya, su için daha mUsalt bir zamana intizar et-

8ızmanıakta olmnsma rnğmcn, bu de\le- mcsl lıizımgeldiğinln bUdlrlldl~lne .dair 
tin A vrupadaki hudutlarını da boş bırak- dönen rivayetler. Ardan ye°1'.ış lkı s~
l'Iladığını, Kızılordunun hazari kadrosu - at geçtiği halde bu rivayeUrın bilfiil 

·-· oldu nu çok aııkın bir hadde yfikseı ....... ış • tekzib edilmemekte olr.tası. 
ğu söylenebilir. lspanyada Frnnko, 1nglltreye kur 

1914 yılında, umumi harbin patlama- yapmaya başlamış gibiydi. ltaly~ mnnev. 
sına takaddilm eden günlerde b~ beş raları akfiblnde Burgos'un vazıyetl de
büyük Avrupa devletinin (1) silah ~l- ğişti. Buna muvazi olarak Libyada, l~l
lnıdaki kuvvotlcıi bu gilnkü kuvvetlcrıle yanların Habee harbindeki eski hud ayı 
l'Iluknyeso dllemlyock dercede azdı. He- tekrnrlamnğa ve Mısırla Tunusu tehdld 
le rnoseloyi sllfthlar bakımından milta- eder gibi görilnerek 1ngiltcreyle Fran
lca edecek olursak aradaki farkın ne yı kendi arzulannn lmalcye çalıştığı 
lı:orkunç olduğu derhal göze çarpar. Bu s~rUlUyor Roma ş:ırki Akdcnizin Fills. 
dcvıctıC'rin yıllnrdanberi geceyi gU~dU- ~: kıyıla~nda cereyan eden ufak tefek 
te katnrak ve milli servetlerini, mlllı ta- isyanların İngiltereyi çok yorduğu zan. 
larrtz:ıarını mahvcderceslne sll!hlanmış nındadır. Deniz eilAhlanmaemı epey Uer
ve barba hazırlanmıı olduktan da dil§U. Jetmiş olan bugUnkil lnglltereniıı dUn
ııtııurse bir yanlıe admım, bJr ainlrll ha- kU lnglltere gtbl bu hud'aya kapılacağı 
teketln, bir hesabsızlığm dilnyayı ne ıe- eanılmıyor. Unutmamalıdır ki Fransarun 
ili blr feIAket uçurumuna yuvarlayıvere- başında da, sulhperver olmakla beraber 

ccğı anlaşılır. askeri harrkctlerden fada korkusu ol. 
Maınm olduğu nzere dUnyadakl tehll- mıyıın bir Daladiye var. Ve ri\rayet e-

lcc mmtaknlan şimdlllk uunlar: diliyor ki Ruzvelt Amerikası, bütün o 

l - U:Sk şark: sulhçülüğüne rağmen, bir dlinyo. harbi· 
A _ Çın • Japon kavgası. n zı isolori hali decek yegane 

- ~s • Japon kavgıuı; vasıta olduğuna lnanmağa başlamııı bu-
2 - Çekoslovakya (SUdetlerden er • Junuyor. Velhasıl vaziyet son derece 

kan gerginlik). tehlikelidir. 
3 _ İspanya macerası. 

4 _ Filistin yangını veya katıi!mL 
'Uzak şarkta h!dlseler ilk tahminle-

rin hilafına olarak Japonyanm aleyhine 
lııkfaaf etmektedir. Çankay Şek, mUt
lofiki olan Sovyetler tarafından Mançu
kuo • Şarki Siberya hududunda çıkan • 
lan hadiseden azami surette istifade et
.rnektcdir. Japonya, Hankeuya taarruza 
hazrrlıınnn kuvvetlerinin bUtUn ihtiyat
larını, Şansı vtı§.yetlndekl garnizon kuv
VeUerlnl ve muazzam bir Şanghay -
Nankln • Hankou • Kanton mura~~aı i
çine serpip dağıttığı menzil tşkılatınm 
eu sllılh tutar unsurlarını alelacele şl • 
ınaıe yanJ Mançuryadakl mUstakll Ja
Pon ~rdusunu takviyeye gönderdiği için 
hcın ilk hatta kımıldanamaz bir 'razlye
te dUşmUş, hem de bugUne kadar ~tlla 
etıniş bulunduğu Çin topraklarını müda
faa ve muhafazadan Aciz kalmı§tır. Rus
lar Japon kuvvetlerini şimale celbe • 
derken bir taraftan da Çankay Şek'l 
l:'IrUağına kadar sllAhlandırdıklan, anla
IHhnaktadrr. Son gilnlerdc milli Çin or • 
dusu bilhassa uı;ak ve topçu bakımın

dan bUytik bir zenginlik ar;.e.tmkte.dl~k 
Çankay Şek Japon mevzilerini bil) 

bir hovardalık: mirasyedilik ve israfla 
bombardonnn etmektedir. Honan cephe
sinde Paykong, Tungsu ve Şen • 11 • yu 
kasnbalannm zaptı ile neticelenen son 
ç· dan önce yalnız bir Japon 
uı taarruzun 11 mermi 

böIUğUnUn ccphslne ıekiz } z 
dUştüğU bildiriliyor. Yani a§:ı.ğı y~ıknn 

dlSrt obüs a. beher Japon neferi baııma 

lılınış olu:,.or. ..t 
1 nrnsındııkl mu a-Sovyetlerle Japon nr u he 

tekenin ciddiyetinden de herkes ıı~k~ -
et.ın kt d' Sovyet gazctcıerl ç . 

• c ır. bi millı zn. 
fong davasını ı-.roskovanın r Rusynnın 
feri halinde nksctUrın~:.~~t;; :ilmn) iş-
her tarafında Jııpon ıı ·· k k me 

d' Bu uza enr • lor d:ıvum etınokte ır. 
1 

ak bir 
selesinde lngilizlcrin ilk defa 0 arı da 

h klı bulma arı 
Rus noktalnazarını a . ·ctlo 

Kurun 
(1) o devirde altı taneydJlcr. A\'US· 

tnrya lUacarlstan da ,·ardı. 

ltalyadn 8 ~ 1 u 1 allıııa çağrıl~nlar 
Roma, ı 4 (A.A.) - Havas AJansx

muhabiri bildiriyor: Piyade ve sü 
nın 'h . 
vari sınıflarına mensup bir kısım ı tı-
at zabitleri silah altına alınmışlardır. 

~skeri gazetede aşağıdaki ilan neşre· 
ıdilmiştlr: 

''Piyade ve süvari sınıflarına men • 
up ihtiyat zabitleri 30 Ağustosa kadar 

s . d • 
devam edecek olan bir talım evresı~e 

çağmlmışlardır .. Her z~bite şahsi bır 
davetiye gönderılccektır. ,, 

Alman mıınc,·rnlnrı hakkında 
.. "J•'nt rnnsljnn" gnzct.e~l şu frnn ızc.. • · 

m.ıılOınntı \'ıtriyor: 
lhtlyat asl{erlerfnln de iştiraki ile 

bu sonbaharda yapılacak olan Al
n manevralarında toplanacak as-

ma 1',ustostan teşrlnlsaniye kadar 
her, n6 Uhl 

rdusunun miktarını m m Alman o 
bir derecede yUkseltecektlr. 

nln bugün slH\h altında 
Almnııyn 

ı nskerl olduğu hesap olublr mi yon 
lnısantyo katlar bu raka-nursa, teşr k 
ğ 1 milyon 350 bine cı a

rnın en aşa 1 

ğ dU;;UnUleblllr. 
en ı ' Sudet meselesi teşri 
Almnnyanın, 

·e lcadnr halledilmezse gerek 
nisanb ... erek SUdetlcrln sabrı 
Alnıanlnrm. e. 

?of 1 bildirdiği bu sıralarda 
tUkeneceı; n 

ı·iJde bti) u bir manevra hazır-bu şe' . 
h n!•ikntcn dikkate şa) nn

ınnması .. ' 
dır. 

Et ten 50 kişi 
zeilirlendi 

R m . 14 (A.A.) _ Legnago'?a bir 

1 Ü sattııtı baytarın kontrolünden 
köy un n "' ' ıı· k' 

( ökuz etini yi}enlerden e ı ı. 
geçmemış . k 
~ı zehirlenmi~tir. Bunlardan bır. açının 
sıhhi ,·aziyeti endi. c vcrmcktedır. 

Moskova tarafından aynca cıı:mmı:,. ika 
teb:ı.rtız ettirilmektedir. ŞJmalı Am<'rl • ZAYİ - l{emcrburgaz ilk okulundan 
cfkrm umumlycsinin Japon alC'~ lıtar :~ alını;, olduğum tıehndctnameml. kaybet
da malClm olduğuna göre, uzak ıı:ı.r t tim. y nısini çıkartacağnndan bUkmU ol
Totyonun çok bcrbad vartlar içinde ka • rnadığını bildiririm. 
.. tad r Bitaraf mUdek- K"merburguz. lik okulunda.o 

Japon diplo
matlarının 
toplantısı 
~ Baıtaratı l incide 

öğrenildiğine göre, konferanıta çok 
büyi.ik chtmmiyette iki bilyilk mesele 
mevzubahs edllml"tir: 
ı - Japon diplomatları, nezdlerine 

tayin edilmig bulundukları hUkfunet. 
ler Uzcrlndc, Japonyıuım Siyam hUk(l 
meti Uzerindc evvelce yaptığı gibi, ya 
antikomlntern pakta dahil olmak ve.. 
yahut b~ka bir taahhüt almak sure. 
tiyle Japon lehdan bir politika kabul 
etmeleri için giddctli tesir icra eyliye. 
ceklerdir. 

2 - Japon diplomatları gayri mml 
ve Japon lehtan bir efklnumumlye 
hazırlamalan için, bulundukları mem 
lekeUer gazetelerlle ajansia.rını ele 
geçireceklerdir. 

Biri diplomasi, diğeri propaganda 
yollu bu iki nevi hazırlık neticesinde, 
Sovyet ve Çin sedleri yıkılır yıkılmaz, 
Asyanm znptı hakkındaki büyük ta. 
naka plftnı, Japon ordusunun Yakm 
Şark, Anadolu ve Balkan üzerine yU
rUmesinc lüzum kalmadan, tahakkuk 
edecektir. 

Eminünü 
meydanı 
~ Ba~ıara/ı l incide 

ki parçasından da bet dUkklnın bUtUn 
muameleleri ikmal edilmigtir. Bunlar 
arka taraflarına rastlayan kavaf dUk
kinlariyle birlikte on be§ giln sonra 
ortadan kalkınıı olacakladır. 

EminönU mc~anının açılma iıi et
rafında belediyenin salahiyettar ağızla
nndan biri bize ıu izahatı vermigtir: 

''- Belediye, Emin8nU meydanının 

açılma planı için rn.zım gelen bütün tah
sisatı elinde bulundurmaktadır. işlerin, 

ilk günlerde tahmin ediMiğinden daha 
aUr'atJe ytırUmeaine ragmen bu dahJ 
kAfi görUlmemektedir. Kııın ıetmesin· 
den evvel pltna dahil .clmıyan bütUn 
binaların yıkılmasını temin edecek bir 
~arc bulunmuştur. istimlak cebren ya· 
pılacaktır. 

Bazı mal sahiplerinin vaziyetten is
tifade ederek ihtikir cihetine aapma'k 
ta oldukları görillımktedir. Düne kadar 
bunların sulh ve anlaşma yollariyla 
istimlAke razı edielbilecekleri umulu -
yordu. Fakat geçen her gün mallarının 
fiyatlarını arttırmak tarafına gitmeler~ 

gecikmesine asili cevaz verilmiyecek 
bir şehir i§ine ket vurmak manasına a
lınabilir. 

Bu itibarla biz, bu gibilere ait malla· 
nn tahmin edilen fiyatlarını yilıde 20 
fazlasiyle yatırıp kazmalan kullanma
ğa başlamak kararını vermiı bulunu -
yoruz. Mahkemeye mUracaat etmekte 
hUrdilrler. Eğer mallarının kıymetleri 

hakkında daha yilksek bir 'karar alır • 
larsa o zaman bu belediyenin borcu o
lur, derhal t~iye ederiz.. Bizce işin 

oyalanmasına tahammUIU yoktur. Tram 
vay yolu istikametinden bah~ekapıya 

doğru, camiin önUnü kapayan dükkan· 
lardan bazıları ya evkafa aittir, yahut 
kısmen evkafa, kısmen ıahıslara aittir. 
Faraza SelSnik Bonmarıesinin bir za· 
manlar ltgal etmekte olduğu bina bu 
nevidendir. Kısmen evkafa aittir, 
kısmen de Süreyya Papya. Gerek ev
kafa, gerek SUreyya Paıaya bu kararı· 
mız bildirilmiştir. Verdiğimiz paraya 
razı olmazlarsa, parayı yüzde yirmi faz· 
}asiyle yatınp derakap kazmacılan ha· 
rekete geçireceğiz. Meydanın camii ka
payan tarafındaki temizlik azami iki 
üç ayda ba~ardmış ıelacaktır, deyebili· 
rim.,, 

Bu sür'at, hakikaten 1stanbuldaki 
imar işinin mµvaffak olacağına inanan
ları sevindirecektir. Uç ay sonra cami. 
in önü açılınca En:inönü meytdanının 

tanziminde yapılacak iı, sadece Bon · 
marşe karşısındaki blokun temizlenme
sinden ibaret kalacaktır. 

Sahibi: ASIM US 

Ne1riyat mUdilril Refik A. Sevengil uıfı gl5ıe vurmak ı . ık r iki yol .. 

kl~erhpooyaıç~~~~ç -~~~~~~~~~~U:b:~~1:·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· IÖr.mek.tedlrler: 
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18 Ağustos 
HABIER"Dn yeına neşırDya'lt pırog
ıramana baışoaıwacağı taıra11ııt'ır. 
O pnden itibaren, HABER'de hissolunur delil, l>eriz bir deiiıildik w
Juakaınız. Bol ve doğru haberleri, edebi romanlan, hikayeleri, apor, 
ıinema bilhaı .. kadın, •aka yıuılariyle faydalı sütunlan, makaleleri, fık. 
raları, sizi memnun etm<!ye çalı§acaktır. 

H11ftanm muayyen gü:ılcrinde 12 - 16 sayfa çıkacak olan HABER, 
ıimdilik okuyucularına hafta da dört ilave verecektir: 

1 - ince, içli, gönül ve aılc romanları. (Bunlann bir çoğu hakiki d'a· 
lardan alınmııbr.) 

2 - (16) sayfalık bir formada t~amlanacak bir veya iki poliı hikayesi. 
3 - Macera :romaııL 
4 - Haftanın resimleri. 

1938 Resimleri: 
H~r hafta perıeml>e günleri venleocktir. 
1938 resimleri adını taııyftcak olan bu ilavede geçen haftanın ~te de
ğer yerli ve yabancı hadiıeleri fotoğrafla teabit edilecek, aynca aan'at lor 
mcti olan yerli göriiı reıimlerile ıüslenecektir. 

ı 

Bu illlveyi toplayanlar ,,ir acnc sonunda, ellerinde geçen bir 1ımellk bütün 
hndiaeleri resimle toplayan 208 sayfalık değerli bir ciJ.d kazannut olaaık
lardır. ilk resim ilavf'si 18 Acustostadır • 

i 

H~r hafta Cuma giinleri verilecektir. içli, ince gönül maceralannı •nlata
cak olan bu romanlardan ilki 19 Ağuıtos Cuma günü HABER'le birlide 
bedava olarak takdim edilecek ve ıu iımi tapyacaktır: 

i 

i Gökten Düşen Koca! 

Her hafta pazar ıünleri verilecoktİI', 
16 &&5'falık bir forma halinde çıkacak olan bu ilavenin 21 Aiuıtoa pazar 
günkü ilkinde Konan Doyl'ün en güzel Dbıta hikiyeıinı okuyacakamız: 

Korkunç Bir Gece 
Macera romanJarı: 

• Her hafta salı günleri verilecektir. 
i Her ıün HABER'de verilen Büridan roamns 8 büyük aayfa forma halinde 
~ haftada bir verilmek Ü7.Cre devam edecektir. (Büridan) ~d~ 
! ıonra bunun yerine ya zene bir macera romanı, yahut da ciddı ve heı4celin 1

L" iıine yanyacak fay~ah c-ı;erler ::c~~t~r:. __ , ___ ;..• -·-.. ---------• -·-----··-··-------... -·----
Japonlar Cinde 
rica ta başladllar 

Hangkong, 13 (A.A.) - Şanghay'
dan alman mıılilmata göre, Çin ıkuv. 
vetlcri Potong daki Japon kıtalarına 
hilcum etmişlerdir. Tüfek sesleri imti
yazlı ecnebi mıntakalarından i§itilmekte 
idi. 

Saat 19 da ba§lıyan muharebeler 
22 de halA. devam etmekte ldl. Potung 
ve Nantaodaki vaziyet son derece 
gergindir. Japonlar alelacele lüzumlu 
ihtiyat tedbirleri almaktadırlar. 
Şanghaydakl muhasamatın ilk yıl

dönümünUn vaklaşmaaı ve bu mmta.. 
kada çete mıtlıarebesi yapan Çin kuv. 
vetıerinin gittikçe artan faaliyetleri 
dolayısile Pootung'da 4 ağustostanbe. 
rl örfi idare hUJdlm sürmektedir. SL 
at 20 den itibaren nöbetçiler mezunl. 
yet almadan sokakta bulunan herkes 
üzerine atq etmek emrini almıvlar
dır. Pootung ile Şanghay arasında fe. 
rlbot seferleri akşamları tatil edil. 
mektedir. 

Geri alınan mllhlm mevkiler 
Hankov, 13 (A.A.) - Honan cep. 

besinde Çin kuvvetleri seri terakkiler 
elde etmekte ve bu arada. Yuşih, Şen. 
liyu, Şi§Ycn, 'l'ungsu, Paikong ve Luyi 
mevkilerini zaptetmi§ bulunmakta. 
dırlar. Bu kuvvetlerin en son geri al. 
dığı ~ehir Kuveyt mevkiinin şimali 
garbislnde Şeh5ian'dır. 

Lungkai §lmendif er boyundaki mev 
kiler müstesna olmak ilzere Honan vi 
llyetinin şarkında ve evvelce Japon
ların eline dilşmtiş bulunan şehirlerin 
ekserisi şimdi Çinliler tarafından is. 
tirdat edilmişlerdir. 
Lungkay dcmiryolu üstündeki Japon 
kıtalan lzogay fırkasına mensup olup 
bu fırka mevcudunun yilzde altmışı 
Yangtsc nehri cephesine sevkedilmie. 
tir. 

Honan vllAyetınln §arkında.ki mu
harebelerde Japon zayiatının 300 ö
lü ve 6000 yaralı olduğu tahmin edil. 
mektedir. 

Banko'" 13 (A.A.) - ~ansi vilayc-

Çin kuvvetleri ahiren mUhim bir za. 
fer kazannıı~lardır. Yanşu ılmall 
garbislnde Çin§ui mevklinden itibaren 
garp istikametinde Jlerliyen 108 inci 
Japon fırka.sına mensup kuvvetler 
tarafından tevkif edilmi§ ve gUnleroeı 
devam eden şiddetli muharebelerden. 
sonra Japon kuvvetleri tamamile mai 
JQp edilmiştir. 

Bu muharebelerde 1500 Japon as
keri telef olmug ve 40 esir alınm11tır. 
Çinliler, muhtelif büyüklükte 200 oto 
mobil, 7 siper havan topu, 30 hafif 
mitralyöz, 300 tüf ek ve daha bqka. 
harp malzemesi almıglardır. 
Japon donanmasına verilen 
zttrarJar 

Hankov, 13 (A.A.) - Çin hava ve 
topçu kuvvetleri geçen pazar güntl 
Yangstse nehri boyunda Kiukiang 
mevkii civarında son derece faaliyet 
göstermiglerdir, Kiukiang'ın &arkm
daki Kineygih mevkii civarında 3 Ja. 
pon gemisine Çin topçusu tarafmdan 
isabetler yapılmıe, 3 Japon harp ge
misi de Çin hava kuvvetleri tarafın. 
dantahrip edllmigtlr. 2 gemi kullamL 
mıyacak hale getirildiği gibi biri de 
yakılmı§tır. 

Öğleden sonra asker yUklll bir bit 
ka Japon gemisine ayni mmtabda 
Çin topçusu tarafından isabetler ya,. 
pılmı~ır. 

Birçok bog Japon gemileri blrbg 
gündcnberi Kiukiang mevkiinden ftL 
haren Yangtse nehrinden aşa.it in
mektedirler. Zannedildiğine fÖl'e bu 
gemiler Yatı.gtsc cephesi için yeni tat,. 
vf ye kuvvetleri almağa gitmektedir. 
ler. 

Bombard manda 2000 kiti 
u dn 
Hankeu, 13' (A.A.) - Japon tayyare,. 

Jeri bu sabah yeni bir hava cevellnı yap. 
rruşlardır. Hasarat ehemmyietsizdlr. BU. 
mukabele dilnkü bombardunanm iki bin. 
den fazla ki~inin öliimüne ve yaralanma. 
sına sebebiyet vennis olduğu ~ ati]. 
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Rahatını, keaeıini aeTenlere tani,. 

KUŞTCVC kullanınız 
Bir liraya kumaıiyle kuıtüyü yastıklar 

Yorgan, §itte ve yastıklarda mühim tenzilat yapıldı. Ku§tüyü kun>aı§la
nnın en iyisi ve her rengi bulunur. Fiatlar çok ucuzdur. 

Adres: İstanbul Çakmakçılar yokU§U Kuıtüyil Fabrikası. Tel: 23027, 
Satıı yerlerimiz: Ankarada, Beyoğlunda Yerlimallar Pazarı 

.. • sm ............................ . 

ltttanbul Beledİ\'esi ilanları 
. 

Karaağaç n:n sesesine !uzumu olan \• e,. ,u~3lııe.Uoa lira beı.teı tahmuı edilen 
>n kalem elektrik malzemeslle 2653 adet muhtelif vatlık ampul açık eksiltmeye ko
aulmuştur. Listesile eartnamesi levazım mlldUrlUğUnde görlllebilir. lsteklller 2490 
il. 1ı kanunda yazılı vesika ve 102 lira 38 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek
:Ubile beraber 22-8-938 pazartesi gUnU saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 
tar. (5135) 

Senelik muhammen kirası 45 lira olan Unkapanında Haraççı Karamehmet mahal 
esinde Kasmıpqa kayık iskelesi 11okağınd a 15 No. kahve yeri 939 senesi Mayıs 110-
ıuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmu§tur. Şartnamesi Leva
ımı MUdUrlüğUnde görülebilir. İstekli olanlar 3 lira 38 kuruşluk Uk teminat mektup 
reya makbuzu ile 23-8-938 Salı gilnü saat 11 de Dalmt Encümende bulunmalıdırlar. 

(5132) (B) ·-----· -----·· T. C. Z 1 R A A T B A N K A S 1 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Tilrk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai \'e tkarl her nevi banka muameleleri 

Paıa biriktirenlere28,800lirı.ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en aı 60 lirası bulunanlara senede f defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plA.ı;a göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 

' .. 600 .. 
' ,. 260 " 

fO ,. 100 •• 
100 .. 60 ,. 
120 ,. 40 ~ 
160 ,, 20 ,, 

4.000 Lira 
2.000 ,, 
1.000 .. 
4.000 .. 
6.000 .. 
4.800 .. 
3.200 .. 

DtKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde ıso liradan aşa. 
ğı dllşmi1enlere lk-aml7e çıktılı takdirde % 20 fazlasl7le verllc
eektlr. 

Kur'alar ıenede f defa, ı Eyltıl, 1 BlrlnclkA.nun, 1 Mart Te 1 Ha
ziran tarihlerinde çekllecektlr. 

Küçük yavrulara"-.... -...~ ............................ """"""' ....... """""" .. 
müjde 

Şirley 
ölmedi 

2 nci forması çılayor. Fiyatı 
5 kuru§. Bir Şirley alan be
davadan sinemada Şirleyin 

filmini görecektir. 

Terzi 
YAVUZ SEZEN 

Parla Kadın, Erkek Terzlllk 
Akademilerinden diplomalı. 

Beyoğlu-Parmakkapı 113 Gay. 
ret apartımanı 1. .................... 

Dr. İrfan Kam 
Rtsntken mütehassısı: Her gUn 

3 ten 7 ye kadar Belediye Bin
blrdlrek Nurlconker sokakta As
laner Apt. No. 8. 10 

-
OPERATÖR 

Dr. H. Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesi ikinci Cerrahı 

Klinili Doçenti 
tstiklfil Caddesi Elhamra Apar. 
tmıam No. 15119 Telefon: ~99 

Bir Gr ip' n almHfian PVVPI 

Istırabın ve ağrının en şid

detlisini en kolay, en çabuk ve 

en ucuz geçirmenin çaresi bir 

ka~ GR1P1N almaktır. Mideyi 
bozmaz, böbrekleri ve kalbi yor. 

maz. 
Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRiPiN 
lcabmda şriinde 3 kaee alınabilir. ismine diklCaf 

Taklitlerinden salanınız. 

ı - Tefrlşl takarrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum, lz 
Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova idareleri için idaremizce kabul e 
tipler dahlllnde ve şartnameleri mucibince yaptırılacak 1342 parça 
kapalı zarf usullyle ekslltmeye--konmuştur. 

ıı - Muhammen bedell 30776 lira 61 kuruş ve muvakkat temi 

1108.11 llradır. ---~~~~~-------~--~------:;-~ı\ 

JII - Eksiltme 22 - VIII. 938 tarihine rastlayan pazartesi gilntl 
11 de Kabataşta levazım ve mllbayaat şubesindeki alım komisyonunda 

pılacaktır. 
ıv - Şartname ve reslmter 1.63 lira bedel mukablllnde her gtln l 

11arlar Umum MüdUrlllğll levazım ve mllbayaat şubesiyle Ankara ve 1 
başmlldllrlllklerlnden alınabilir. 

v - Ekslltmeye iştirak etmek isteyenlerin şimdiye kadar en aşağı 
ml bin liralık bu gibi işleri muvaffakıyetle yapmış olduklarını gtsst 
vesaiki lnhlsarlar İnşaat şubesine ibraz ederek mukablllnde blr ehi 
vesikası almaları lA.zımdır. 

VI - MUhUrlll teklif mektubunu, kanuni vesaik ve V tncl maddede 
zılı ehliyet vesikası, % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka mektu 
nu lhtlva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 10 !l 
dar yukarda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukablll 
verilmesi lAzımdır. (5105) 

ı - Şartnamesi mucibince satın alınacak incir, UzUm ve anason k 
mata mahsus 50.000 adet çuval l - 8 - 938 tarihinde ihale edllemedlğln 
yeniden ve pazarlık usullyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabiyle 21.000 Ura ve 
vakkat teminatı 1575 liradır. 

III - Ekslltme 22 - 8 - 938 tarihine rastlayan pazartesi gUnU saat 
da Kabataş levazım ve mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yap 

caktır. 
IV - Şartnameler 1 lira bedel mukabilinde her gün inhisarlar le 

zım ve mUbayaat şubesiyle Ankara ve lzmlr başmüdUrlUklerlnden alı 

bW~ J 
V - tsteklllerln pazarlık için tayin edilen glln ve saatte% 7,5 gUJ 

me paralarlyle birlikte yukarda adı gecen komisyona gelmeler! 111.n 
nur. (5094) 

Nafia Vekaletinden: 
Diyarbakır - Cizre hattmın seksen beşinci kilometreslle yUz altmcı kilome 

arasmdakl be§incl kısmm in§aat ve ray f erşiyatı kapalı zarf uaulll ile mUnak 
konulmugtur. 

1 - Münakasa 1-9-938 tarihine m\lsadif perşembe gUnll saat 11 de veWe 
demlryollar iogaat dairesindeki münakasa komisyonu odasında yapılacaktır, 

2 - Bu lalerin muhammen bedeli bir milyon dört yüz bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı elli beı bin ye dl yUz elll liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme gartnameai, bayındırlık işleri genel ıartnanı 

vahidi kıyaaii fiat cetveli, fenni gartname, ahvap traversle ferşlyat talimatnam 
çimento normu, telgraf hattı şartnamesi, plan ve profilden mürekkep bir takmı 
nakua evrakı elli lira mukabilinde demiryollar lngaat dairesinden tedarik ol 
lir. 

5 - Bu münakasaya girmek lstiyenler 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve 
kanunu muc:ibince lbrazma mecbur oldukl an evrak ve vesikalan muvakkat 
natlarmı ve 938 senesi lçln muteber bllüm um nafia işlerine veya demlryolu 
itlerine girebileceklerine dair veklletlmi zden verilmif mllteahhitlik veılkal 

ve fiat teldlfierlnl havi kapalı ve mUhUrUl zarflarını mezkilr kanunun ve ekl!lll 
prtnamel!linln tarlfatı dairesinde hazırlıy arak 1-9.938 tarihinde saat 10 a 


