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Yazısı 11 Jncide 

.ııonru ı Trudttdımda Sovyftfrrin im 
h11d11t muhafızı 

Ki SACA 

yakılsın demekle 
iş bit.m iyor 

KömU r obası tedariki balkın bDytlk bir 
kı mı için bir meseledir 

Taksitle kömür sobası dağıtıl
ması mümkün değil t1ıi ? · : 

halılığı guetemi%de tebarüz ettirdik· ze ve diğer bir nfikimizt; vetdifi be-
lstanbulda odun pahalılaştı. Bu pa· ı hiddin 1.tstündağ'ın fikrini scrouk. '3t-

tcn sonra, Vali ve Belediye Rcişi Mu· _.... Dıvamı 4 üncüde , ... -...................... ,,......... . .......................................................................... . 
~ HABER gazetesi idare müdürlüğü l 
~ okuyucularına bildirir ki: 
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manevraları 
bugün başladı 

Kanadadan Almangaga 50 şileple 
mütemadil}en buğday taşındığı 

biidiriligor 

Vezin ve kafiye 
isimteri 

Cumhurrict gazctc-,inin dünkü sayısın. 
1 da, üçüncu aylada çocuktan ve terbiye

den bahseden bir ) azıda .\li Karni Ak
yüz adlı bir zat ŞO) le buyuruyor: 

l 
: 

1J ~ ağlYlsitos u:»eırşembe günü 
nntnşaııruna <dlevaım e'ltmeğe 

lQ>aşOayacaıktoır 
c 

• Lord Runcımanın 
Prağdaki faaliyeti 

• netice vermıyor 
\iman rnanc,·ra1an, 1 tal) an • Franc:ız; 
~una cbctlcrinın gerginliği, bu iki devle. Ru~ • Japon g1.:rgiııliği her nckadar ~ıcl. 

detini muhafaza etmekteyse de, süngüle
rin, birkaç gün için ol a dahi kınlarına 
gim1esi , e Çankufcng sırtlanndaki topla
rın susması, Kore kasabacıkları üzerin. 

de uçan Ru tayyarelerinin üSlerine a\·. 
det etmic; bulunma ı nazarları Uzak 
Şarktan orta Avrupa}'a çe,'İrmiştir. Cu
martesi günündcnbcri dünya siyasasının 
ikleti merkezi gene Pragda bulunu}or. 

t. manevra yapan kunctlerini dağıt. 
ın h. . 
amı!'; ye alp hudutlarında ta şıt etmış 

~ulun~aları hep ÇekoJovakya hadise-

leri yüzündendir. Orta Avrupam~ en 
.. 1 im stratejik nokta ında, daha dogru. mu 1 d ... .. _ 

su gerek şarka. gere~ ?ar?a ognı yuru.. 
yıi un butün kilitlcnnı elınde bulundu. 

.. tJllS""" Devamı 11 incide 

flcrli1lden Nf'f'\O ka ı:ı fıs 
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= ''Dürkhayim terbiyeyi: "Huyların ol. 

gunla,Jatmlma ıdır .. diye tarif ediyor. 
Olgunla,.tmmı rolünü ü tüne alan mek. 
tepler tatil devıe ine girince bu rol ne o. 
luyor? Mektebin \'ezinli kafiyeli hayatın· 
dan bozuk duzcn yeni \ezin \C)a ndr 
hayatına dönen çocuk basıbo~ bir a,·an. 
türiyc ha) atı mı geçirecektir? .. 
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Lc\·h \C kalemin tarihi uzunluğunca ncs 
re reva görülen ilk hakaret bu değildir 
şüphesiz .. Her devir, yaldızlı zincirlerini 
~akırdatarak nesrin asil hilıTiyetini zevk. 
siz bir gürultıiyc boğmaği çabalayan 
çarktan yeni çıkmış bir kıhı; a"zı gibi te • 
miz, pürüz~z keskin olan bu büyük sa. 
nat kudretini inkara yeltenen az 'ezin ,.e 
kafire e iri mi gonnü~tür.? 

Su bayın KaÇırdığı 
' K 1 Z · · 

Ali Kfuni Akyüz Molyerin Burjm a 
Jantiyom'unu hatırlatıyor. Acaba ne::ıir • 
konu5tuğunun farkında değil mi? 

••• 

Pa,<et içinde 
Rusyadan Lehistan& : 

~ 

gö~e~en 1 

Lehistaııda imin telakki 
cc.lildiği için 

Seyahatine devam 
edet•ek ! 

. 

B. .. • 
utun genç knı:ların seve seve okuyaca1dar b" d' : y ,. b" d k • ı ır eser u·. • 

uu ır e or ıçindc geçen ık ve heycCl\11 dolu bu mace- ı: 
ı· dn, kahramanların pek çof'unu subaylar te~kil ecı· 
"SUBAYJN S' ıyor •• 

KAÇIRDICI KlZ,, deliımcn bir Türk •uba· 
)h''.m~ı, yh~rk~ma.z ve egzantrik bir kıza karşı duyduğu temiz 
ıssın ı aycsidir. 
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Padişa b kellelerl 
Oamanlı tm-ihinin kanlı bir saihaıını anlat.an bu tarihi' 

rom3n, bu janrda yazalmı§ eserlerin en aüvııl - en 
kuwctlisidir. 
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18 Ağustos 1 
IHl~~fE~Dftıro yeni ıroeşrnvat ~rog- ~ 
rramına başlayacağa tarihtir. i 
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imar meselele
rinde if raf ve 

tefrit 
Yaza.1: Nızamellin Nazil 

Falih Rıfkı Atayın imar ve mukave·: 
metler adlı yazısını Ulus ayın yedbinde 
neşretmiş. Bu yazıyı neşreden saı mm 
yedi gün gecikerek elıme geçmış o.ması 
aşağıda okuyacağtm.ı satırla.ıü yaL.IHŞllu 
yedi gün geciktirmıştır. 

Falih Rıfkı Atay lstanbulun ve Tilr
kiyemizin imarında ifrat ile tefritin ayn~ 
derecede tecrimi ıcap ettiğine l:ar:id!r. Bu 
kanaatin bizim de kanaatimiz~lmadığı. 
nı iddia etmek mümktin olamaz şüphesiz. 

Yalnız, ortada bir ''acaba .... ,, vardır. 

Acaba bir davanın ne tarzda alınışı "'if. 
rat.,a ve hangi şekilde ileriye sürülüşi.ı 
"tefrit,,e misal olarak gösterilebilir? 

Aziz meslektaşımızın yazısında "itrat,, 
ve "tefrit,.in şu tarzda bir izahına rastla. 
mak mümkün olabiliyor: 

lfrat ve tefrit: Ya lstanbulu baştan 
başa yıkmak, yahut neresine ılişirseniz 
tarıhi demagoJı namına feryat etmek! 
Hatta lstanbulun tarihi kı) meti olını
yan hiçbir köşesi olmadığı •çin, şehri 
terketmek ve surlar dışında yeni şehir 
yapmak teklifleri l.>ile var. 

Garip değil mi? Sadece bir prensip ola
rak ortaya atılan bu satırlar, sanki şah. 
san bana hitap etmek için yazılmış gibi. 
cirler. Şehrin güzelliğini gideren mantar 
>'llınlarımn taranması için, lstanbulu 
baştan başa yıkmayı değilse bile, kazma. 
ya çok büyük bir pay ayırmayı dört yıl 

1 
önce Tanda bütün bir sayfayı kaplaya
rak çıkan bir yazımla ben teklif etmiş. 
tim. "Bir Buhtunasır olmak istiyorum,. 
adlı bu yazımda İstanbul valisi Muhid. 
din Üstündağ Romanın son yıllardaki sür 
atli iman misal olarak gösteriliyor ve her 
zaman"yeni bir şehir yapmayı bir şehri 
tamir etmeğe tercih etmiş olan Ast1r hU · 

kümdan, Tevratın rağmına metholu
nuyordu. Bunu "haşmetJQ kazma hazret
leri,. adlı ikinci bir yazını takip etmişti. 
Böylelikle ifratçılar arasına sokulmuş o. 
luyoruz. Fakat ôşin daha garibi tefritçiler 
arasında da kendime bir yer bulabilmiş ol 
makhğımdadır.: "lstanbulun neresine i. 
lişirseniz tarihi demagoji namına feryat 
etmek., şeklindeki kayıt, her ne kadar ha

pisahnenin yıkılıp yıkılmaması münaka. 
şalarına aUolunabilirse de umumi tarzda 
mütalea edilince Rumelih~sarı mezarlığı· 
nın e3ki şeklinde kalıp kalmaması ınüna
ka§alanna da kabili tatbiktir. Bu takdir 
de,ben hem ifratı hem tefriti ifadelendir. 
miş oluyorum ki Falih Rıfkı Atayın rah. 
lesi karpsmda imtihana çekıilirsem halim 
harap.Fakat bereket versin Falih Rıfkı 
Atay da yazısının bir tarafında yadırga
dığı ifratı, mesut bir tenakuza dü§erek 
diğer bir tarafında şöylece benimsiyor: 

Manasız ve mantıksız eskicilik,, 
manalı ve mantıklı tarihçıiliği ve pito. 
reskçiliği dahi hak kazanmaktan me
nedetek bir korku uyandırabilir; şehir 
!erinin kendi rahatlannİ temin edecek 
yollara, binalara, meydan ve bahçele
re asla ~ip olamıyacağuu düşünen 

hem§eriler, tarihinin makul müdafaa-
sını da dinlemez olurlar. 

• • * 
Ulua başmuharririnin, Ankara, İz

mir ve lstanbulun imarı etrafındaki de· 
vamlı mşriyatmı ve bir şehrin tarihi 
lbidelerile karakterini veren hususiyet
ler üzerinde nasıl hassas bir dikkat ara
dığını oildiiim için, son imar hadiseleri 
hakkında söylediklerimi kısaca tekrar
lamak istedim: 

1 - Hapishane binasının yıkılması 

lizımdır. 

2 - Rumelihisarı mezarlığının Bo· 
ğaza karakter veren bir tarafı olmadrğı 
aöyleaemez. 

3 - Prostun Istanbulu anladığı id
dia edilemez. 

Prost plirumn bize, ekonomik ve 
ıosyal ihtiyaçlar bakımından "yeni 
tehir,. ve turistik telakkiler bakımın -
dan ''enteresan' şehir,, vaad ettiği iddia 
edilemez. Prost planı tadile muhtaçtır. 
Fakat plan ve Prost hakkında bir defa 
da Arkeolog profesör Baksterle Sir 
Damon Rose gibi garplılan da dinle 
meli. Acaba aılar !da sehven mi bizim 
gibi diltUnUyorlar? Sonra şu Sultanah-. 
met ınc7danı mevzuunu, aa1iıı Proat'a 

Gem, kurcarma 
teşkilatı 

Akdt'rıizde ve l{ara
deı izde kuıtnrına 

fstes) onleı·ı 
kurulacak 

Denlzbankın kurulmasından sonra bu 
idare tarafından idare edilmcğe başla -
nan Türk gemi kurtarma şirketinin da
ha şümullü bir şekilde teşkilaUandırıl -
maın kararlaşmıştır. 

Kara sularımızda kazaya uğnyan ge
mileri kurtarma işleriyle me§gul olan 
bu şirketin elindeki vesait yeni ve son 
sistemdir. Şirket kurtarma işlerini mü
lehassıs adamları vasıtasiyle seri ve çok 
emniyetli bir şekilde başarmaktadır. Fa
kat bugünkü teşkilat biltUn Türkye sa
hilleri için k8.fi görülmemektedir. Mese
li Akdenizin cenub sahillerinde kazaya 
uğrıyan bir gemi günlerce 1stanbuldan 
tıthllsiye vesaiti gelmesini beklemekte -
dir. Bu vaziyetse tabiatiyle kazazede 
vapurun tehlikeye dıişmesine aebeb ol
maktadır. Faydalı çalışmalariyle memle
kete her yıl yüz binlerce Ura serbest dö
viz girmesine vasıta olan bu şirketin 
yeni birkaç tahiisiye gemisiyle kadrosu 
zenginleştirilecektir. Bu yeni gemiler 
Akdeniz ve Karadenizde kurulacak is • 
tasyonlara tevzi edilecektir. İlk olarak 
Akdenlzde bir istasyon tesis olunacak
tır. Bunun lzmirde olması çok mümkün
dür. nerde de Karadenizdekl istasyonun 
tesisine girişilecektir. 

Ayrıca şirketin İstin~ ede bulunan a -
tölyeleri de Denizbank tarafından tevsi 
edilmektedir. Burada tahlisiye gemileri
nin tamiri ve bütün ihtiyaçlarının gö -
rülmesi temin edilecektir. 
Kış mevsiminin yaklaşması dolayısile 

de girketln tahlisiye gemileri tamir edil
mekte ve bazırlatılmaktadır. 

Sofra tuzhtrrnda 
ucuzluk başladı ' 

İnhisarlar idaresinin sofra tuzlarmda 
yapacgğmı evvelce haber verdiğimiz fl
at tenzilatı bu sabahtan itibaren başla
mıştır. Bunun için inhisar depolarından 
Çamaltı fabrikasının sofra tuzları on bir 
kuruşa perakem:e olarak verilmeğe ba§_ 
lanmıııtır. 

Oedlkpaşada bir 
kumarhane basıldı 

Polis ikinci şube memurları Gedik· 
paşada bir kumarhane me~.:lana çıkar • 
mışlardır. Gedikpaşada Cami sokağın
da 35 numaralı evin bir milddettenhen 
meşhur sabıkalı kumarbazlardan Mih
ran oğlu Serkis tarafından işletildiği 

haber alınmış ve dün gece yapılaq bir 
baskında Yaşar, Şaban, Sabit, Kamil, 
Raif, Salih, Mehmet, Hüseyin isimle
rinde sekiz kişi cürmümeşhut halinde 
kumar aynarlarken yakalanmıştır. Ser
kis te tutulmuştur. 

maledemiyeceğimizi de söyliyelim 
Bunda ona çoktan takaddüm edişimizi 
nasıl unutabiliriz ?. 

:;. * :f. 

Falih Rıfkı Atayın şöhret meraklı
Jarına cepheden bir hücum ile bitirtdiği 
makaleye iliştirdiği şu satırlardaki ha
kikat ne hazindir: 

"Her bir kasabası, hatta bir çok 
köyleri tarihi olan ve maalesef tepe
den tırnağa kadar yeniden yapılmak 
mevkiinde bulunan Türkiyemizin 
ümran hamlesi.. ilh .. ., 

Umran hamlesi ... Evet ne de olsa bir 
ümran hamlemiz var. Bu öyle bir ham
ledir ki biz onu en az 3,5 asır unutmu
şuzıdur. Uç buçuk asırdanberi büyük 
şaheser sahibi mimar diye yalnız Sina
nın şöhretine sarılışımız imarın unutu
luşundandı. 

Belki az, belki çok. 

Belki tamamiyle uygun, belki bir par 
ça eksik, fakat ne olursa clsun bir ham 
temiz var: 

Bu hamlenin ifratı da tefriti de mem 
nun ve hayran ettiğine inanmak taznh. 

Nizamettin ~AZIF 

G=ll 
a 

n 

200 bin Istanhullu 
I -

dün kırlara 
ve plAjlara gitti 

llUn göJgede S8 dereee hararetle hu 
senenin en sıcak Jı(ilnlJ idi 

Dün lstanbul senenin en sıcak günü
nü yaşamıştır. Bu sene ilk defa olarak 
hararet gölgede 38 dereceye çıkmıştır. 

Halk bu sıcakta şehir ~ışına ve plaj
lara boşalmıştır. Bilhassa Floryaya gi
denler o kadar çoktu ki plajda bir çok 
kişi kabine bulamamıştır. • 

Şehirden civara çıkan halk o kadar 
fazla olmuştur ki nakliye vasıtalan 

mutad seferlerinden fazla seferler yap
tıkları halde 'ene ihtiyacı karşılaya
mamışlardır. 

Nakliye vasıtaları tarafından tutu • 
lan istatistiklere göre, Boğaziçine 

60.000, Florya~.ı 30.000, Adalara, Ya
lova ve Anadolu yakasına 'da 100.000 • 

( den fazla halk gitmiştir. Sabah muh
telif saatlerde. yola çıkan bu kalabalık 
kütlesi, akşam üzeri hemen hemen ayni 

saatlerde şehre dönmek istediklerinden 
vapurlar ve trenler hıcahınç dolmuş

tur. 

Floryadan tarife harici bir ç.'.)k tren~ 
ler kaldırıldığı gibi Boğaziçi vt! Ada -
)ardaki halkın şehre taşınması için de 

Şirketi Hayriye ve Akay idareleri bü· 
tün vapurlarını seferber etmişlerdir. 

Bursaya gidenlerin fazlalığı yüzün
den de Trak vapurundan başka Sus ta 
dün bu hatta çalışarak yardımda bu
lunmuştur. 

Cjüaüıı- lıltuısı 

Züppelik 

E AZI kelimeler vardır ki kullanır 
ken manalarım pek Ali. biliriz d 

ta.rif etmeğe gelince bir türlü becerem 
yiz. "Züppe" de bunlardandır. Herkes 
kelimeyi kullanır, şuna buna "züppe 
der, fakat bundan ne kastettiğini sors 
mz şaşırır. 

Zilppelik samimiyetin zıddı mıdır? bi 
bakıma evet; çünkü o kusurla mal· 
gördüğümüz insanların asıl kanaatlerin 
söylemediklerini iddia ederiz. Fakat bu 
ııamimiyetin başka bir ııddı olan yalan 
cılıktan blisbtittin a:ıTıdır. Yalancı yalnı 
başka kimselere karşı öyle söyler, züp 
pcyse kendi kendine de öyle söyler v 
kendini kandırmağa çalışır. Mesela yen 

sanat eserlerini beğenenler ekseriya 
züppelikle itham olunur ve bu 
itham çoğu zaman doğrudur. Yeni eser
leri beğenenlerin, sevenlerin büyük bir 
kısmı onları gerçekten anlamazlar, mo
daya uyup, falanın hükmüne bağlanıp o 

eserleri müdafaa ederler. Fakat bunlar, 
gtin geçtikçe, o eserlerden samimiyetle 
de hoşlanmağa başlarlar; o kadar ki bir 
zaman anlamamış olduklarını, onlan ka
naatleri hilafına sevdiklerini unuturlar. 
Züppelik geçer, yerine gayet saf, kuv
vetli bir samimiyet gelir. 

Züppelik, bir bakıma da, paradoks 

C 1• m e n t o ş ,· r k et 1 e r ,· n e demektir; yani herkesçe kabul edilen 
fikirlerin aksini kabul etmek. Fikir züp-
peliğine paradoks, Adet paradoksuna 

fa brikaların·ın satın :ui:t::~·b:=~~1:ı:: i:: 
yip bllA eski usul tlltllnll sarmama bir 

1 V b • ı d • r ı· ı d 1• dostum züppelik demioti. Bir mi? çok a ınacagı 1 1 :;a..=:~::::~u~=klm:: 
Çimento sanayiinin Etibank elinde te

merküz ettirilmesi ve hususi çimento fab. 
rikalanmn da Etibanka devri hakkında 
hükfunetçe ittihaz edilen kararın derhal 
tatbikine girişilmiştir. Merkezleri tama. 
men §ehrimiıcle bulunan çimento fabri
kaları şirketlerine bütün te$satlannın 
satın alınacağı bildirilmiştir. 

Ticaret kanunu mucibince, ayrı ayn 
firket halinde bulunan bu ~to .fab
rikalarının heyep umumiy~erinin fev. 
kalMe toplantılar yapa~ fabrika!an 

Dün beş kişi 
boğuldu 

ı Ulrt kişi de boğulur
lieo kurtarıldı 

Açıkta denize girmek yilzürvden her 
pazar bir kaç kişi boğulmaktadır. Plaj 
ve banyoların §ehir ihtiyacına kafi 
gelmed~ği muhakkak olduğuna göre hiç 

olmazsa açıkta denize girilebilecek 
yerlerin tesbiti ile buralarda kontrol 
teşkilatı vücuda getirilmesi artık çok 
lüzumlu bir hale gelmiştir. 

Dün muhtelif sahillerde boğulanlar
dan başka b:r çok kimselerin de güç -
lükle hayatları kurtarılmıştır. Bu arada 
bilhassa Kınalıa'dada vukua gelen bir 
hadise hepsinden mühimdir. 

BeyoğJunda Aynalıçeşmede 43 sa· 
yılı evde oturan Terzi Nikonun kızı 

Eteni ile arkadaşları 20 yaşlarında Ma
rika ve 19 yaşl:ırmda Aleksandra is

minde iki kız kal'deş dün K.malıadada 

tanıdıklarına misafir gitmiıler ve son
ra da tenha bir kıyıya inerek denize 
girmişlerdir. Uç kız hep birden sahil • 

den açılmırar ve yüzmeğe başlamıı -
lardır. Fakat epey uzaklaıttıktan aonra 
geriye dönecekleri vakit ycrulduklannı 
görmüşlerdir. Bu suada bereket sahil -

de kendilerini bckliyen arkadaflan 
vaziyeti görmüt ve feryada başlamııtır. 
imdada gelenler üç kızı baygın bir hal
de denizden çıkarmışlardır. 

Bundan başka Heybelide denize gi
ren Konya San'at mektebi öğretmen
lerinden Hasan oğlu Salihaddin yük
sek bir kayanın üzerinde denize atla • 

mış, fakat denizin derin olmaması yü
zünden ıuya düştükten aonra vücudu
nun muhtelif yerlerinden ağırca yara
lanmış ve belkeıniği de kırılmıştır. 

Haydarpaşa Nümune haıtahaneıine 

kaldırılan Salahaddin yapılan bütün te
daviye rağmen ölmüştür. 

Kanlıca ~örlezinde de 40 ya§larında 
da bir kadın ve 35 yaşlarında ıda bir 
erke~ cesedi bulunmuştur'. ~irlikte de
niz~ g4erek bo~ldukları iln~plan bu . 

hükfunete ferağ için karar vermeleri li.- timdeki inaanlann hemen hepsi hazır 
mndır. Bunun için ancak heyeti umumi. cigara kullanırken benim tlltllnü ken
yeler yapıldıktan sonra müzakerelere baş. elim sarmakta ısrar edişim örfe, adata 

lanacaktır · uygun değildir, benim etrafımda göre
Etibankca devralınacak çimento fab. rek tabü bir surette edindiğim bir huy 

rikaları Aslan ve eski Hisar müttehit çi. değildir. Etrafımdan ayrılmak için mi 
mento ve su kireci fabrikalarile, Bakır.;. öyle yapanın? hayır. Bir kitabda, bir 
köy Bozkurt, Danca ve Yunus Çimento kimsenin keyifli keyifli cigara sardığı~ı 
fabrikalarıdır. oku.muştum, hoşuma gitti, ben de dene
Sümerbankın birinci beşvaıy~ıl:ıılık~p~rl!logr"'a.~ 1eyim dedim ve alıştım. On yedi, on se-

n.- dahifolarak Sıvasta"' k1z yıl evvel bende züppelik olan bu a-
rika da Eetibanka devrolunacaktır. det artık gayet tabii oldu. 

Eminönündeki 
esnaf 

Keodılerlne kredi 
teminini istiyorlar 
Eminönünde meydanın açılması mü -

nasebetiyle buradan kalkacak olan tica
ret~ müesseaeleri mühim bir müokül kar· 

şısında kalmışlardır. 
Mevcut dükkanları yıkılan ve yılula. 

Ca.k olan buradaki tüccar ve esnaf acilen 
bqka bir yerde ticarethane kurmak 
mecburiyetinde bulunmaktadırlar. Hal • 
buki bunlann sermayeleri ya mai ha
linde ClUkkfi.nda bulunmakta-, ya bina be
deli halinde yatmakta, yahut da dllkkA.
nın vitriıı ve sair dahili tezyinatına ka· 
patılm13 bulunmaktadır. Bundan dolayı 

yeni bir ticarethane kurarken eskisinin 
kıymetine dayanarak bir istikraz zaru • 
reti hemen bepal için mevcut görülmek
tedir. Fakat hiçbir mail müessese EmL 
nönü mıntakasmda lstimlak edilecek bi
nalar ilzerinden kred{ vermemektedir. 
Bu hal buradaki esnafı çok mllşkUl bir 
vaziyete dügürmüştür. 

Bu vaziyet karşısmda buradaki tlca • 
rethane sahib\erl ticaret odaBJna mfira. 
caatla kendilerine milli bankalarm kre
di açmasını ve bu kredi tutannm esa -
sen takarrür etmiş olan istimlak bede
linden doğrudan doğriıya belediye kana 
lı ile alınmasmm teminini istemeğe ka
rar vermişlerdir. 

-0--

Pencereden dDşen 
.(OCUk 

Balatta oturan bakın kızı bir buçuk 
yaşlannda Ester dün pencereden soka
ğa dütmüı ve kafasından aldığı ağır 

yaralarla ölmilıttir. Cesedi muayene e
den adliye tabibi Enver Karan gömül
mesine izin vermiştir. 

iki kişinin hüviyetleri tesbit edileme -
miştir • 

Bütün bu vak'alardan başka bir genç 
Heybelide ~ğulurken kurtarılmış, 

Baftalimanında lvan isminde ve Kuz
guncukta da· Eduıı adıiıda ild kişi bo -
ğulzhUJtut ; . ·.. : . ' · · -

Züppelik yalnız ferdlerde değil, ce. 
miyetlerde de nihayet samimiyet halini 
alır. Meseli moqer demek ... Hiç şüphe
siz ki bu, bir zam.anlar !stanbul'da yal
nız züppelerin, !renkleri taklld etmek 
istiyenlerin ~iydl. Ama, doğrusunu is· 

terseniz. onun tercümesinden ibaret o
lan "uidm" hitabı da yine züppelikti. 

Ot:on cher'in tilrkçede tanı karşılığı, uy
durma olmıyan karşılığı "birader!" dl.) 
Bugün monşer diye konuşmak bir züp
pelik olmaktan tamamiyle kurtulmamış
tır; buna Türkçülük, ttirkçecilik cere. 

yanları mini olmuştur; fakat züppeliği 
eski derecede de değildir, çUnkU birçok 
kimseler, birçok gençler ona, etrafların
da duyarak allŞIDl§lardır. Bugün asıl 
azizim ve birader hitablan züppelik ol
mağa başladı. 

Doğrusunu isterseniz züppelik, bir ce
miyet için muzır değil, bilikis en lüzum
lu hallerdendir. Yalnız tiltün sarmak, 
monşer demek gibi pek ehemmiyetsiz 
şeyleri almayın; onlar bittabi olmasa da 
olur. Fakat bir cemiyetin hayatına esas

lı yenili.itler de züppeler tarafmdan ge
ürilir. Şıp • Sevdl'yi dtlşUntln, Meftun. 
Beyin (bilmem o romandaki bqhca ph. 

ısın adı hatmmda doğnı kalmış mı?) her 
hareketi, bilhassa romanın yazıldığı za
man için, birer züppeliktir: evine resim 
asmak, misafirini kabul etmek için resmi 

giyinmeğe kalkma.it, öyle her saatte mi
safir kabul etmemek... bütün bunlar bu 
gün pek haklı bulduğumuz, hepimizin e
dinmeğe çalıgtığımız Adetlerdir. Meftun 
Bey gibi züppeler olmasaydı hayatımız 
bugün sevdiğim.iz hale gelir miydi? 

Nurullalı AT AÇ 

Otomobil altında 
kulan eoeuk 

Tramvay firketi müdürlerinden 
Planşo 1461 numarah huıuai otomo -
biliyle Ankara caddesinden geçerken 9 
yaşlarında Emel adında bir çocuğa 

çarpmrı ve bacağıridan yaralamıştır. 

Çocuk tedavi altına alınmış Planşo 

baklanda tahkikata' h!ılan.mıştır. 



DÜNYADA 

it ensburl 'de kadınların 
dövüldüğü doğru mu? 
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NELER 0I~UYOR 
•• 
Omrünüz kısa mı 
o acak uzun mu? 

25 sene 
bekleyen aşık 
Se\1 gl;isi nlh yel 
onunla t~v e-nnıeğe I Tıh erbabı, şimdi kimin çolt yaşayıp ki min erken öleceğini kısn bir muayeneden 

f llZI 0 m UŞ sonra ııöyliyebillyorlar. Ncvyork tıb nkade misi profesörlerinden doktor Raymond 
DnSJöOBz lhılYIU<Qmete, ıranDlb>Dn sczlYı 
ltlızerıne şeınarde tahlkDka~ ~çu~cır 

lngilterede \'en buri ~eJıri rahiblrıin Rahip, fehre tahkıkat ıçı? gelmış ~lan 
herkesi kanlarını dôğmckle itham etti- gazetecilere ve diğer. ba:ı kımscle.re b!r~: 
ğini \'e erkeklerin bu işi eğlence derece- birer her tarafı gczd_ırmış ."e :ehrın. pı.slı· 
sine vardırdığını söylediğini yazmış, bu ğıni i bat c~ccck mı1sal~erıı!os~~!ştı~: 

2:; ~ne bcktiycn bir aşık, nihayet geçen rcarl uzun etüdlcr neticesinde öyle bir usu! bulmuştur ki insanların nekadar yaşı-
gün muradına ermiştir.. yacaklarmı bu usul sayesinde hakikate pek ) akın bir i ııbctlc söyliycbilmektedlr. 

Bu, Çarls Bcıwcl isminde bir İngiliz. Bu doktorun yaptığı istatistiklere nnza ran sigara ıçenler signnı içmiyenlcrden 
dir. Bundan 25 sene cwcl, 1913 de, 21 daha nz yaşıyorlar. Vücudu fazla yormanın ha) al uıunluvuna ne de e . k d t · b' . . . • <> r ceı c a :ır e-
yaşmda ıkcn ır hac;ta bakıcı kızı scvıyor sın olacagı da tetkik edilmiş, neticede fazla bc>deni harckctlnr'ın kırk k d 

Yüzden rahiple ~chir mect:si arasında a. Bu arada. bırçok ev er e . ş ·ı:ının ır 
tılan şiddetli m~nakasarı anlatmıştık. yatakta rattığı nazarı dıkkatı celbct. 

Hadise gittikçe buyümüş \C şehri iki mi~tir. . . ·~· 

. • . , yasına a ar 
''c ona ızdıvaç tcklıf cdıyor. Çarls o za. zararsız olduğu, kırk yaşından sonra ~npılan vUcut har(.'kctlcrinln ise h t k _ 

si d
. • · 

1 
;ı;. aya ı ı 

man a ter ır, \ aydet Hocers ismındeki sa ttıb. neticesine varılmıştır. 
kız da daha 19 yaşındadır. Kız: -----------------------------

partiye ayırmıştır. Daha doğrusu şehfrde Bütün bunlara karşı vatının verdıgı ce. 

kadınlar bir tarafa. erkekler bir tarafa! vap: 

- Evleruniye hiç niyetim yok, diyor ve 
delikanlının talebini reddediyor. Stokovski gizlenilJor ! a}·rıJmakfadır: "Yalan!,,~ır. .. . .. . 

Evli erkekler, kendilerini kanlarım l lükümetın yakınd.a mulkıye muf_:ttı.~
dövmekle itham eden rahibe karşı. bele. !eri göndererek tahkıkata baslıracagı u. 

diye meclisi ile beraber bulunuyorlar. mit olunuyor. 
Vali \'e meclis azaları şehirde bOyle bir ------------

Fakat, Çarls, Vaydeti o kadar sevmek. 
tedir ki, onunla muhakkak evlenmeye ve 
bunun için senelerce beklemeye razıdır .. 
Harp çıkıyor, cepheye gidiyor, sulh olu. 
yor. terhis ediliyor, bir iş tutuyor ,.e bir 
yandan da kızın hayatını mütemadiyen 
takip etmektedir. : 

Greta Garbonun ko. 
cası (veya bazıları· W"ıııııo:"""'""".,... 
nın dediğine göre 

\'aka olmadığım iddia ederek papaza ya· J2 yaşında 
lancı derlerken, dii;er taraftan kadınlar 
rahioden tarafa çıkıyor ve kocalarının bir k l z 
hakikaten, kendılenni döğdüklerini SÖ}'

liyerek bu dcrdı deştiği için rahibe te~ek 
kür edh-orlnr .. 
H:ıhip bulunduğu bir beyanatta ~oyll 

demic;tır: 
''II;kikat benimle beraberdir. Yazdık-

iki delıkanlının hayatını 
hurlaıdı 

lanmd~n sonra hir çok kadınlardan mel, •g;.J-.ııt:~wıı 

Vaydct Rocers bulunduğu hastaneden 
çıkıyor. ba~ka bir yere naklolunuyor. Fa. 
kat Bcnn•l lngiltercye döndüğü zaman 
onu tekrar buluyor ve o günden bugüne 
kadar. izini biran için kaybetmiyor. 

Bugün Çarls 46 yaşındadır. Vaydet de 
44 ya~ında. Geçen gün, tam bir çeyrek 
ac;ırhk bekleme devresi dolduktan sonra, 
Çarls tekrar sevgilisinin kapısını çalıyor 

sadece arkadaşı ı 

Stokovski'nin gizli 
cc Londraya geldi. 
ğini \'e kimseye gö. 
rünmemeye çalıştı -
ğmı yazımc;tık. Bu 
re imde Stoko\ ki
nin. Londrada iken 
yüzünü gazete fo.. 
toğrafçılarrndan sak 

lamak için ikinci bir_.~·""""'·· .. 
tuphlr aldım: J lep inin doğru olduğunu, 
kocalarından çok fena muamele gördük. 
lerini söylüyorlar ,·c daha birçok mi~allcr 
anlatıyorlar. Bunlar elimde en kuwetli 

' \'e ona tekrar izdivaç teklif ediyor. 
şapka kullandığı gö 
rülüyor... Orksctr:ı 

şefi. buna mc;in Jü. 

\'esikalardır .. , 

~u~~ınktüı 

Şarlo 
Giyinişi ve maüywiı ı tiharile 
ılıiııkiiııtlen o ka~r larkh kı! 

Şarlonun ilk filmı ne artisti meşhur et-l••M•· 
l'lli~tir, ne de film büyük bir şöhret kazan. 
rnıştır. Oyle ki, her artistin ilk filnj bi. 
lindiği halde, Şarlonun hayatım yazanlar 
bile onun ilk sinema eserini ekseriya u. 

nuturlar. 
Şarlo bu ilk filminde onu me~hur eden 

kıyafete yakın bir şeh1lde giyinmiştir: 
Yalnız şapkası melon şapka değildir de, 
silindirdir; üzerinde uzun bir ceket var
dır; elindeki baston kıvrık değildir. Br. 
yıkları da uzundur. 
Şarlonun ilk filmi ' 'tebdiliha\·a .. bmi. 

ni taqmakta idi ve artistin bu filmi çe
\·irm;si - \'C bununla sinema hayatı. 
na giımesi - de bir tesadüf eseri olmu5-

tur.: 
Şarlo o zamanlar tiyatroda oynuyordu. 

"lngiliz müzikholünde bir gece,, isim:i 
bir komedya oynarken bir Amcrik:ın sı. 
nema şirketinin ''yıldız arayıclan,, o~~ 
görup beğenirorlar ve kendisinde mu
kemmel bir komik istidadı görüyorlar. 

Şarlo, kendisine bu ~irket tarafından 
yapılan teklifi kabul ediyor ve "tebdili
ha\ a., filmini çeviriyor. 

12 yaşındaki bu kız iyi bir yüzücüdür 
ve son bir hadisede ikti kişinin hayatını 

k\lrtarmı~tır. 
Odrey Klark ismindeki bu lngiliz km, 

Londradaki yüzme ha\·uzunda geçen gün 
kız ve erkek arkadaşları ile beraber yüzü
vor. Bu sırada, delikanlılardan biri bo. 
~rulma alıiimi gösteriyor: Kız. imdat sesi 
üzerine derhal ona doğru koşuyor \'e ço. 
cuk tam boğulmak sıralarında iken, su. 
)ara dalarak, onu çekip çıkarıyor. 

Fakat, bu sırada arkada~larından diğer 
birıi de aynı şekilde imdat çağırıyor. O. 
nun tehlikeye düşmesine sebeb, diğer ar
kadaşına yardım için telaşa kapılmasıdır. 

Odrey, bir eli ile diğerini suyun üze.. 
rinde tutmaya çah~ırken, diğer elini de 

ötekine uzatıyor. 
Fakat. su rutmağa başlamı~ olan ikin. 

ci çocuk boğulmak üzeredir ve .:ura bat. 
mağa ba,.JamıştJr. Bu s~rada dıger arka· 
dajları yetişiyorlar \'e ılk kurtarılanı a. 
larak sahile çıkarıyorlar. ~ z.aman, ~ız da 
tekrar sulara dalarak ötckını de belınden 
tutup çıkarıyor. 

Bu surctie, iki ki~inin hayatrm kurta. 
ran kız. günlin kahramanı oluyor. 

Komik ondan sonra iki film daha çe~ 
virmiştir ki, me5hur olmadığı zamanlara 
tesadüf ettiği için bunbrın da is.mi unu. 
tulmu5tur. Bugün ortaya çıkanları b~ 
filmlerden biri "yim1i dakikalık a~k .. dı· -------. --------

ğeri de ''fıinirli baylar .. i!imindeclir. Bu ?ç N ork sergisinde 
filmde, sıra ile, Şarlonun bırıklarının ~1- ev y • 
saldığı, şapkasının mclon şapka oldu~u ru· . r k m a ha ile s 1 
ve bastonunun kwrıldığı görülmektedır. 
Artbt bu üç safhalı isrihaleden sonr~ a- ser~loln or(BSJnda 
sıl feklini almış ,.e ondan sonra me~hur iyi yerde 
olmu5tur. ve en 

kurulacak 

Gökten 
düşen 

kocal 
Aşk, 111acera ve his 

romanı 

HABER'de 

Nc,..,.·orkta açılacak olan 
Gelecek sene " 

serı;idc Türk pavyonu bUytik bir ye: a-

s . l pav,·ondan b:ışkn *600 
lacnkt~r. c>rı;ı• c, • " . 

'·b !ık bir ,•er üzerinde bır 
Jn"trc murnı.ı a " 
Türk mah:ıllesl L>ulunncaktır. Amcrlk~lı-
lar Türkiycrc o kadar büyük bir ~l~kıı 

kt d ·rıcr ki Türk mahallesı ıçln besleme c ı • . 
serginin ortasında bir yer al•ırmışıardır. 

Sergideki Türk pııvyon~nda ıı:cmleke. 

l
. ·ınkılabı ve tabii güzpllığl resunlC'r ve 
ın • ah 11 • 
rnkaJnl:ırh görlılccck, T'Jrlt m n csı 
de zııarrtçı)C Turkiyede ya§ıyonnu~ gı
bl bir iottba \'erecektir. Gene bu.rada le. 
taobulua eııkı bayatı Fatih ve Ka111D1pa
pdan alman tarlht sima ve. manzarala
rın maketleri ile görUlecektır. 

Bu sefer artık, "genç kız,, da insaflı 
davranıyor ve "delikanlı,, ile evlenmeye 

raz ıoluyor •• 
zum görmüc;tür bili_. ...... *"""'"........,~-

yor musunuz? Çün. J \ ~. \ .. 

Pa ~et içinde 
Rusyadan Lehlstana 

gönderilen 
Clü 

Lehistan da hain telAkki 
edildiği için 

Seyahatine devam 
edecek! 

Bugün gelen Fransız gazetelerin
den entransijıının Varşovadan aldığı 
bir habere göre, Lchistanın Stolpis 
hudut istasyonuna gelen ve Leningrad 
postahanesinin damgasmı taşıyan bir 
paket, yalnız gümrük memurlarını de
ğil, fakat Lehistan hükumetini bile 
heyecan içinde bırakmaıştır. 

Ortalığı allak bullak eden bu paketin 
adi bir paket olamıyacağını, karilerimiı: 
de elbet takdir ederler. Filhakika, 
gümrük memurları, paketin üzerinde 
"Kadavra., ibaresini görünce, dehşet

lerinden dona kalarak meseleden hü
kumt merkezini haberdar etmi§ler ve 
nihayet salahiyettar kimselerin huzu
runda paketi açmak emrini almışlardır. 

Bu emir üzerine derhal faaliyete 

geçilmış ve bu kocaman paket açılınca, 
üzerinde Polonyanın son kralı Stanis
las Paniatovskinın armalarını taşıyan 

kıymetli bir tırhta tabut meydana çık
mıştırı 

Bu tahta tabutun içinde, madeni bir 
tabut daha görülmiiş, ve nihayet bu 
madeni ta but ta a~ılınca, üstünde hala 
büyük iıniforması ve başında ıda tacı 
bulunan "müteve.ffa hükümdar,, ın 
mumyası çıkarılmıştır. 

Lehistan resmi mahfelleri derhal 
tahkikata girişmişler ve ne icede mese
le anlaşılmışur. 

Rusyııda ölmüş olan Stanislas, bun
dan bir buçuk asra yakın bir zaman 
evvel Petersburgda Sent - K.aterin kili
sine defnedilmişti. Son zamanlarda 
Sovyetler, bu "mukaddes., yere, işe ya 
rar asri bir bina inşa etmeğe karar ver 
mişler ve bunun üzerine, bu "haşmetli .. 
fakat arzu cjilmiyen ölüyü doğduğu 

memlekete gôndermcgi münasip gör
müşlerdir. 

Fakat, meselenin bununla ha11edil -
memesi ve haşmetli Stanislasın tekrar 
paket yapılarak postaya verilmesi bü
yiık bir ihtimal dahilinde görülmekte • 
dir. 

Fılhakika, büyuk Katerinanın a~ı

kı olup Lehistanrn pırsılınmasını in
taç ettirmi§ olan MUahl'dcyi imz:a ede
rek omrünun sonuna kadar Pctcraburg. 
da kalan Stanislba Polonyalılar bir 

kü başındaki şap!·a • .._ • ---~ 
smı çıkarsa, ak saçlarım herkes tanıyacaktır da, ondan! 

..... 

Nevyorktan Berline 
20 saatle •.. 

Berlin, 14 (A.A.) - Kondor .. aat ring Kondor tayyaresinin pilotlarına 
10 da Tcmpclhofda karaya in.mi§tir.I tebrik telgrafları göndermişlerdir. Sa 
Havanın yağmurlu olmasına rağmen bahlcyln erkenden tayyareler BcrlL 
kalabalık bir halk kütlesi tayyare nln başlıca mahallelerinin üzerinden 
meydanında toplanmıştı. Kara, hava uçarak halkı tayyarecileri büyük bir 
ve deniz ordularının yüksek rütbeli f samimiyetle knrşılamağn davt!t eden 
zabitleri, Amerika sefiri ve Amerikan risaleler atmışlardır. 
kara ve deniz ataşeleri de meydanda 
hazır bulunmakta idiler. 

Dinç bir hareketle tayyareden inen 
pilotlar, Göring namına General 
Milch ve Bertin belediye reisiLipperst 

tarafından hararetle ıkarşılanmL~lar _ 
dır. Bando seyircilerin heyecanlı al
k:şla.rı arasında milli marşları çal • 
mıştır. Tayyare yolundan ayrılarak 

cenuba doğru inhiraf etmiş olduğu 
için hakikatte Nevyork ile Berlin a. 
rasmdaki 6500 kilometrc<len daha bü
yük bir mcsaf e katetmiştir. Dönüş 

yolculuğu tam 19 saat 58 dakikada 
yapılnııştır. Tayyare Nevyorktan cu. 
martcsi günü saat 14.03 tc hareket 
etmişti. 

Merkezi Avrupa san.tile Berline sa. 
at l0.01 de gelmi§tir. 

Tayyarecileri knrşılnrkcn söylediği 
nutukta General Milclı bidayette bir 
devriUcın seyahati yapılması düşü-

nüldiiğünli fakat bu proje Hovard 
Hughcs tarnfından tatbik edilmiş ol. 
duğu için Alman pilotların arkadaş. 
lık kaygu.silc ayni hareketi tekrar et
mek istemediklerini söylemiş ve şun. 
ları ilave etmiştir: . 

"Berlin - Nevyork gidip gelme u. 
Ç~§u hava yolculuğu tarihinde eşsiz. 
bır muva.ffakıyettir. Siz vazifenizi 
dakikası dakikasına yaptınız.., 
Tebrikler 
Berlin, 14 (A.A.) - Hiller ile Gö-

"vatan haini,, nazariyle bakmaktadır • 
!ar. 

Bunun için kendisini Polonya:ia alı· 
koymayıp, Litvanyaya gönderecekleri 
söylenmektedir: Malum olduğu veçhi 
le, Stanislas ayni zamanda Lıtvanya 
prensiydi. 

Fakat, bu defa Litvanya da bu paketi 
kabul ctmcmeğc kalkarsa zavallı Sta
nislb ıeyahatini bir hayli uzatım'k ve 
daha bir çok memleketlerin gumriıkle
riyle postahanelerini dolaımalr mecbu 
riyetinde kalacaktır. 

Tayyarenin evsttfı 

Kurun - Kondor, Almanyadan Ame. 
rikaya ve Ameı'ij{ndan Almanyayıı dur
madan uçan lik dört motörlU tayyarodlr. 

Almanların, nrf tayyarceiliktcki tek
nik fnikiyetlcrini göstermek için, bUyilk 
fedakarlık ve masraflar pahasına in 
ettikleri bu muazzam tayyare behe§r~ 
750 beygir kuvvetinde dört motörle mU

echhez olup snnttc vnsaU 450 kilom. mU

s~!~ ~.ntolmcktcdir. üç motörle elde et. 
tıgı surat 345 kilometre, iki mot- 1 

t ~ .. or e 
yap ıgı suratsc 275 kilometr"d' "' ır. 

A~crikaya uçuşu esnasında 9.000 litre 
benzın nlan Kondor icnbmda iki pilotla 
bir lmmarottnn bıı~kn 26 yolcu da 1 
bilmektedir. a a. 

Almnrıla .. , 30 snnt müddetle hiç dur
madan, saatte vasaU 310 kilometre ka
teden bu bilyük yolcu tayyaresini inşa 
etmekle, güttükleri propaganda maksat

larında tamnmlylo muvaffak olmuşlar
dır. Netekim, tayyarenin daha bu ilk u
çuşu üzerine bazı memleketler ezcilm 
le Panama hava yolları idare~ Fock~ 
Wulf fabriknlanna ayni tipte tayyareler 
ısmarlamnğa ba~lamışlardır .. 

sUrat "Normandl,, 

rekorunu kaybetti 

Londhı, 14 (A. A.) - (Küin Mnrı' 
transatlantiği, Atlnntik Okyanusunu 
garbdcn §arka geçme sürat rekorunu 
bir saat 28 dakika farkla kırmıtı ve "Ma
vi c>rid,. 1 n.lmı lır. 

TraMatlanUğln mensub bulundugu 
kumpan,1anm Londra bilrosundan reıı
men blldınldıguıe gore, "Kuın Mari" At
lant.iğı, saatte \'asatt 31,96 mil sUraUe, 
Uç gUn 20 saat 42 dakikada lcatetmfft;lr. 
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Kısa Haberler 
lÇERDE: 

• Üniversite rektörü Cemil -Bilsel bir 
aydanberi bulunduğu A\·rupa tetkiklerin. 
den dönerek şehrimize gelmiştir. 

• Maarif müsteşarı Rıdvan Nafiz, me. 
zunen bulunduğu şehrimizden bugünlerde 
Arık.araya dönecektir. 

• Zonguldak maden ocaklarının asri te. 
sisatla işletilmesi hakkında tetkikat yap
mak. üzere 1jr Amerikan heyeti şehrimize 
ı,elmi Ye Zonguldağa gij.miştir. 

• Almanya ile imzalanan son ticaret an 
• la§DlaSı bugünden itibaren meriyet mevki 

ine girmiştir. 
• lımirde üzüm, incir satış kooperatıi.f. 

leri toplantısı yapılmış, kooperatiflerin 
faaliyeti ve planlan üzerinde görüşülmüş. 
tür. 

• Lise ve ortamektep talebesinin mek. 
tep haricindeki hayatları maarif tarafın
dan sıkı bir kontrol altında bulunduru. 
lacaktır. Mektep idareleri bu kontrol ra
porlarını talebe velnlerine bildirecekler. 
dir. 

* Pazarlıksız sa~ kanım.unun tatbiki 
i&].n belediye tarafından hazırlıklar bit
miştir. Kanun ay başından ıtibaren tat. 
bik edilecektir. Hangi maddelerin mak.. 
tu fiyata tabi olacaldarı belediye tara
fından ttl.dirilecektir. 

• Küçük: esnafın muamele vergisi me~ 
selesini tetkik etmek üzere toplanan ko. 
misyon, her esnaf cemiyetinden bir aza· 
mn da iştiraki ile, bugünden itibaren 
faaliyete başlıyacaktır. 

• Anadolunun muhtelit yerlerinde, se. 
yabat masra.fları parti tarafından veril. 
mek üzere gönderilecek ressamlar seçil
m~ ve gidecefderi yerler tesbit edHmi~tir. 
Re~amlar yakında seyahatlerine çıkacak 
}ardır. 

• Adalarda araba tarifelerinin pahalı 
olduğuna dair yapılan şikayetler üzerine 
belediye tetkikata başlamıştır. Adalar 
kaymakamlığı bu hususta bir rapor ha. 
zırlıyacak tır. 

" rtrhan " bugün 
denize iodirtllyor 
Ro8to.k, 14. (A.. A..) - Yarm öğleden 

ıonra Neptün. tezgablarmda Denizbank 
h.eaahuı.a yapılan. 3.100 tonilatoluk "Tir
han." vapuru törenle denize indirilecek· 
tir. 

Bu gilokü radyo 
15 AGUSTOS - · 1938 PAZARTESl 

18,30 hafif müzik. {plak) , 19,30 Mt.a.. 
mazel Andre Bastiye, Paı:is gazinosu ar
tistlerinden, muhtelif şarkılar, 19,55 bor. 
sa haberleri, 20 saat ayarı Granviç rasat 
ha.nesinden naklen, Rıfat ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkı
ları, 20,40 hava raporu, 20,43 Omer Rıza 
Doğrul tarafından arapça söylev, 21 Saat 
ayarı orkestra, 21,30 Fasıl saz heyeti, lb. 
rahim ve arkadaşları tarafından, 22,10 
opera musikisi (plak) , 22,50 sun haberler 
ve ertesi günün programı, 23 saat ayan. 
son. 

Sahibi: ASIM US 
Nefl'İyat müclürii Relik A. Sevenıil 

DIŞARDA: 

• Brezilyada kırmızı derililerin taamı· 
zuna uğrryan heyeti seferiyenin azası mu.. 
hasara edildti.kleri zaman kendilerine yol 
açmak için havaya silah atmak. mecburi. 
yetinde kalmışlardır. Entomologist Hlın.. 
moleith ile kılavuzlardan Şaventes, atı· 

lan oklarla yaralanmışlardır. Heyeti sefe~ 
riye şimdi Ataliede çadır kurmuştur, Va. 
ziyeti tehlikelid!ir. 

• Macaristanda katoliklerin organı o
lan Nemzeti • Ujsag gazetesi nasyonal • 
sosyalistlerin katolikliğe karşı ittihaz et.. 
tikleri tavrı hareketi mevzubahseden bir 
makalesinin sonunda b.ülAsa olarak §ÖY~ 
le demektedir: "Macar katolikleri nasyo. 
nal sosyalist rejiminin kabulü aleyhinde 
müttefikan kıyam edeceklerdir ••• 

• Arjantinde hükfunet parlamentoya 
yeni veya kullanılmış demir, çelik, bakır, 
çıink.o, nikel, bronz, alüminyum, antimon 
krom ve pirinç ihracını meneden bir ka. 
nun layihası tevdi etmiştir. Bu layihanın 
bir maddesile makinelerle demircilikte 
k.ullarulan her nevi malzeme beş sene 
müddeUe gümrük resminden muaf tutul· 
maktadır. 

• ~~ada cuma günü beş yolcusu 
ve müiettebatından üç kişi ile kaybo. 
lan Electra: tayyaresinin enkazı Verae. 
ruz cle.vleti arazisinde bir derenin içinde 
görülmüştür. Tayyareye yıldırım isabet 
ettiği zannedilmektedir. 

• 19 ntlleti temsil eden ikinci dünya 
gençlik kangresinin 96 murahhası .. reisi· 
cumhur Ruzvelt,. vapurile Nevyorka va.. 
sı1 olmuşlardır. 

• Fransız bahriye nazın Kampiqi 
Korsikada Azaksyoya gitmişti. Bugün 
Napolyon Bonapart adına dikilmiş olan 
anıtın açılış törenine başkanlık edecektir. 

• Liejde llir maden ocağında vukua ge.. 
len iştial üzerine 3 amele ölmüş ve bir 
dördüncüsü de yaralanmıştır. 

• Polonyanm protestosu üzerine Prag 
hükfuneti Çekoslovak tayyareler.inden 
birinin geçende Polonya toprakları üze. 
rinden uçması dolayxsile teessürlerini bil
dirmiştir. 

• Sovyetlcr Jjrliği yüksek meclisi, 1938 
devlet bütçesi müzakerelerini bitirmiştir. 

Fransız ha va 
erkanı harbiye 

reisi 
Yarın tayyare ile 
Herıllne 1eldiyor 

Paris, 15 - Hava ordwıu erki.nıhar· 
biye reisi general Vuilleııı.in Berline 
gitmek Uzers yarınki salı günü. Paristen 
ta;yyareyle hareket edecektir. General 
Berline ayni güıı öğleden sonra vara • 
caktır. 

General Vuillemin'iıı tayyaresine 1· 
kinci bir tayyare refa~at ed,ecek ve bu· 
nunla üç hava kuınanda:ııı dalı& Berline 
gidecektir. 
Fransız hava heyetinin Berlinden ha· 

reketi 21 ağustos olarak teebit e<Jilmfg. ' 
tir. 

Maden 
k6mürü 

W"" Ba1ta1a/ı 1 incide 

yanatta tlstündağ, bu hadiseyi şöyle 

izah etti: 

"- Memlekette bir odun ihtikan 
yoktur; fakat bir odun pahalılığı var
dır. Buna hayret etmemek, bilakis bun
dan memnun olmak lazımdır. Zira bu 
hal, hükumetin aldığı tedbirlerin bek
lenilen neticelerini vermeğe başladığı
nı göstermektedir. Hükumet orır.an

larımızı korumaktadır. Bir taraftan 
memleketi ağaçlandırırken bir tarafta..'l 
da mevcut ağaçlarımızın mahvedilme· 
mesine çalışmak hususunda verilen 
karar dikkatle tatbik edilmektedir. Ev· 
vela yalnız hükumetin bir arzusu ve 
ideali gibi görünen bu mesele. şimdi 
köylünün de ideali halini almıştır. Ar· 
tık, köylü ormanları tahrip etmemeğe 

başlamıştır. İşte şehirlere az odun ge
tirilmesinin sebebi. Fakat halk hala o

dwıda.n ve odun kömüründen istifade 
de israr ettiği için bittabi fiyatlarda 
bit yüksdiş ~örülmektedir. Halka kok 
kömürü kullanmasım tavsiye ederim . ., 

Vali ttstündağın bu tavsiyesine işti
rak etmemek mümkün değildir; zira 
doğru otan budur. Fakat halkın ko"!c 
kpmürü kullanması hiç te basit bir 
mesele değildir. Kok kömürü ~ullana· 
bilmesi için halkın evlerdeki odun ya
kan sobalardan ve odun kömürü için 
kuilandan mangallardan kurtulııp bun· 
lann yerine kok kömürü yakabilecek 
vasıtalar temin edebilmesi lazımdır. Bu 
hal bizim ev lıayatımu/da umumi bir 
değişiklik olması demektir. Şimdiye 

kadar yemeğini odun kömürü ile pi§i
ren ev, mutfakta kok kömürü kullana
cak, Çarna§Ll"UU y1kaclığl suyu kokla ISI· 
tacak ve nihayet kışın kok yakacaktır. 

Bu vasıtaları halk nasıl ve neredeıı 

temin edecektir?. Odun 'kullanılan evin 
kok kömürüne müşteri olabilmesi için 

en az 25 - 30 lira masraf etmesi lazım

dır. Herkes bu parayI birdenbire büt
çesinden ayıramaz. Bunun için eski bir 
~leyi tazelemek, yani nihayet halka 
kok sobaları temin c'dip, ucuzca ve tak

sitle dağıtınak lazımdır. Ve bunu yap
ı;nak:: mutlaka. U.ıımdır; §'lrt olmuş ıır. 
Zira 'Ustündağ'ın i.za:hatt, kıp doğru, 
odunun ve odun kömürünün bir kat 
daha pahaWaşacağınr, hatta belki de 
istendiği kadar, tehrin ihtiyacına kifi 
gelecek kadar bol köaıiir ve odun bul
mak mümkün ola.ımyacağını açıksa an
latıyor. 

iyisi mi? Zaman varken paçaları sı· 
vayıp bu işi halle bak.mahyız. İşte A· 
ğustos ayındayız. EylUI, ilkteşrin, ikin
citeırin geçti tni ilkkanunun 20 inci 
gününden itibaren adım adım karakışa 
dalctcağız. Eğer şehrin kömür ve odun 
ihtiyacı hakkında, tam bir buhran baş
ladığı anda, kafa yormağa kalkışacak 

olursak 1ehirliyi, bilhassa orta halli 
aileleri bu kış soğuktan dondururuz .. 
Eğer ucuz ve taksitle soba ldağıtamıya-
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18 Ağustos 
HAfSH~~unlfil y<elfilD lfileşırnya~ ~IP~g}= 
11'amolfila başoayacağa ~aırDllırttDır. 
O günden itibaren, HABER' de hiuolWlur değil, ·bar~ bir değişiklik bu· 
lacaksımz. Bol ve doğru haberleri, ed.ebi rom.anlan, hikayeleri, spor, 
sinema bilhassa .kadro, $aka ycuılariyle faydalı aütunlan, makaleleri, fık· 
raları, aizi memnun etmeye çalı§acakbr. 
Hıa!tamn muayyen gü:ılerinde 12. - 16 aayfa çıkacak olan HABER. 
ıimdilik okuyucularına hafta da dört ilave verecektir: 

1 - ince, içli , gönül ve aşk romanları. (Bunların bir çoğu hakiki v•'a· 
fardan ahnınıştır.) 

2 - ( 16) sayfalık bir formada tamamlanacak bir veya iki poli.s hikayesi. 
3 - Macera romanı. 
4 - Haftanın resimleri. 

1938 Resimleri: 
H~r haf ta perşembe günleıi verilecektir. 
19:18 resimleri adını taııncak olan 'bu ilavede geçen baftnnm aikkate de
ğer yerli ve yabancı ha<liseleri fotoğrafla tesbit edil~ aynca san'at .lar 
mcti olan yerli görüş reaimlcrile süslenecektir. 
Bu ilaveyi toplayanlar ·, .. &ene sonunda, ellerinde geçen bir aenelik bütün 
hadiseleri resimle toplayan 208 sayfalck değerli bir cild kazanmq olacak· 
tardır. tik resim ilavesi 18 Ağustostachr. 

1 
1 
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H~r hafta Cuma giinlcri verilecektir. içli, ince göııül maceralarmı annn11- 5 
cak olan bu romanlardan ilki 19 Ağuttoa Cuma günü HABER'le lnrlikte 
bedava olarak takdim edilecek ve !U ismi tapyaeaktır: 

Her hafta pazar günleri verilecektir. 
16 -.,,falık bir forota halinde çıkacak olan ba ili.venin 21 Afu.ıtos pazar 
2'Ünlôi ilkinde Konan Ooyl'ün en. güzel z9bıta hikayesini okuyacaksınız: 

Korkunç Bir Gece 
Macera romanları: 

Her hafta 1ah gÜnleri verilecektir. 
Her sün HABE.R'de verilen. Büridan romanı 8 biiyijk r.ayfa forma halinde 
haftada bir verilmek üzere devam edecektir. (Büridan) tamamlandıktan 
aonra bunun yerine ya ıe- bir macera romanı, yahut da ciddi ve herkesin 

• . 
e s 

• 

1-~~:::=.:=:ıy~:~-==~=: ... -.................................... _ .... . 
caksak bu kiş için olsun ormanlarda 
kat'iyata "geniş müsaade,, vermeli. E
sasen ihtikar için fırsat kicllayan kö· 
mürcü ve oduncu bugünün şartları: 

içinde alimallah şehri kasıp kavurur. 

Bu iş hem §thir işi, hem devlet ~i, 
hem de sömikok fabrikasının iıidir. 

Elektrik şirketleri fazla cereyan kul

landırmak için nasıl taksitle ve büyük 
kolaylıklar göstererek- Frijiderler, sa. 

balar, frrmlar, ütüler satıyorlarsa bu 
fabrikada kokunu fazla sürmek için, 

çok müşteri bulmak için memlekete a· 
labildiğine soba dağıtmalrdır. Ve bu 
hiç te yapılamaz bir iş değildir. Mem -

leketi mangaldan kurtarmanın milli 
kalkınmamızdaki rolünü halk öğren -
memiş değildir. Fakat halka bu mevzu· 
daki vazifesini başarmak imkanlannr 
temin etme!t lazımdır. 

Kara.kış basmadan paçaları ııvama-

ltyız. 

N. N. 

Romanyada 
kral mümessilleri 

Dün merasimle yemiıı 
ettiler 

Bükreş, 14. CA.A.) - Dün öğle üze. 
ri, sarayda taht salonunda, kral Ka. 
rolun hükfunet azasının ve kral mü· 

§avirler inin huzuru ile yeni idari ka.. 
nunun meriyet me\•ldine girdiği ilan · 
edilmiş ve (Tzinut) tesmiye edilen 
yeni-- idari mm ta.kal ara tayin edilen 
on kral mümessilinin tahlif merasimi 

yapılmıştır. Kral mümessilleri ara. 
smda, sabık müsteşarlardan Simian 
ve Otesko, clçi Kadere, üniversite 
profesörü Alek.siano, iki sabık haklın 
Marta. ve Gane, mütekait generaller 
den Popu. Skarisoreano, Ha.nzu ve 
Negrutzi vardır. Merasimin sonunda. 
kral, kral mümessilerile ayrı ayn gö. 
rüşmüştür. 

Demiş, zarfı cebine koyarak o gece 1 
t:&yY,areyle Cezaire gideceğini ilive et. 
mişti 116 NUMARALI VESiKA 

derek bunları da tarassud ederim. Şöh
retlerini hatırlıyorum. Şeyh bin Tamir'in 
iki sene evvel Hozarda çıkan kanlı isyan· 
larda parmağı vardır. Cidden garıö bit 
tesadüf ... Gazeteci Rtşar, sahrie vazıı 

Baliyenin Bozanla çevireceği film hak
kında bir röportaj yapmaya gitmiyor 
nıu ? •.• Hay geytan hay .. Ben, hu gibi te· 
sadüfleri pek ıı.oş görmem ama, bakalml 
sonu ne çıkacak? .. Bizim genç a§ık, sa• 
dakatinden gUphe ettiği nişanlısından mJ 

kaçıyor, yoksa eline dlişen vesikadan ml 

istifade etmek istiyor. Bunu, az sonra ı.n. 
lryacağız. 

- 16 nwnaralı vesikayı da beraher 
g(ftürüyor. Niçin? .• Bunu ben de anlıya. 
ı:myorum. doğrusu_. 

Hormen, çok zeki bir adam. olmakla 
beraber, aşk ve tesadüf denilen ve biri· 
birine zıd olan bu iki kuvvetin böyle bir 
maceradaki rolünü §Üphesiz anlıyamaz· 
dı. 

Alman casusları şefi bir müddet düşün· 
dü. Sonra arkadaşlarına: 

- Kwn niganlısı: da işe karıştL Ce -
zaire gider gibi görünüyor. İkinci büro 
!1efi. de onun peşinden gideceğimizi zan. 
nediyor. Jak Rişar, vesika kendisindey
miş süsünü takmıyor, bizi şaşırtmak is· 
tl:ytır. Biz onun arkasından Ceznire gi • 

deeeğiZ. Beri taraftan yüzbaşı Silver; 16 
numaralı TeSilı:ayr Londraya götürilp tes. 
Hm edecek. Doğnı3U çok güzel bir plan. 
Fakat, bereket versin ben, budala deği· 
lla. İ§ler nH!!dar kanşlk olsa yine ha· 
klcatf ke§!ederim. 

- O halde ne yapacağız? .. 
- Bu genç sinema mUnekkiaıni bıra· 

kırız, seyahatine devam etısin. Biz, yii~ .. 
bıışı Silverin pe~ine takılirJZ· R-a.kibl • 
miz. ormanda elhnizdeq kurtuldu. Tesa. 

düf karşısına bir otomobil çıkardı. Bu s~ 
fer nasıl kurtulacak bakalım.?.. Bence 
matmazel Bartel ve nişa.nlı&ı da ikinci 
şubenin memurlarıdır . .bimize ııı!nl ol· 
mak isterlerse onlard'a.n da kurtulmanın 
ç_aresini bilirim. Haydi, vakit geçirme .. 

den Burje~e pWtlim.. Bir saat son.ra Loa· 
draya bir tayyare hareket edecek. Bwıa 
yetişirsek Silverden. evvel Low:Lra.ya va· 
rır, i@iD:i bitirir, ve8ilcayı alırız.. 

Zerton zahiren Hormenin emri &ltlnda 
buhınnyordu. Fakat, Alman caswı te§ki. 
latı Hormenden şüpheleniyordu. Onun 
muvaffak ol-.'lladtğt gibi göstentiği bazı 

işlerde topladığı maliıl%latr bir b&.§ka 
devlete sattığını zannediyordu. Bunun i· 
çtn Zertona Hormenhl harekttnıı taras· 
sut etmesi ~ylenmi§, lllzmmmda eerbeet 

ZABITA ROMANI 
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çe J;ıaı;ckct edebilmesi salahiyeti de vc
dlmişti. Zorton bundan istifade etti : 

- Ben, fikrinize iştira.._lt etmiyorum, 
Hormen, dedi. Bana kalırsa, asıl takip e· 
dilecek, öldürülecek Jaktır. Zira veısika ı 

onun elindedir. ikinci büroya mensup mu, ı 
değil mi? .. Bunu ke:rtiremem. Fakat, üç 
mühürfü ;r;arfı bnldu, Par~i terketti. Bil· 
diğim gibi hareket etmeltte- beni mazur 
görünüz, şef •. 

Hormen homurdanır gibi: 
- Ne oluyorsun? ... 
DeW.. Sonra ilave etti: 
- Herkesin kendine göre fikri, muha

keme tarzt vardır. Pek ala, siz gazeteci· 
nin peşinden Cezaire gidiniz. Ben de Bur
lihle beraber Londraya gideceğim. 

- Tayyare, biri çeyrek geçe hareket 
ediyor, ,et ... Ben de, V'llkit geçirmeden 
tayyare karargahına gidiyorum. Zira, Ce. 
zair tayyaresi gece;Yaruımı yinni geç~ 

t&lkryM. ŞaMın açık olsun, gef ..• 

Br>nim için endi5e etmeyiniz;... Nasıl 

hareket ede.ceğimi bilirim ... Jalr. R~§ar 

son günlerini yaşıyor. 

- Yüzbaşı Silver de öyle ... İkinci şu. 
be memurları btl sene pek rahat edemi. 
yecekler. Ah! Sil ver, ah ... Bizi atlattın .. 
Fakat atlama sırası şin:ıdi sana geldi. 

Yüzbaşı Silver, tayyare karargA.hJ 
bürosunda kağıtlarını gösterdi ve iatedi· 
ği nıalü.matl' aldL 

Jak Rişar, on dakika sonra harekete
decek tayyarede oturuyoı:tlu,. Ondan baş
ka, müstemleke sergisini ziyarete gelen 
bir Aralı ~yhi: ile oğl 11 vardı. 

Karargah müdürü : 
- İhtiyar şeyh, dedi. Fra.nsaya kar

~ı sadakatini gösteanek için mütemadi
yen yemin ed->r, Oğlu daha serbesttir. 
İkisi de para f!:fn he!:'. şeyi y.apmaya ba. 
zırdır. Bun.hu: için mi Cezaite gj.diyorsu. 
mız? .. 

- Hayn:! ... Fa.kat, fırsattan istifade e-

Karargah müdürü, Silverin yavaşça 

söylediği bu !!özleri hayretle clinledi. ve 
bir sual sormadı. Yüzbaşıyı pek iyi tanı• 

yor, daima mühim ve tehlikeli işlerle 

meşgul olduğunu da biliyordu. Bütün as· 
keri ve sivil memurların lüzumunda ken-' 
dine yardım etmesi için elinde kat'i em.İt'· 
ler vardl. Sonra ikinci şubenin esrarı, 

dlinyanın en namushı adamlarına bile a· 
ç ıl a.mazdı. 

- Pilot ve memurlar, seyahat devanı 
ettiği müddetçe emtiniZ altındadır, ~· 

başı .•• 
'(Dwamı karşıki sayfada), 



. .., 
Fransanın en eskı agacı 

tehlikede 
F

RANSADA Abevil şehrinden beş kilometre uzakta bir köyde Fransa. 
.. ğ d Bu asırlarca yaşamış, 2,80 metre kut. 

mn en guzel kara a acı var ır. • 
b" ~açtır 

runda çevresi 7 80 ve boyu 22 metre olan ır ag · b d ta ın· 
1g30 da Fr;nsada toplanan tarihi ~bideler komisyonu u ağacı a r ı 

eserler listesine geçirmiştir. . . nı:.-"'J . k lar ağacın içerisini ta. 
lc:te bu ağaı- bugün tehlıkededir. ~er \e uş 
~ ~ ~ alnız kabuğile yere bağlı kalmıştır. 

rnamen oymuş olduklarından agaç Y • . tedbi alma!i.a .karar ver. 
Fransa tarih cemiyeti bu ağacı muhafaza ıçın r 

miştır. 

Yetimler 
• • 
ıçın 

F ~ 1 b" serinlemiştir. Fakat geçenlerdeki §İddetli sı-
RANSADA hava ar ıraz . · c· ·1 

kl d 
h k 

5 
sayfiyelere koc:arken Rens bcledıycsı say ıycye gı -

ca ar esnasın a er e . ".1 d .. ·· ·· ·e sehrin kimsesizler 
mek kudretini haiz olmıyan yetım çocuk arı. uşu~m~ş \ :; 
•urdundaki 250 ocuk için bir tenezzüh tertıp et1:1ıştır. . . . . 

} 
0 

b~l t t lmu~ ve çocuklar otomobıllcre bınmışlerdır. Fakat o. 
tuz otomo ı u u • Çil k ·· b ı 

tomobillerc binen çocuklar sevinçten şaşırıp kalmı~lardır: n ·u ara a ar, 

borular şık kasketler, çeşit çeşit oyuncaklar doludur. . . . 
• 

1 
k 1 tarlalardan ormanlardan geçılmıştır. Salıncak. 

Arabalar yo a oyu muş, ' . . . - · 1 d" 
lar kurulmuş çocuklar akşama kadar bir rüya ftlcmı ıçınde eglenmı~ er ır. 

Milyonu alacak mı? 
B U~DAN sekiz, dokuz ay kadar ~vv~l, Fransız bankas.~ ikramiye ~ev~i 
kasalarından biriılne Luiz isminde genç bır çamaşırcı kız muracaat eder, bu. 
yük bir heyecan içerisindedir. Kasadarla konuşmağa başlar: 

-Bil milyon kazandım! . . . . .. . . 
_ Tebrik ederim, matmazel, liıtfen bıletınızı gosterınız. . . 

,..ı 1 f kaybettim. Fakat bileti satın aldığım gişe o numaralı bıletı 
- ., aa ese , · ·ı 

bana sattığını tasdik ediyor, hatta bir de vesika verdi. O halde b!.r mı yonı 

benimdir. ,., d 
_ Bundan şüphem yok matmazel. Fakat ben t~limat ahk~mın an ayrı-

lamam. Size para verebilmek için biletj ba~a vc.rmen'lz !azı~. B~r. daha ~ra:t~r~ 
mz. Onünüzde altı ay vakit var. ümit edenm kı bu altı ay ıçensınde bıletınızı 
bulursunuz. 

Genç çamaşırcı evine döner. kıyıyı bucağı araştırır, bilet yok .. 
Aylar ~eçer. Kız birkaç defa daha bankaya gidip gelir, ~ilet.~ götü~~e~ pa. 

rayı almak imkansızdır. Altı ay biter, bir milyon. tatlı bır ruya gıbı gozden 

kaybolur. . 
~ekiz ay sonra kız bileti bulur. bilet masanın fizerınde duruyormuş. Riız-

garln uçmuş. dôşeme tahtasının bir deliğine sıkı~ış kalmış. 
Şimdi ı-·ransız milli piyango heyeti idare mecl~sı toplanarak paranın kıza 

,·crilip verilmemesi lazımgeldiğini tetkik edecekmiş. 

Bir adam kend'isini asıyor 
ve ölmüyor! 

K ANADADA Jozef Ovet isminde birisi. çok tuhaf bir bahse girişmiştir. 
B b h göre kendi!ini asacak, ip 3 dakıka boğazında kalacak. sonra sağ 

u a se ' d 7- k"I - l vesalim olarak inecektir. Bahse girişen ~anadalı 47 yaşın_ a ve o ·_ı o agır ı-
., d d Bahse giric:tiği zamandan bugune kadar, asılmaga alışma ıdmanları 
gın a ır. :JI • • d r k d" . . . 

ki ldu··r Günde sabah akşam ıkı e a en mı astmyor, ve ıpın 
) apma a meşgu · _ 
boğazında durmasını saniye saniye ~galtıyedormuş2. d k k 1 d ; 

Son idmanlarında hiçbir sıkıntı hıssetm en a ·ı ·a ası ı urmaga mu. 

vaffak olduğunu gazeteler yazıyor. 
Bu alışma idmanları sırasında Ovetin kansı. kocasından daha fazla heye 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatızma 
.. kı kik bü't"" 0 agn"" Iannızı derhal keser. 

Jamak lazım .. Fakat, nasıl old~ da ~r- ı 
ton şefinden ayrıldı? ... Gazctecıyi mı ta. 
klb ediyor yoksa kendisini tanır gibi 

NevralJı, n ı ve u 
lcabmda günde 3 kaşe alınabilir. 

- Teşckklir ederim, tekrar görüşe - ı 
lim ... Artık yerime oturayım. Seyahate 
devam edecek miyim, bilmiyorum. Geze. 
teci yolcunuzla biraz göıil§eceğim. Bel
ki onu yalnız bırakır, ben kalının. Hal
buki şu bin Taimrf takib etmek istiyor
dum. IAkin daha mühim vazifelerim 

var. 
MüdUriln elini sıktı. Çantaamı bir ha-

mala verdi, hareket edecek tayyareye 

götürmesini söyledi. 
_ Bereket veraln, gece seferleri o ka-

dar kalabalık olmuyor. Yoksa yer bula· 
...1:-ı. iyi bir mıvacaktmız. Biraz acele ıcuu.-, 

ye; i~gal ediniz. Bakınız arkamızdan bir 

yolcu daha geliyor. 
Silver, arkasına döndD ve Zertonu ta

nıdı. Tayyare istasyonu gUndllz gibi ay· 
dmlıktı. Alman casusu da yllSbafıyı gö-
- Sil '"' .. _,.teclnln kar-runce tanmııştı. ver, ı.--
şısmdaki koltuğa oturduğu sırada, Al -

girdi biraZ i-man casusu da tayyareye • 
lerdeki koltuğa yerleşti. 
Yüzbaşı Silv r dil UnUyordu: 

,..ft ı ,...UhUrlU zar
"Hay kör olası şe31 .... n ···· ı;n 

fı Mmll olnn bu sUkuti gençle serbestçe 
· "b b. fırsat kol-konu§amı,> acnğım. MUnası ır 

-rUnen .. ~yh için ınl geldi? .. 
go ,. b" 

Yüzbaşı, ihtiyata riaycten ır spor 
a•mı mUtalcaya daldı. Zerton, SU· 

mecmu- . . 
. d Cezaire gitmesınden ıyi bir iz 

venn e dl . 
üzerinde olduğunu anladı ve ken sıne 
bir oyun oynamaya tarar verdi. 

H en"in hakin varmış. Gazeteci 
- onn 

d i Juıı da ikinci büronun memue, n f8ll 

ru;ayyare havalanıp cenuba doğrulunca 
Alman casusu, suvere elini uzattı ve 

yüksek sesle: _ 
E - yanılmn·orsam m&ıyo, arka -- ger ·~ 

dqmım bu sabah kazaen çarptığı oto-
mobilde bulunuyordunuz. Gllzel nişanlı· 
nız tam sporcu bir kadm. Bqka biriai 
otnydı yaygarayı basar, belki de bayı. 
Iırdı. Cezalre yalnız mı gidiyorsunuz! 

DedL Mahirane ve halnane bir mak· 
saUa s8ylenen bu 9(Szler tesirini yapmış
tı. Sll'ıterin canı 1J1k11mıştı. Fnkat bunu 
belli etmemeye çalıştı, Alınan casusu • 

nun uzattığı eli hafifçe sıktı. 
Jak Ri§arın rengi sararml§tı. Silvere 
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Ziı:ai ,uojeluimi~ 

Sinopta havyar f 
kası kuru ac 

Döırt şeıtırDmDzde de banak tuzOaımaı ve 
ffabırDlkaDara; znraaı\C malkfiıneO®ırn vaıpaılfil 

fabrika vlUıcude ge\CDrDDece~ 

~@n seır~e 
DlkD blt:'lıylYı~ 

9 Ağuıtoı tarihli (Di Taymiı • 
TM Timeı) in Türkiye için neı· 

rettiği 40 sayfaldı: büyük ilaveden 
bahaelmiıtik. Buc\in, memleketi. 
mizdeki zirai inkiıafı ve ziraat 
projelerimizi anlatan qağıdaki 

ynzıyı iktibas ediyoruz: 
''Kamaliat Türkiyenin ticaret politi

kasını, Türkiyenin kendisinden mal 
alanlardan mal alması şeklinde ifade 
edebiliriz. Bu ana siyaset Londra Ber 
nclmilcl Mali ve fktıudi Konfcransııı -
danberi Türkiyenin aktctmekte oldu .. 
Kliring anlaımalannın da esasını tCot
kil etmektedir. 

Bugün, Türkiye ile İngiltere arasın· 
da böyle bir anlatma mevcuttur. Fazla 
olarak gerek bundan evvel yapılan 

gerek bu defa aktedilcn anlaşmalara 

Export Creditı Guarantee Department 
(ihracat kredileri, tekeffül dairesi) ile 
imzalannuJ mali anlaşmalarda merbut 
bulunuyor'clu ki bunlarda. da mal ile 
ödeme §Clrtlan vardır. 

Türkiyede vasi ziraat imkanları 

vardır. Memleketin coğrafi durumu, 
gerek iklim gerekse toprak şartlarının 
çeşidi, halkının çalışkanlığı ve nihayet 
emsalsiz bir muvaffakıyetle başarılmıJ 
yakın inkılap ve ilerleme . hareketleri, 
planlı ve metodlu bir yürüyü§ takip e
derek yakın bir zamanda Avrupaya gı
da maddeleri ve ale1C1mum ham ma!d -
deler ıhraç eden mühim bir merkez ha
line geleceği hakkındaki ümitleri haklı 

gösterir. 

Atalllrk ziraat bakkmda 
ne diyor ? 
Umumiyet itibariyle Türkiyenin zi-

rai istihsalatı vasıf itibariyle çok yük· 
sektir. Türk tütünü. Türk üzümleri, 
Türk incirleri, tiftik, fındık, cevir, pa
lamut ve Tilrkiyede istihsal olunan 
bilcümle hububat dünya piyasalarında 
çok iyi tamnmıı ve aevilmiıtir. 

Türkiyenin, tngilterenin istihlakine 
arzedebileceği başlıca istihsalat; buğ -
day, arpa, hayvan yemi, yaş ve kuru 
mcyvalar, sebzeler, yumurta, lderi, zey· 
tinyağı, hayvanlardan istihsal olunan 
maddeler ve kereste olarak mütalea o
lunabilir. Türk yünleri ve tiftiklen de 
lngiliz kuma§ fabrikaları nezdinde 
kıymettar mallardandır. 

Büyük Millet Meclisinin son açılıı 
nutkunda Cumhurreisi Atatürk mem
leketin ziraat politikası hakkında u
zun bir nutuk irad etmişlerdir. Müşa

rlinileyh ziraatı, Türkiye sınai politika
sının istinat edeceği esas olarak tavsif 
buyurmu9lardır. Kendilerinden sonra 
ıöz söyliyen Baıvekil ise Avrupa piya· 
aalarırun ihtiyaç gösterecekleri ham 
maddeleri Türkiyenin, bu piyaaalann 
talep edecelcleri ıekil ve evsafta yetiı

tirmek azminde olduğunu bildinni9tir. 
Cumhurreiıi Atatürkün iıaretiyle 

bakıyor ve acı acı dilgUnUyordu: 1 

"Talili rakibim... Demek bu sabah : 
LUsyene otomobilde refakat eden bu ... 
Kaza esnasında yanında bulunduğunu in
klr etmiyor. Halbuki LUsyen bana baş
ka tUrlil anlattı. Yerimi kendisine bırak
tığım bu adam Cezaire niçin gidiyor? Ah! 
anladım. Hiç gUphesiz mUhUrlil zarfı ben 
den istemek için ... Sabık niganlım mek
tuplarmm kaybolduğunu gördU. İhtimal 
garaj sahibi benim 1J.ldığmu söyledL Ben 
de, budala gibi gazete mUdtlıilııe gös _ 
terdim. Lilsyen kendisine telefon etti; 
Cezalre gideceğimi öğrendL Bu mektup. 
Jan benden almak istiyorlar. Fakat ver
miyeceğlm onları ... ,, 
. Mektuplan muhafaza etmenin neza -

ketaizlik olduğunu biliyordu. lAkin ma
zereti vardı: kıskançlık! .. 

LUsyeni hill seviyordu. Bu mektupla
n okumak. muhteviyatını öğrenmek is
tiyordu. Belki o zaman nlpnhsmdan nef , 
ret edecek, kendiBinl unutacaktL . 

Bir kögede oturan geyh Tamir ile oğlu 
derin bir dUlilnceye dahn11 gibi görllnU. 
yorlardı. 

Sil ver; bıınlarm arasıra AJman casusu-

Dıinyaca çok tanınan tıc sevilen tiiliinlerimiz 

Tür ki yede; bankacılık, münakalat ve 
muvasalatı ıslah, milli sanayi ve ticare
ti inkişaf ettirmek ve teşkilatlandırmak 
sahalannda büyük başarılar elde edil
miş bulunuyor. Şimdi de müşarüni

leyh vasi mikyasta bir ziraat kalkın -
masını istihdaf eden mesai için işaret 

vermiş bulunuyorlar. 
Bu kalkınmanın Türkiye blinycsinin 

temellerini teşkil edeceğine şüphe yek 
tur. Türkiye; Cumhuriyetinin 15 inci 
yıldönümünü 29 birinciteşrin 1938 de 
kutlulayacak ve bu tarih, toplanacak 
bir kongre ile, ziraat sahasında vasi ve 
sistematik bir islahat ve kalkınma ham
lesine başlangıç olacaktır. Hükumetin 
yeni ziraat politikasını tesbit edecek o-

. lan prensipler, Ankarada toplanacak 

olan bu kongrede tebellür etmi~ bulu· 

nacaktır. 

Kamllfıt Türkiye dmamdarlan; ge
rek kabitüllayonlann gerekse Garp 
Avrupaımın ısanayileıme barelı:cti neti
celerinin ,Türkiye iktıaadi bünyesi ü· 
zerine mazide iras ettiği hasarları ta
mamiyle müdrik bulunuyorlar. Gene 
bu zimamdarlar: memleket ziraatinin 
iptidai bir şekilde ve diğer memleket -
lerc nazaran geri ve sanayileşmemiş 

bir halde kalmasının, Türkiye istikbali 
bakımından vahim olacağını anlamış 

bulunuyorlar. İ§te bu itibarladır ki zi
rai ıslahat ve kalkınma programı vasi 
mikyasta makinelcıme ve zirai sanayii 
koruma esaslarına dayanmaktadır. 

Veni proııram 
Apğrda sayılan ziraat sanayii Türki-

yede sür'ati milmkline ile kurulacak· 
tır: 

1 - Et sanayii: Biri Menin, diğeri 
Trabzonda k~nıcrve, donmuı, aoğutul
muı et ve aalam imaline mahsus olmak 
üzere iki fabrika derhal kurulacak ve 
faaliyete geçecektir. Her iki fabrikada 
da birer mezbahadan maada; deri, bar
sak ve kanların ve diğer tali maddele-

na bakarak bir şeyler anlatmak istedik- ı 
!erinin farkındaydı. Biribirlcrini tanıdık
lan muhakkaktı. 

Yilzbaıı Silver, Jakla serbestçe görüş
mek, birkaç cllmleyle ni§anlısına ka~ 
haksızlıkta bulunduğunu, tesadüfün kur. 
banı olduğunu anlatmak istiyordu. Şüp
hesiz delikanlı, 16 numaralı vesikayı yüz 
bqıya verecekti. 

Fakat Zerton, ikinci bUro ajanından 
gözilnU ayırmıyor, ehemmiyetsiz beha -
nelerle ikide bir hitab ediyordu. 

Yilzba§ı Sllver bir aralık Jak'a: 

- Bana rakip nazariyle baktığınw 
biliyorum, llkin hak81ZSmız. Cezaire ka
dar sabrediniz. Dostane bir mUlikatta 
bulunmadan evvel bir geye karar ver- -
meyin(%. 

Dedi Soğukkanlılığını muhafaza eden 
delikanlı bu teklifi ubul edecekti. Fa
kat çok ıstırab çekiyordu. Di§lerinl gı • 
cirdataraJı: cevab verdi: 

- Blriblrimlu söyllyecek hiçbir §eyi
mlz yoktur, mösylt" Matmazel Bartel, 
kalbini istediği efbi Jrullanm•kta iste -

- 1 

digtne vermekte ıerbeattlr. Bana ge • 
lince: istediğimle konugmakta ve rakib-

rin muamele gbrmesi ıçın aynca tesi 
sat vücuda getirilecektir. 

Fabrikalann beherinde günde en a
şağı 2000 koyun ve 500 sığır kesilece 
gi tahmin olunmaktadır. 

2 - Balıkçılık sanayii: Sinopta bir 
havyar fabrikası kurulacaktır. istan • 
bulda, Trabzonda, Geliboluda ve iz· 
mirde balık tuzlama ve konserve fab
rikaları vücuda getirilecektir. 

3 - Yumurta: 50.000 ton sikletin 
de yumurta ha::ldiistiabisinde, hamızı 
karbor.lu sogutma cihaziyle mücehhez 
bir soğuk hava deposu da Samsunda 
inşa edilecektir. 

4 - Zirnat nınkineleri: Memlekette, 
her ~§it ziraat aletleri ve makinelerı 

imali için iki büyük fabrika kurulaca"lt-

tır. 

5 - Ormancılık sanayii: Bu sanayi, 
mühim gruplara aynlmı~ bulunuyor. 
Bugün elde, kepf ve mesahaları ikmal 
edılmiş olarak Karaderc .crmanlan var· 
dır ki bunları işletilmeleri için bir 
İngiliz grupu tarafından müracaat vaki 
olmuştu. 

6 - Ycmit sanayii: Elma, armut v ... 
kaysı kurutmak üzere yirmi kadar is
tasyon ve fabrika yapılacaktır. 

7 - Konserve, yemiş ve ~ebzelerlc 
bunların tali istihsalatı, portakal ve 
domates suları, şarap, si!dre ve şampan· 
ya imali için de bir kaç fabrika kurula
caktır. 

8 - Planın miıhim bir kısmını teıkli 
etmek üzere soğuk hava mahzenleri ile 
hububat depoları ve seleksiyon ve tas· 
nif istasyonları vücuda getirilecektir. 

9 - Sütçülük iıtihaali.b: Kars ile 
Çorluda ~ereyağ, peynir, kazein ve süt 
tozu imal olunmak üzere iki büyük 
fabrika tesis olunacaktır. 

10 - Yün ve tiftik yıkama ve temiz
leme cihazını havi bir kaç fabrika da 
yapılacaktır. 

lerimden çekinmekte serbestim. Rica e
derim, ben sizi tnnımıyorum, tanımak da 
tstm· s· ıyorum. ı.z de beni tnnımayınız, ra-
hat bırakınız. 

Yüzbaşı daha fazla ısrar edmezdi. Uç 
Yabancı yolcu kar§ısmda hUviyetlnl, de
likanlıya açıkça söyliyemezdL 

Beklemekten başka çaresi yoktu. Bi
naenaleyh, biraz uyumak lstlyormt11 gibi 
koltuğa gömUJdü, gözlerini kapadı. 
Şeyh, yerinden kalktı, bara gitti ve bir 
kadeh şampanya i8tdL Az sonra oğlu da 
kalktı, bara gitmek için Zertona i§aret 
etli. Fakat Alman casusu, Silverle deli
kanlıyı yalnız bırakmak istemiyordu, ya
nından geçerken kolundan tuttu ve: 

- Düşünme delikanh, dedi Haydi gel 
bir gcy içelim .. 

Jak, bu daveti memnuniyetle kabul et 
tl. Raki binin kaJ"fT.Smda buluıım&81 ba
hma dokunuyordu. 
Şeyhle oğlu yeni gelenlere ehemmi • 

Jet vermeden ve konU§IDadan içiyorlar
&. Zerton delikanlıya: 

- Bunlar medeni Arablardır. Şarabın 
haram olmasma ehemmiyet vermezler 
l7erler. Herhalde dUn sabah nişanlmıyl~ 

(Sonu Var), 



• 
Moda deniz klUbU tarafından tertip edllen 

[)~ifil Ü~ ib@)ylf@)liifilD 
Galatasarayhlar dört müsabakada üç birincilik 

kazanarak 15 puvanla birinci, Beykoz da 
12 puvanla ikinci oldu 

Dün Moda koyunda, Deniz Klübü 
tarafından hazırlanmış olan deniz bay 

Tamı yapıldı. 

DUnkü mfisabakalara amatörler 
Ye profesyoııeller iştirak etmiş ve 
birincilerine mükllfatları bizzat BaŞ
vekll Cclil.l Dayar tarafından verll
..;miştir. 

TEK ÇiFTE KIDEMLİLER: 
Öğleden cv\'el yapılan müsabaka

lar sırf amatörlere tahsis edilmişti. 
llk yarış kulüplerin tek çifte kıdem
JJJerl arasında idi. Du müsabakaya 
beş klüp girdi. Yarış neticesinde 
l\Iehmedin çektiği Beykoz futası bi
rinci, Güneş ikinci, Altmordu üçün
cü oldu. Galatasaray futası yanlış 

şamandıra döndüğünden diskalifye 
edildi. 

2 ÇlFTE KIDEMLİLER: 
Du yarışa Galatasaray, Güneş. 

lstanbulspor 
Çorluda berabere 

kaldı 
Çorlu balkevinin davetlisi olarak dün

kü pazar günü Çorluya giden lstanbul
sypor genç takımı, samimi olatak istik
bal edilmiş, ağırlanmı!j ve içten gelen 
sevgi havası içinde yapılan futbol maçı 
,golıı.ü.:ı;. o.larıık beraberlikle netlcclcnmiıs
tir. 

1stanbulsporlu gençler nk~am geç va
kit ayni tezahilratla uğurlanmı§ ve al
kışlar nrasındll Çorludan n)Tilmışlardır. 
Sarı • Siyahlılar Çorluda gördükleri iyi 
kabulden çok memnun olduklnrını bil
dirmekte ve gnzctemlz vasıtasiyle ken
dilerini davet eden balkevl ba5kanlığı

na teşckkilr etmektedirler. 

. ,,. . .. ,. .. 

Beykoz, Altmordu, Fener klüplerl 
girdiler. Yarış çok zevkll oldu. :Ne
ticede Fethi, l\1 uzaffcr ve Reşattan 
mUrekcp Galatnsarayın Haydar fu
tası birinci, Cevdet, Cihattan mürek
kep Beykoz futası ikinci, Jozef, Fü
sun \'e Molihten mlirokkep Güneş fu. 1 

tnsı da ilçUncil oldular. 

kılavuzluk UçüncU ve Şirketi Hayriye 
dördilncU oldu. 

M ÜPTEDlLER: 
Bu yarışta Güneş fıtası t ers şaman

dıra döndüğü ve sapariz verldiği için 
diskalifiye edildi ve neticede Galata-

saray birinci (Feridun, İsmail, 

Alber, Ertuğrul, Davut), Beykoz ikin
ci ve Fcnerbahçe üçüncü oldu. 

Öğleden evvel son yarış bayrınlar 
arasmdaydı. Du müsabakaya Fener 
ve Güneş girdi. Yarış sonunda Fener 
l.ıirinci, Güneş ikinci oldu. 

O n üç şarpinin girdiği şarpi 
yarışlarında Sümerspordan Feyyaz 
birinci o}du. Beşinci vaziyette olan 
Burhan (Galatasaray) ikinci, İbrahim 
(Güne~) üçüncü oldu. 

4 TEK BAYANLAR: 
Du müsabakaya. Fener Ye Güneş 

girdi. Sıkı ve devamlı bir çekişmeden 
sonra Fenerlıahço birinci, Güneş 1. 
kinci oldu. 
DOXANMAIŞKAMPAVYALAR: 

D u yarrşa Yavuzun I Ye il n uma
ralı işkampayyaları girdi. Zevkli bir 
~eklşmeden 11onra I birinci 1I ikinci 
oldular. 

ÇiFTE KA. TCA BAŞLA"R! 
Uç kayığın girdiği bu yarışta Hu. 

meli feneri birinci Anadolu feneri i. 
kinci ve Kumknpılı Kirkor reisin 
kayığ-i üçüncü oldu. 

CA'NKCRTARANLAR: 
Dcnlzyolları, liman, kılavuzluk, 

Şirketi Hayrlycnin girdiği bu yarış
ta Dcnlzyolları birinci, liman ikinci, 

400 SERBEST YÜZME: 
Sır.r amatör yüzücülere tahsis edi

len bu yarışlarn 13 yüzücü girdi. Hor 
nıUsabakada olduğu gibi bermutat 
Galatasaraylı Halil l'e Mahmut kar
deşler başta geldller ve yarış sonun. 
da Mahmut birinci, Halil ikinci, Bey 
kozun küçük ve scvimll yUzücüsU İb
rahim üçüncü oldu lar. 

TAIILtSl YE SA.ı. ~DALLARI: 

Rumell \ 'C Anadolu fenerleri talı
lisiyelcrin girdiği bu müsabakayı 

.Anadolu fenerliler birinci ve Rumeli 
liler ikinci olarak bltlrdilcr. 

Sovyet bisiklet turv 
Ilütüıı spor teşekkülleri, 6 iliı 29 ni;'Us

tosta yapılacak olan ikinci Sovyet bisik
let turuna luızırlanmaktndır. Yol. Mosko. 
va - Kiev - Minsk - J>skov - Leningrad -
Kalinin - Moskova üzerinde olup, geçen 
seneki turdan 700 kilometre fazlasiylc 
3.200 kilometre uzunluğundadır. Tura, 
tanınmış bütün Sovyet bisikletçileri i9-
tinık eyllyecektir. (Tas) 

Dıinkü yarıştan bir enstantane 

4 TEK KIDEMLİLER: 
J 

Şimdi sıra günlin en mühim l arı. ! 
Snrıkırmızılılar da teknik davran 
yorlar 'e rakiplerinden evvel yar 
bitirerek hem birinci ve hem de g 

nün ~amplyonu oluyorlar. 
şında. Klüpler arasında dört tek kı
demliler. Bu yarışın neticesi günün 
şampiyonunu bcll edecek. l\IUsnba
kaya Galatasaray, Gtiııeş, Beykoz, 
Altmordu, Anadolu olmak üzere beş 
klüp girdi. 

Güzel bir çıkış yapan Beykozlular 
Galatasaraylıların güzel ~o enerjik 
kürek çekişi karşısında gayretleri
nl u bir netice vcrmiyeceğiul anladı
lar. Sarı kırmızılılar rakiplerini bir
kaç futa boyu aştılar, dümenci Re. 
şadıu iyi ve bilgili idaresi ile rakip. 
lerinden evvel şamandırayı döndü
ler. Yarış çok zeykli vo heyecanlı o. 
luyor. Daşta Galatasaray, hemen ar 
kasmdan Güneş ve Beykoz kovalı

yorlar. Bu arada bir motöriln geçişi 
futaların su almasına sebebiyet ve. 
riyor. Artık futnlar ariveyc yakla
şıyorlar. Bu arada GUııeş futası ara
daki mesafeyi kapatıyor gibi. Fakat 

Motosiklet 
Avrupa şampiyonluğu 

Berllnde yapı tan 
mllsablkalar nihaye 1 ndi 

Beş yüze varan motosiklet amatö. 
rünün iştirak ettiği "A\TUpa moto
siklet; ııarnpiyonluğu,, müsabakaları 
Bcrllnde ynpılını ve eu netice ile 
nihayetlenmi!itir: 

l - Georg Maycr, 2 saate 28 daki· 
ka. Vasati sürat: 139,5 kilometre. 

2 - Danicl (İngiltere) Norton mo
tosikletiyle, 2 saat 30 dakika 13 sa. 
Vasati sürat 137,5 kilometre. 

3 - Fritch (İngiltere) Norton mo
tosikleti ile, 2 saat 31dakika3 sa. Va
sati sürat 136,6 kilometre. 

Galatasaray ekip!: Reşat, Ali, S 
ha, 'l'ursut, 1lhan. 

Güneş ikinci, Beykoz üçUncü old 
lar. 

Umumi ımvanda G. S. dört yarışı 

üçünde birincilik alarak 15 puvanl 

günün birincisi, Beykoz 12 puvanl 

ikinci, Giıneş 7 puvanla üçüncü o1 
clular. 

Dundan sonra suda kayak, ve ta 

lhnye sandalları tarafından numar 

lar yapıldı vo müsabakalar da neti 
cr-l<'ndi. 

Alman 
M·ni takımı 

Bu sene birçok mübi 
m açla r yapacak 

Almanya, gelecek Sezon için altısı 

Almanyanın haricinde oynanacak S 
milli maçlar hakkında taahhüdlerc gir
miştir. 

18 de Chcmintzdc Polo-nyaya karşı. 
25 de Bükreşte, Romanyaya karşı. 
23 tcşrinievvelde Bcrlindc ispanyol-

lar.ı, 

11 birinci kanunda Amsterdamda da 
Holandaya. 

29 ikinci kanun da Brükseldc ide Bel
~ikaya. 

26 martta Romada italyaya. 
Ayni gün (B) takımı Lüksemburg 

da Lükscmburg takımına. 
24 nisanda, Pariste Fransızlara 'kar

şı oynayacaklardır. 

Ba;vekil mi;kı!f at ları (Jalıtıyor. 
-~r.:-....-.. .............. ~--=-===;:::==========w=====;::;::::;:==:;:::.!~~ 

Deniz boy_rammda Başvekil müsabakaları seyrederken ve klüpkr ara swdaki dÖit çille yarı 



Dördüncü koşu nım 11tfJıtı'!t#4tJ 

Dünkü 

• 
Büyük bir kalabalık önünde çok zevkli 

ve heyecanlı geçen 

at yarışları 
D a n b üfed e b u heyecanı teskin edecek 
bulunmadıQı iç in Veliefen di çayırıı 

bir bardak su 
kerbelaya dönmüştü 

At koşularının dördüncüsü dün, her J 
zamankinden daha büyük bir kalabalık 
önünde, muvaffakıyoth bir şekilde ya· 
pıldı ve, bermutad, başından sonuna ka. 
dar heyecan ve alaka) la takip edildi. 

Yalnız, bu kalabalık nekadar büyük 
olursa olsun, daha üçüncü koşudan iti
baren, büfede suyun ve diğer meşruba
tın bitişini ve Vcliefendi koı;u yerini 
bir Kcrbelaya dönii§ünü mazur göstere
mez. Küçük bir şişe suyu 7,5 kuruşa sat
masını bilen koı,ıu yeri büfesi icab eden 
tedbirleri almasını da öğrenmelidir. İ
dari işleri üzerine almış olup her zaman 
dürüstlüğü ile temayüz eden kıymetli 
atçılarrmızdan Fikret Atlı'•ın önümlizde
ki haftalarda, bu ciheti nazarı itibara a
Iacağmı ümid ederek gelelim koşuların 
neticelerine: 

Birinci koşu (Satış ko~usu) 
Dört \'C daha yukarı yaştaki yaron. 

kan Arab ve hallskan Arııb at ,·e bı. 
raldarma mahsus. 

Mesafe 2000 ctre; ikramiye: 190 u. 
ra. 

I - Vnlll (Ahmet Geliş); Ganyan: 
300; Plise: 120. 

2 - Sanlru~ (Talat Çel"ik); plase: 
100. 

3 - Aldcniş (J.'chmi Vural); plase: 
sıo. 

Plise olnuyanlar: Can, Muul, Ejder, 

Ceyli.n. 
Bu koşunun Ünlli ile Sarıkuş arasında 

bir mücadeleye sahne olacağı zaten tah
min ediliyordu. Fakat bundan evvelki 
koşusuna nispeten hatırı sayılır bir kilo 
avantajı bulunan Sarıkuş daha çok rağ
bet görüyordu. Halbuki Ünlü'nün cokeyi 
Bayram ustalıklı bir biniş neticesinde, 
koşunun sonlarına doğru Sarıkuş'un co
keyinl gafil avlamasını pek iyi bildi ve 
bir at başı farkla birinci oldu. Son fule
lerde bir hayli mesafe kapatan Sarıkuş 
da böylelikle, sırf cokeyinin cidden fe
na binişi neticesinde, koşuyu kaybetti. 

ikinci koşu f,amhca koşusu) 
Dört ,.e daha yukan yaşta yanmkan 

İngiliz at \"e kısraklara mahsus. 
Mesafe: 2400 metro; ikramiye: alO 

Ura. 
l - Sağanak (Prens Hallın); Gan. 

yaiı: 120. Plise olmıyanlar: 2 - Mah
nurre, se,1m. 

Normal şartlar içinde, namaglüb Sa
ğanak'm koşuyu hiç kimseye kaptırmı
yacağı zaten besbelliydi. Netekim öyle 
oldu ve Preıts Halimin bu harikulade atr 
koşunun hiçbir anrnda tehlikeye maruz 

kalmadan ve en Ukilçük tıir .,_ Mm 

sarfetnıedeıı kolaylıkla birinciliği ka· 

zandı. 

Oçilncil koşu (Conkbayırı 

koşusu) 
lltç koşu kazanmanıııı iki yaşında yer

li haUskan İngiliz erkek ,.e dişi taylara 

mahsus. 
l\leı;afc: 900 m~tre; ikramiye: 400 

lira. 
ı - l:"ıhnazka~a (~luhlllet Ytldmm); 

Ganyan: 230; Plise: ııo. 
2 - Karanfil (Ahmet Ataman); pli-

se: 150. 
Pla!!+c olmıyanlar: S - Yatağan, Ka· 

ya, Batıray. 
Bundan evvelki koşusunda Oyanın ar. 

kasından ikinci olan Ece, idmanlan es
nasında lıafüçe sakatlandığından bu ko
§Uya girmedi ve bunun için, hangi ta
yın birinci olacağını kestirmek güç hal
ledilir bir muamma halini aldı. Maama
fih, idmanlarında çok muvaffak olduğu 
ağızdan ağıza yayılan ve bundan evvelki 
koşusunda ,Ecenin arkasıpdan üçüncü o
lan Yılmazkaya ile Karanfil en çok rağ
bet gören taylardı. Yılmazkaya ~ met. 
ro gibi çok kısa bir mesafede, rakipleri
ni bir hayli geride bırakarak birinci, 

Karanfil do çetin bir mücadele netice

sinde ikinci oldu. 

DördOnen koşu ( B~ztot
koşusu ) 
Vç 'e daha yukarı yqta halfslran tn. 

glliz at 'e kısraklara mahsas. 
1 - Sunander (Prens HalJıu); G&n. 

- tauZ - - --
IEdlrnekapı 
cıvaroncla 

l podrom 
inşasına karar verildi 

Nihayet lstanbulda da, güzel bir i 
podrom inşasına karar verildiğini, dün 
memnuniyetle ülrendik. 

Bu Jpodrom Edirnekapı civarında 

inşa edilecek ve Ankaradakini11 eşi o 
lacaklır. 

lstanbl41da, biiyük bir ipodromun 
inşası lüzumımu, bu sütunlarda defa.;. 
lorca tekrarlamış ve bunım, atcılığ 
mızın inkişafında ne ehemmiyetli bir 
rol oymyacağını tebarüz ettirmiştik 

Bu bakımından, ı•erilmiş olan bu 
kararın bizimle beraber b#tün at me 
raklılarını da sevindirdiği şüphesiz-

dir. . 
Artık Türkiyede at neslinin ıslahı i. 

şine tam bir itimat1:_bakabiliriz. 
b .. ---

f&n: 100; Plise: 125. 
2 - :So,·ıs (Prens HalJıu); Ganyan: 

100; pli8C: 125. 

arcı, Tomru. rına (Sunander ve Novis) e büyüt bir 
Dilrilstlllğii ve atlarıru ancak iyi ha- itimat gösteriliyor ve hemen herkeıt, bi-

zırladıktan sonra kogulara. sokma.siyle latereddild, bu iki hayvana Gan 
ıöhret bulmuş olan Prens Halimin ahı. nuyordu. yan oy-Plise olmıyanlar: S Daudi, Spring Bo· 

Ayın '17 ve '19 unda iki maç yapmak Uzere 

Tamşıvar güreş takımı 
Şehrimize geliyor 

Romanyanın amatör şampiyonlarına 
malik olan Tamşıvar klübü güreı takı· 

mmın şehrimize geleceğini evvelce 

yazmıştık. 

Berlin olimpiyatlannda derece alma· 
ğa muvaffak olmuş bir çok elemanlar 

bulunan komşu memleket pehlivanları 

iki &in sonra tehrimizo gelecekler ve 

ilk müsabakalarını 17 Ağustos ~arşam· 
ba akıamı saat sekiz buçukta Taksim 
stadyomunda . Güneı klübü güreşçile
riyle yapacaklardır. 

Bu karşılaşmanın revanıi 19 Ağus· 
tos cuma günü gene Taksim stadınlda 
olacaktır. 

Misafir güre§ takımını: Duka Mikai, 
61 kiloda Horvath Josif, 66 kiloda 
Gavrilenko Nikola, 72 kiloda Guzmen 
ivan, 77 kiloda Rokos, 8 7 kiloda Trian 
Pctru, ağır siklette de Kondorossy 

1 
Zalandan müte§ekkildir. 

Bunlardan Horvath, Kokos, Traian 
ve Kondorossy Romanya milli güre§ 

1 takımiyle müteaddit defalar şehrimiz . 
deki Balkan .oyunla~ına iştirak etmiş -
lerdır. 

Roman)'alı pehlivanlara karp, miiaa
bUaJamı bir kısmını Greko • Rumen 
ve bir lusmııu ıcrbeıt uauliyle yapacak 
olan Gilneı takımında da Küçük Hilıc
yin, Ya,ar, Yuıuf Aslan, Saim, Yahya, 
Mersinli Ahmet ve Mustafa bulunacak-
tır. 

Tamşııt1r tilr_, tahfrmrdtı n Ttl1.ot!a Ro. 
manya §ampiyonu Guzman 

Tamııvar • Güne§ güreı müsabaka· 
larrna ba!hakcm olarak Ahmet Fetgeri, 
hakemliklere de Seyfi Cenap, İsmail 

Hakkı. Sadullah, Saip ve Rumen kafi· 
lesindoa ... »pawlı sesilmiJtU. 

Sunander daha depardan itlbaren 
Dandi ile çetin bir mücadeleye girdi ve 
ancak son \irajda bll§a geçeblldi. Düz
lüğün ortalarına doğru Novis de, güzel 
fuleler atarak Dandiye yet.i§ti ve onu 
kolaylıkla geçtikten sonra; birinclliğı 

zaten kazanmakta olan ahır arkadqiy
le mücadeleye girmeğe lilzum görmeden, 
ikinci oldu. Dandi, eski formunu bu· 
lamadıkça, Prens Halimin iki kısrağı 1• 
çin asla tehlikeli -0l:ımaz. 

Beşiocl koşu 
Dört 'c daha yakan Yafta ~ 

Arab l'C Ha.ll8kan Arab Jasraldarma 
malısu. ... 

Mesafe: 1800 metro; ikramiye·: 155 11• 
ra. 

1 - Lile (K. Köktener); Ganyan: 
1100; plUe: 250. 

2 - Sanku~ (Talit Çelik): plise: 
110. 

Plise olm.ıyanla.r: Bahtiyar, Bamdani. 
Sankuş, birinci koşudaki çetin n:ıUca. 

delesine rağmen, Bahtiyarla beraber, bu 
koşunun da favori.siydi. 

Fakat Lale gUzel bir koşu yaparak 
blltUn tahminleri altilat etti. 1'111••\flte 
K. XlSJı:tener'fn lasrajı daha depardan f. 
tfbaren bqı aldı ve peflnl bıralmuyan 
Bahtiyardan kurtulduktan sonra bir 
hayli açıldı. Bu sırada Sankuı da geri· 
terden yetigtiyse de, ilk kogudald yor
gu~lu~ dolayısiyle, en küçük bir mü
cadeleye dahi giri§meden ancak ltfpci 
oldu. Çüto bahis meraJtlılan, uzun me
safe bay\'anı olup, kO§uaunu beklediği 
besbelli olan Bahtlyan, önümüzdeki ya
rışlarda unutmamalıdırlar. 

Kombinezonlu bahiıter 
ÇçilncU koıuyla beşinci koşu araa~d 

tertlb edil~n çifte bahiste LA.le • y t 
mazkaya çiftine oynıyanlar ı ı· 1 

• . ıraya mu-
kabıl 22 lira, dördüncü koıudaki ikili ba-
histeyııe, Sunander. Novis çiftini .futfü
ranlar l liraya mukabil 4 lira aldd ar. 

A.FQı 



Rejısörlük en ta lı 
Meslekt·r! 

Onlar, öpüşme sahnelerinin istedikleri gibi olabil
mesi ıçin yıldızlcırı doya doya kucaklar ve öperler ... 

Meşhur rejisör Ernts1 Lubiç, Marlen Dit rih'i kucak1ıyarak bu işin nasıl yapılaca 
ğını artist llcrbert Marşal'o tarif ediyor. Merlernn kıs kıs giildüğüne dikkat edi
yormmunuz .. 

Holivudda artistlerden de çok ka
zanan birkaç sinema reJisörü vardır 
ki, sinema şirketleri bütün muvaff a
kıyetlerini bu adamlara borçludurlar. 
Orada bir filmin rejisörü onun ruhu. 
hayatı demektir. İyi idare ve tanzim 
edilmemiş bir film mevzuu ve artist
leri nekadar kuvvetli olursa olsun 
halle tarafından rağbet görmez. Onun 
içindir ki Holivudda fılm şirketleri a
rasında dehşetli bir rejisör kapışma 
rekabeti vardır. Büyilk bir film §ir -
ketinin m~hur bir rejisörü ayart
mak için bazan çok garib usullere 
müracaat ettiğine tesadüf edilir. Ta. 
nınmış rejisörlerin pek büyUk bedel
ler mukabilinde bir şirkett.en diğer 

bir şirkete ödünç verildikleri çok 
vakidir. Filmin senaryosunu terlib 
eden ve onu muhtelif sahnelere ayı
ran hep rejisörlerdir. Onların en bil· 
yük işlerinden biri de artistlere film 
alındığı sırada bilfiıl rollerini tnrif 
etmektir. Metro Goldvin şirketinin, 

rejisörü Frank Copra.ya sahib olmak 
için KolUm.biya 12irketine Greta Gar
bo, Klark Gey'bl ve Con Kravford gi
bi Uç en bUyUk artisti vermeğe razı 
olması sinema şirketlerinin rejisör -
lere ne dereceye kadar fazla ehem
miyet verdiğini göstermeğe katidir., 

Film alınırken bir sandviç yemek 
gibi en basit bir hareket bile rejisö
rün tarifi veçhile yapılmalıdır. Öpüş. 
me sahneleri rejisörlerin bilhassa ü
zerinde durdukları sahnelerden biri
dir. Bu sahneleri tarif için rejisörle
rin gürel artistlere sarılıp onlan bol 
bol öpmeleri iktıza eder. Mn.a.mafih 
rejisörler işlerinin bu kısmından pek 
müşteki değildirler. 

Rejisörleri a§k sahnelerinden son
ra en fazla me~l eden sahnelerden 
biri de kavga, döğUş sahneleridir. 
Burada da artistlerin gayet tabii ha.
reket etmeleri ve savrulan yumruk· 
larm inandırıcı olması lfizımdır. 

Bu sahneleri artistlere Iayıkiyle 

tarif için rejisörlerin ceketlerini çı
karttıkları, yüzlerine gayet aasbiy. 
mlş gibi ifadeler vererek muhayyel 
bir hasma yumruklar savurdukları, 
yahut da muhayyel bir hasımdan ye-

dikleri yumruk darbesiyle studyonun 
ta§larına serildikleri görülür. 

Ne§?'ettiğimiz resimler §imdiye ka
dar hiçbir sinema mecmuasında ve
ya gazet.ede görülmemiş resimlerdir 
ve rejisörleri muhtelif rolleri artist -
1ere nekadar bUyilk bir dikkatle ta -
rif ettiklerini göstermek itibariyle 
pek pyanı dikkattirler. 

Reji or Kmtiz, prof csyoneı blr boksorl 
Jıli nde nasıl dovU§uleceğini anlatıyor 

Batan bir denizaltı gem1sl, birçok artist 
ıçiu yabancı bir sahnedir. Rıiisor Loyd 

Boknrı bizzal suyun içine gırerek arlist· 
lcrc rollerim tarı/ ediyor. 

. . .. ~. ,'• .. 
.. - ....... --.... , ..... 

SUBAY'ın 
IKaçoırcdla~u lko~ 

Her genç kızın, her kadının 
her sevenin okuyacağı İnce, 

içli bir aık romanı 

HABER' de 

lngiiiz hava manevralarından alınan netice 

lngiltere hava üstünlü
ğünü kaz n 1 i~ı? 

veını a yapılan IFalırev s~sltemı taıyyaır Deaı-Dliıl 
süıra'ltueırl ~D:!EDD ~IYl~YBtYIVOlr 

Hadiseler, İtalya ile İngiltereyi tek
rar karşı karşıya çıkarmak istidadm'da
dırlar. Bundan evvelki karşılaşmalarda 
İngiltere, İtalyan cuzularını tamamiyle 
ve kat'i surette kabule yanaşmamakla 
beraber İtalyayı attığı hiç bir adımdan 
geri döndürememişti. İtalyan emrivbi
lerine, tngilterenin boyun eğmesindt 

Libya ve sicilyadaki İtalyan hava kol
or.dularırun ne büyük tesiri olduğu ma
lfundur. 
Habeş harbi esnasında Milletler Ce

miyetin:n müşterek hareket kararlarını 
suya dü~üren hep İtalyan hava kuvvet· 
leri olmuştu. Bu kuvvetlerin neler ya
pabileceği o zaman meçhuldü. Bugün 
bellidir. Habeşte İperit ve İspanyada 

bomba savuran İtalyan hava kuvvetleri 
kendilerini tecrübe ettirmiş bulunmak
tadırlar. 

Filvaki, İspanyadaki harp Habcşte 
olduğu gibi ltalyan tayyareciliği için 
sadece heyecanlı bir spor olmamıştır. 
Hükillnetçi İspanyanın hava kuvvetleri 
yüzlerce İtalyan tayyaresini ve bir o 
kadar İtalyan pilot ve "hava muhari
bı,, ni imha edebilmişlerdir. Fakat bu
na rağmen• ispanyadaki tecrübeden 
İtalyan havacıları pek fena bir not al
mamışlardır. 

Bitaraf müşahitler, bilhassa, 1talyxı 
pilotlannın emre itaatta gösterdikleri 
taassup üzerinde durmaktadırlar. Ge
ce, gündüz, aç, tok, :fırtına, kar, buz, 
ya-mur, ıclolu, aia demeden havalanan 
İtalyan pilotlan Franko nezdindeki 
ataşemiliterlerden takdirkar notlar al
mışlardır. Bununla beraber ekserisi 
ç.ck genç olan bu pilotlardan bir çoğu
nun keyif verici zehirler kullandıktan 
da rivayet edilmektedir. 

Umumi harpte Alman tayyareci
lerinden çoğunun keyif verici zehirler 
kullamıklan, bilhassa meşhur hava 
kahramanı baron fon Rihthofen'in ko
kain almadan havalanmadığı ötedenbc
ri söylenir. 

Bu da bazı Avrupa milletlerinin ha
va harbini hiç bir zaman isteyerek ka
bul etmedikleri zannını kuvvetlendiı -
mektedir. Bu milletler, ellerindeki va
sıtalann mükemmelliğine dayanarak 
bir geyler yapabilmekte iseler de hava 
kuvvetlerinin icap ettirdiği sinir sağ
lamlığın'dan çoğu mahrum bulunmakta· 
dır .Japonlar ise asli tayyareciliğe is
tidat göstermemektedirler. Japon 
tayyareye biner binmez batı dönüp u· 
yumakta ve deva.mlı surette kusmakta -
dır. Çindc harp eden Japon bava kuv
vetlerinin gönüllü Avrupalc pilotlar 
kullanmaları bundandır. 

Fakat ne de olsa, ispanya!da İtalyan 
havacılan bir çok kurban vermiş bu
lunmaktadırlarlar. Bu da hava harbini 
adamakıllı göze alarak uçtuklarını '°'" 
lur olmaz tehlikeden yılmadıklannı 
izah ediyor. Faraza Ebre nehri boyun
da Katalonya müdafaa hattı üstünde 
cereyan eden son hava harplerinde İ

talyan tayyarcciliğinin Frankoya yap
tığı hizmetleri şu resmi tebliğ pek gü
zel göze vurmaktadır: 

"Bir hafta içinde Ebre mıntakası
na 455.000 'kilo bomba ablrruştrr. 

Bu muddct zarfına elli ısekiz filo 
uçuşu yapılmııtır. Bu uçuşlarda 

kullanılan uçak yekunu 541 • 
dir. Bu bombardımanlar esnasında 

Mekinenza, Filika, Asko, Mora la 
Nueva, köprüleri tahrip edilmiıtir. 

Bu köprüler civarındaki askeri top · 
luJuklar: çok alçaktan uçuş yapılarak 

mitralyözle taranmış ve hükfımetçi as· 
kerlerin üzerine iki kiLoluk 2000 küçük 
bomba savrulmuştur. On uçaklı bir filo
muz Nueva köprüsü yanındaki siperler 
üzerine 5.000 mitralyöz kurşunu sık -
m.rıtır, 

Gece ve son derece fena ~artlar içinde yapılan manevralarda 9 uçak parçalan
dı; 17 pilot öldıl. Burada düşen toy yorelerden birinin enkazı gorülüyor. 

Keşif uçuşlan ve bombardıman tay
yarcle.rini muhafaza uçuşları yapmağa 
memur avcı filolarımız yorulmadan 
salışmışlardır. Bchcrinc SO aon .sistem 

avct tayyaresinin iştirak ettiği 13 mu
hafaza ve 13 keşif uçuşu hiç bir zayiat 
vermeden başarılabilmiştir. 

Bilakis düşmanın iki "Rata,, ve bir 
"Martin - Bomber,, markalı uçağı dü
şürülmüştür. 25 Temmuzdan S Ağus
tosa kadar geçen zaman içinde 16 72 
harp uçuşu yaptık. 2827 saat uçtuk, 
462.000 kilo bomba attık ve saire .. ,, 

ispanyada son altı ay içinde, İtalyan 
le1iyonlarının hava zayiatı ise şu ista
tistikte pek feci bir tarzda göze vur -
maktadır: 

350 harp subayı pilot. 
150 gönüllü pilet. 
240 rasıt, tayyare parkına memur 

subay, makinist ve telsizci. 
Yani ceman yekun 740 fen subayı. 
Habeşistan'daki bütün havacılık za· 

yiatının on tayy:ıre ve yedi pilottan iba
ret olduğu da düşünülecek olursa. ls
panyol macerasının İtalyayı Habeş 

harbinden çok daha fazla yorduğu an
laşılır. 

Gelelim ingiltereye: 
En büyük endişesi imparatorluk yol

larından önce Metropolu korumakla 
hülasa edilen İngiltere iki yıllık hazır
lıktan sonra şayanı dikkat bir manevra 
yaptı. Tamamiyle harp günleri şartları 
içinde cereyan eden bu manevralarda. 
uçaklar düştü, pilotlar öldü, bir çokta
n da yaralandı. Hava erkanı harbiyesi
nin, umumi erkanıharbiyeyi gençleı;ti
ren ve bir musevi olan İngiliz harbiye 
nazırı Sir Hor Belişanın bir muvaffa -
kıyeti suretinde kabul edilen bu manev
ralara tam 900 uçak ve 15,000 kişilik 

bir hava harp kadrosu, 17000 kişiden 
mürekkep uçağa karşı miıdafaa kuv
vetleri, 4000 rasıt işirak etmiştir. 
ıSon sistem, çok sür'atli bombardı-

man ve avcı tayyarelerinden mürekkep 
olan bu kuvvet, 1ngilterenin ;bava si
lahlanmasında ne sür'atle yol aldığını 
ve 'haıumlannı yıldıracak bir ku ete u-

laştığını izah etmiştir. 
900 uçak tarafın~ yapılan bütün 

uçuşlar, son derece fena şartlar içinde 
ve en tehlikeli berbat havalarda ve ge
celeyin yapılmıştır. Hakiki bir harpte 
uçaklann bu manevradakinden daha 
fena şartlar içinde uçuş yapacaklan id
dia c!dilemez. 

Manevra esnsmda 9 uçak düşmüş 

veya parçalanmıştır. Ölen pilotların sa
yısı 17 dir. Manevra neticesinde Lon
draya herhangi bir uçak baskını yapı
lamıyacağı ve Britanya adalannın hava 
emniyeti tamamiyle elde edilmiş oldu
ğu analştlmıştır. 

Faircy sistemindeki son sistem hü
cum uçaklan Harrikanda uçak ldefi ba
taryalanrun açtığı baraj ateşini geçe
memişlerdir. 

Hava devletlerinin en mühim endi -
şesi sür'at tefevvuku olduğuna göre 
İngilizlerin pek methedilen avcılarının 
saatte kaç kilometre alabildiklerini her 
kes merak etmektedir. İtalyanlann 550, 
Rusların 540 - 580, Almanlann ( 8

) 

640 kilometreye ulaştıkları bir devir!de 
son sistem İngiliz uçaklarmın sür'ati 
günün en büyük meçbulUdür. İngiliz 
erkanı harbiyesi elde ettiği sür'at hak
kında en ufak bir haber sızdırmıyor .. 
1ngilterenin sakladığı bu sır acaba ha
vacılığının lehinde mi, aleyhinde mi?. 

Az olduğu için mi saltlıyor, yoksa 
çok olduğu için mi? Eğer çoksa uçak 
adedinin azlığına rağmen hava faikiyeti 
İngiltere tarafından kazanılmıştır, de
nilebilir. 

Sadık DUMAN 
( •) Askeri techizatı konmamıt hafif 

bir uçakla elde eı:lilmiı sür'at •. Siliıhlan 
konursa bu uçak ancak 550 - 580 kilo· 

metre yapabilir. 

f t;ta~bül ·. Beledivesi ilanları .> . .-.·-· 
, ' 

Beher metre mlfrabbaına Uç buçuk lira bedel tahmin edilen CihanF yangın 

yerinde Ekmekçibaşı mahallesinin Kadirler yokuşu sokağında 12 inci adada 202 -
255 - 297 - 257 harita N. lı arsalar arasında yUzstiz 31,60 metre murabbaı sahalı ar
sa satılmak iizerc alllkndnrlıın arasında açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi 

levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 8 lira 29 kuruşluk Uk teminat makbuz 
vnya mektublle beraber 22-8-938 Pazartesi günü saat 11 de Dainü Encümende bu. 
lunmalıdırlar. (B) (5137) 



BİR SAADET'in 
Hayalini arıyorum ! 
AŞK ve HD5 ı~O~ ~.NJ ---

Aliye yıkandıgı ve giyindiği sırada. 
baisi hayatıma, babama baktım. ikinci 
!işeye başlamıştı. Muhabbetle yüzüme 

• baktı: "şerefine!,, dedi. Fena şeyleri h:ı 
trrdan çıkarmak, ölünün hayalini kov

lllak lazım, degil mi ya? 
Bardak kadar kocaman kadehi bir 

nefeste çekti: "Oh ı., diye ağzını şa
pırdattı. S nra tekrar bana gözlerini 
dikerek: 

- Arsız, arsız yüzüme ne bakıyor
sun? <lcdi. Canın sopa mı istiyor?. 

Hoppala! Bu da ~Uzel.. Cevap ver
lllck b'"yhud~ icli. L:ık'n i)ziJr d.ledi: 

- Ku ura bakm.ı, hastayım .. Anne 
llın pişırdıgi kah\·e kalbımi tık.ıdı. 

Bu esnada J\ !iye göı undii.. Kolun · 
dan tutarak çarçabuk lıuraclan kaçır • 
rtıa'k, bu otladan uzaga götW-mek için 
~ektim .. 

- Söyle, sevgilim, evlendiğimiz .ıa
rtıan artık babanla mesgul olmayız. de
~il mi? diye sordu. Sarhoşlardan ödüm 
J:>atlıyor ı 

ihtiyarın ôltimu bayrnma rastlamı 
tı ... 

S kakta rastı:ele yürürken Kara -
tiınınige gelmiştik .. Meydan kalabalık
tı. Bir "atlı karınca., önünde durduk· 

Ali}'e, atların birine binmek için sıra 
hckler.-cn. bir iki çingenenin çaldığı 
lia 1-:ı, sabırsızlandığ.nı görüyordum ... 

A...' .i para ile bir ata iki çocuk <la bine
biliyordu. Bu hoştu!.. Atlıkarıncanın 
lahibi: "Haydi 1 Çabuk binin!., ,diye ba· 
Cırdı. EvveHi biribirimizc baktık, s::nra 
itın üzerine tırmanmağa aıladık. 

Dönüyorduk. Etrafımızdaki kalaba
lık daha çoğalmıştı. Nihayet, vakit gel
di, indik .. Herke!! bizi, daha doğrusu 

Aliyeyi alk•§lıyo'"du. Şaşırdım .. Bu gü
len ve alay eden insanlar arasında, n e 
bir adım ileri: ne bir adım geriye yil -
tüyemeden süklüm püklüm kala kalmıı· 

tıın. 

Herif: 
.. _ llayJi bir tur daha ... Bu da ca-

bası!.., diye bagrıyordu. Ahali bir uğul
tu iç:nde: ··- Bir daha, bir daha!. .. 

diye haykırdı. 
Aliye, memnun, gülerek sıçradı. Ben 

ele onu takip ettim. Yavaşça: 
"- Kolumu tut! ... dedi .. Alay eden

lere öyle bir çehre ile baktı 'ki bazıları 

Sckilip gittiler. 
ihtiyar kadının biri: 
- Aaaa !. üstüme iyilik sağlık; vay 

!ıllık vayı Bacağına don bile giyme

flliş ! Tüüü!.. 
Diye küfürler yagdırmaga başladı ·· 

Vanrnda beş altı yaşındaki erkek ço
cuğuna, bak:rak fırsatını vermeden: 
"Haydi oğlum, gel!.. ıdiye ilave etti. 

aurası iyi değil: c:nci meydanına gide· 
ı· ım . .,, 

Ycızan: tiuseyın Zek1 
7 - . 

clegıl, halk: "Bir daha, bır ~~a !,, ~ıye 
haykırıyordu? Yer aç Isa, ıçıne gırc-

cektim; c 'kadar utanmıştım. 
k bir Aliye farkmda c.le~ıldı, alı~ ~n 

aktris ıavrıyle gülerek attan ınıyordu .. 
Onun da müteessir olmasını istiyor-

d Koluma ..,irJıgi zaman bütün bu um. b •• 

fena <luşuncclcr kafamdan uçtu, gıttı .. 
Lakin bu iızuntü içime.le bir iz: bıraktı. 

E' c gelınce Cahidlc karşılaştık. 
Dalıa bir kaç gün evvel o kadar kibir, 

t Satarken bugiın - iltifatla -aza:ne • 
yanımıza gclisinc dognısu hayret et-

mi:ıtim. 
Aliycyc dc<lı ki: 
_ Babam b::ni sı.ı:ınlc oynanıaı;a 

gönd~rdi. . . 
Cahid b:ına bir kehme söylcmcmıştı .. 

Bununla beraber onların peşinden gi

diyordum .. Cahid arabasın n iızerıne 

çıktı oyun başlamıştı. 
_ Beyazıda. Beyazıda 1 Gidecek var 

mı? Buyurunuz, binsenize, hanımefen

di. 
Kamçı ile diz~inlcri bir eline aldı .. 

Diğer eliyle ele J\liyeye binmesi için 
yardım etti. lştc böylece, J\liyemin ilk 

arzusu clmuştu .. Ve ben bu defa da. 
vaho;i bir kıı;kançlığın kalbi:ni ısırdığı-

nı hissettim. 

Alıye: 
_Ya kocam? diye seslendi .. Sen de 

gelsene, Ahmet Ali 1 .. 

_ O sizin kocanız değil ki.. 
_ Canım, O)namıyor muyuz?. 

- Ha, o başka .. 
Her ne bahasına clursa olsun onlara 

ben da karışmak istiyordum: davet edil

mediğim halde, arabacı yamağı vazife· 

sini almıştım. Oyun uzuyordu. Birden

bire ismimin söylendiğini duydum: 
" A hmet Ali 1., başımı kaldırdım ... Ba
bam çağırıyordu. Aliyeyi bıarkmak mec 
buriyeinde kaldım. Vakia benimle bera
ber gitmek istedi amma, pek yarım a

ğızla. 

Babam gene bulut gibi idi. Şunu, 

bunu istedi. Yaptım .. Ve sonra tist kata 

çıktım. 

Pencereyi açtım, avluya şöyle bir 
göz attım. Ve aptal aptal baka kaldım. 
Oyun da değişrr:işti. Aliye arabanın 
içindeki iskemleye oturmuştu. Elinde 
diz,..,.inler vardı. Cahid arabanın atı cl
mu;tu. Avlunun içinde onu gezdiriyor-

du. 
Evvela yürüyor, sonra hızlanıyor, 

nihayet koşuyordu .. Aliye: 
.. _ Dchey ı.,. diye haykırıyor ve e-

lindeki kamçıyı mütemadiyen sallıyor
du. Cahi:i kan ter içinde, nefes nefese 

d du. Aliye cnun y:ınına gitti, yana-ur . . . 
v •• tu·· Sonra evin merdıvenlennı 
gını op . · 
tırmanrr.ağa başladı. 

Her halde sapsarı kesilmiş olmalıy -

d Lakin Aliye farkedemedi. 
ım.. ) r Sonu l'a1 
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Trakya'da 

Yeni köyler 
kuruluyor 

100 tavuk istasyonu 
kuru ldu, ıou milyon 

fida n u~ıhıodı 
Edirne (Hu::ıu i) - Trakyada hüm. 

malı bır çah~ma ,·ar. Yeni asfalt iıze
rinde Ofla \c h .. ı..ı ırılı 'chııklarclı E. 
dırnc şose ı uzcrınde ATtırbaba çıftlığı 

~·aııakkalccle ·~"· .. ~u ~ .... ,,hıı hukümet. 
çe satm alınmış \C buralarda }eni koy. 
ler kurulınağa ba,ıaıımıştır. 

TıH'U.K c...lı\Sl ll'ILEŞTI 
Trakyada temız kanlı Lcguın, Rodey. 

land cınsı tanık i::itasyonlarmın sarı~ı 
100 u grçtı. h.o) liı, bır fü>cl damızlığı I· 
çın hır hu~ıık lııa \ crı} ur, lıulamıyor. Bu 
cıns ı egordan ~cık tutuldu. Bu sene lam 
ıo.OOU cı\ cıv buyuk makınclcrdcn çıktı. 
Bunla'"ın en az ~arı ı d:ımızlık olarak. 
tır. bta yontar da 150 re çıkacaktır. Bir 
çok yanlı~ tahmınlere ra6'1lıen bu damız. 
IU(ıar \,a.ıakkale, Geııooıu, fckırdag, E
dırnc. \ ızc, Lulcburgaz, Muratlı inan. 
lı. Babaeskt, l,;zunköpru. K~an bölge. 
lcrindc mi.ıkcmmel 'e arızasız ycrleşmif

tır. 

ı kr ı ta yon bu ene çe' re köylerinde 
hemen hemen para ız veya hayvan gıda. 
sı ile değiştircrcl{ yumurta ,·erecektir. 

Peo:tcdckı ta' ukçuhık, ta' ~nrılık hare-.. . . 
ketlerını \"c bolluğunu ve l\lacar mılletı. 
ne 80 mılyon lıra kazandırdığım Ye bü. 

yük hay\ an ıhracatından ü tun döviz be. 
tıirdığinı goren muallimlerimizin yeni ha 
reketleri şuphe ıle karşılayanlar için yep
yeni bir omek \ e Trakya çah~ması için 
de bir de tek olacaktır. 

DEVLET ÇIFTLIGI 
Luleourgazda Devlet çirtliği bir filem. 

dir. Bi.ıtün tohumları ı !ah ediyor. Bir 

yandan makineler bi~yor. Bir yandan 
da Yeni mahı:.ul ı:.clektörlerinden makine. 

!ere. geçerek en nefis tohumlar \'eriliyor. 

Bu ene 5000 de'rnr üzerinden çalı~an 
çiftlılc. gelecek sene 13.000 dekar işliye
cektir. 
Trakyanın en ıyı bo tan tohumlarını 

da De' let çıftliği hazırlıyor. 60.000 lira. 
Jık } eni te is.1tıle bu sene demir} ol bo. 
) unda \C ırtlarında yapılacak değir
menlere ı tımlak cclilecek motor ve ::u şa 
tosuna su verilecektir. Çiftlik jçinden ge.. 
çen bir dere başlıca bir :rimettir. 

Devlet çiftliği bu sene aynca 100 de. 
karlık damızlık bir meyve fidanlığı açtı
ğı gibi, 200.000 fıidan dahi köyler için 
yeti':'tirilmiştir. 100.000.000 fidan da a
ş:ya gelmiştır. 

Vmumi miıfetti~lığin aşı ve fidancılık 
kursundaki 50 köy genci büyük bfr posla 
ile aşıların yardımlanna g'öndcril~cektir. 
De,·let çiftlıği gelecek sene hayvancılık, 
sütçi.ılük dahi yapacaktır. 

• Otedenberi bilhassa lstanbul Ye 
Trakya ha,·alisindc tutulmuş olan Balı
kesir keçelerinin son zamanlarda kalite
leri bozulduğu göriılduğtinden Balıkesir 
ticaret oda ı bundan sonra keçelere ve ke.. 
çeden imal edilen eş} aya damga vurm~ 
ğı kararlaştırmıştır. 

Aydın memleket 
hastahanesi 

_ geniş 1 e fi 1 i yor 
Aydında dok tora, hatta bir çok bU)ilk 

şchlr lerlmizden daha fazla 
alaka ~österlliyor 

A) dın, (Hu u i - Dahıli. harıci l:ı-1 
boralU\ar, rontgen ıntani. zuhrC\i, oz 
miıtchassı lanna malık olan Memleket 
ha:;tancmiz kadrosuna umumi meclıs bu 
y:ıl kulak, boğaz \C burun miıteha s1sıle 
ve ikinci eczacı da ilave ederek numune 

hastaneleri ayarına yukselmio:tir. l la ta. 
ncmizde rapılnıa.kta olan pavıyonun •n. 

şaatı bıtmck uzercclır. Çatıs:ı ortulmüş, 

marangozluk i len de sona cm1cktcclır. 

Payıyonun nçılma rcqni, Cumhuri) et 
ba} ramında yapılacaktır. 

Bu paviyonda tcmız \e kırli iki ameli. 
yathane ıle rontgen ve elektrik tedavı 

makine i, intani hastalıklarla, kulak, bu 
run ve boğaz sendsleri hasta kabul 'e 
karantina kı mı birleştirilecektir. 

Ha tancmizin uzerinde ameliyat ta ya_ 
pılabilen bir rontgcni vardır. Umumi 
mcclisın bu yıl vcrdıği tahsic:atla, en son 
model hir roııtgen daha satın alınmıştır. 

Bundan ba~ka birisi hastanenin ışık 
ve ı mma~ım temin edecek diğeri ront. 
gen ve laboratuvar işlerine cereyan vere. 
cek iki yeni motbr alınmıştır. Geçen mali 
yılı ha tanemizde 2619 ha ta yatmış ve 
şifa bulmuştur. 9178 rontgen \'e labora.' 

BoDvacdlln 

Bolvadin, (Hususi) - Kaymakam 
J<"eyzı Ak • r un eh mmı~ etle takip etti
ği iıılcrdcn biri de şehirciliktir. Belediye 
işleri üzerinde dıkkatle duran kayma
kam, bu idarenin başına i~ i çalı mnla
riylc kendisini Bolvadinlilcre scvdirrnis 

tmar mua) ene ı 1258 ameh)at rapılmıc: . .. 
tır. Ha tan de pol kılın ık rnua) ene ı , e 
teda\ ı ine halkımız bu) ük rağbet gostcr
mcktedir. Geçen yıl polikılinik1e rnuayc. 
ne \ e teda\ ı gorcn hastalann ı::ayı 1, 

l 1.112 kışı)j bulmuştur. Bir buçuk yıl. 
dır Alm,ınyada ihtisas yapmakta olan 
dahıli) c mutcha ı ı doktor Mulı in don 
mu~ \c \azıfc ne ba l.ımı~tır. 

Ha lahaııcmizın kı) mctlı mutcha ıc.; 

)arından bin i A) dınd.ı halkın hekime 
karsı go tcrcıı-: ı alaka} ı hiçbır } crdcn 
hatta 1 lanbulda bıle gormediğıni, hal
kın bu al~kasma karşı hekımlerin de yar 
dım gostermeler1i lazımgeldığini söyledi. 
70 ya ında kanserli bir kadını evlatları. 
nın doktora getirmekte \C analarım kur
tarmak için hiçbir fedakarlıktan çekin. 
rncmckte olduklarını soyliycn doktor. 
halk daha ziyade tenevvür edince Ege 
yi dun) anın en mc ut mmtakası olmasa 
namzet gormcktedir. 

!\1 cmleket hastanesinin bu tarakki 'c 
inkişafına, buyük yardım ve alakao;ı do~ 
kunan ilbay ve umumi meclisle hastaha
nenin kıymetli başhekimi 'e rnütchas ıs. 
larına butun A} dınlılar müteşekkir bu. 
lunmaktadır. · 

o1an Hakkı Göksoy'u gctinniştir. Bele
diye reisi ehrı gliz llf'§tirmet;e çalış
mal(.tadır. Yukardaki reeimdc Bolvadinin 
belediye tarafında!]. birtakım tadilat ya. 
pılmnsı dU Unulcn kısmı ile yeni belcdi.f 
) e reisi gorUlmcktcıdir. 

Van gölündeki balıklardan 
havyar istihsaline başiandı 

Van, (Hususi) - Van goliındcki balık hauncsınden havyar istihsali iç 
faaliyete başlanmıştır. İktısat vckıileti Balıkçılık Dırektörü Kemal bu maks ~ 
la şehrimize gelmiştir. a · 

~i~dilik kadrosu elli ~işilik bir tcı:ıkilat faaliyette bulunmaktadır. Balık 
mevsımı yaklaşmakta oldugundan yakında bu kadro takviye edilecek t · t 

. l 1·1 k h . 'h 1. ta k ' esısa genış e ı ece ve avyar ıstı sa ı ar c a tır. Birdenbire kalbimin durduğunu h is
settim, Nefes alarr.ıyordum. Tevekkeli 

k -ayılmış gibi idi. 
Melahat evde, ~an!<i bir sarhoşlu t~n 'b' ~ı ve mü§ 

. . "lk anlarda oldugu gı ı Sade bır "ecehkle ı .7.am Jkı' ba-
b • d bir kaç saat evve 

fik bir tavırla beni karşıladı. Halın e b"ıle kalmamış-
BEN Katil 

.. . 
mıyım 

Kısa roman 
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mı!tım. 

? • 
O vakit ona daha ziyadesokuldum. Kucaklamak • t a· 

K k ıd ıs e ım .. 
ıp ırmızı o u ve beceriksiz ellerle beni itti. 

ı k' ururdan eser ya ;ılıktan b;r kac saat evve 1 g ın kola • 
.. ' ~ .. . l hiddetimi yatıştırır.an 

tı. Eı.k:si ci l>i tatlı sozlerıy e .. • ·· de bayıl· 
k uzun öperek gogsum 

yını bulabildi.. Ok~l\ara • uzun 
1 

· 'r'ınde her oıe1•·i . • b" aoık ham esı ı:s ı< dı ve ben, adeta yenıden dogan ır :t 

un:.ıttum. 
·1 artık w . . i ihtiyar daktı omuz 

fcıe b:ışlaJıt, mın uçuncu senes . k" ig-renç yd-
.. 1 d" Onun yerme tekrar es ı 

çalı~anıı) acagını so) e 1• • v güzel bır 
do.nen Melahata inad olsun dıye genç e b 

o:avıı11na · . . ·ı · uzun ov :ı: ., :. • • b' ü1 fidanı gıbı serpı mış 
d:ıktılo ;ıloım. Bu mu ır g . · lannda ıssız 
ı b. kız idi yüziinde güllerin ateşlı rengı , saç t . 'n 
u ır ' k" r karanlıgw 1 vardı. zmırı 

d 1 ccelerin parlak ve a ıs ı . . 
ve yıl ız ı g . . k bir iş bulamamış. ailc.sını 
. . d 'idi D nızlıde çalışaca .1. ıçınden egı • . . . "b" tacra çocugu sayılabı ıı:" 

. · elmıı1tı Benım gı ı :s 
bırakıp ızmıre g ..: . d 1 bu kızla daha ilk konu.ş-

. .. n dokuz yaşın a o an • 
dı. Henuz o . . . • 'yi ruhlu bir 1nsan oldugu-

d k·ı-aıarda c•ddı, samımı. ı tugum a ı. 

nu anladım 'd" . t de anlıyordu. Binaenaleyh az 
b• daktilo ı ı. ış en d 

Serı ır d . . bir mevki kazan ı .. 
. . . d yazıhane e ıyı . . 

:r:anı<tn ı;erısı:ı e k nasıl oldu bılmem. tı· 
d ·ı:· le konuşur en, 

Bir giın ken 1
• ıy . t'kbalden bahsetmeğe h:ı'l 
• raktık ve ıs ı 

caret me' r.ularını tJı 

ladık. "dır • gozlerı parlıyarak: 
Semiha - bu daktilomun ısmı rıına•ıklarla brtUlu bir k:.i-

. . d di du,·arları sa 'J 

Nakleden: Muzaffer ESEN 

. -: Semiha, dedim, ben de seni seviyorum .. Emin ol ki s•
nı sevı:orum._.. :ürekten gelen tertemiz bir aşkla .. Fakat ;e 
yapacagımı bılmıyorum .• Semiha canlandı, lı:at'i bir sesle. 

-: Ben, yapacağımı biliyorum, dedi, şimdi yazıhan~nizl 
terkedıyorum .. Yarın sabah ta İzmirden aynlıyorum .. 

Gayri ihtiyari haykırdım: 

. - İşte bu olmaz .. Artık ne sen benden ayrılabilirsin Se· 
mıha, ne de ben senden .. 

Haftalar geçti.. Her geçen giın heni Semihaya bir kat 
daha bağladı • Ona malik olmak arzusu gün geçtikçe derinle
şen bir yara halinde göğsümün üzerinde kanadı, durdu. 

Bir gun ona: 

- Seır.iha, dedim. Sen benimsin, eninde sonunda benim 
olacaksın, öleceğimiz güne kadar beraber yaşayacagız: Bu 
iki yüzlü yaşayışa artrk tahammül edemiyorum.. Melahatla 
bo anarak ayıılmağa da yüreğim razı olmuyor. Çünkü bu ka
dının hala lıeni ısevdiğini hissediyorum. 

Semihanın yüzü hazin bir sonb3h.ır akşamı gibi karardı .. 
Heyhat zavallı yavru da yüregimin 'bu iki meçhuliu muadele
sini halledemezdi.. Sadece sakin &akin, sessiz sessiz agladı. 

Bu dugüm hal5 çöıulmuyordu. Ben ne yapacagımı hala 
'bihniyordum. - Bılsenıı. e k d isterdim 

~Ok kas:ıb.:ı evinde yaşamagı ne a a~u bır eve ben de bayı- (So1 ıt a ) 
~~~~~~~~~-~--·khrh rtwlLP.!!.~~.:.::.::.:....:::__~--=--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~-
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CAN BAZ 
- Kocacığım, Şehzadebaıına um· ı 

baz gelmi§ .. Beni götürsene 1 .. 
- Olur Ane!. 
- Ama ne vakit'!, 
- Dur bakalım, bir gün gideriz: .. 
- Bir gün! .. Cambaz bakalım 'dura-

cak mı öbür güne kadar?. 
- Durur .. Durur ... 
- Ne olursun Osman, bugün gide-

lim. 
- Bugün mü? i:nkanı yek .. Kirazla

n cötürec.eğim.. Görmüyor musun ? 
Küfelerin dibi 1.1.ı:mağ~ başladı. 

- Olsun kocacığım, olsun! Olsun! ... 
~eni bu,ün cambaza götür .. 

- Ane, ama .. 
- Ne olursun? Ne olursun?. 
Ayşe boylu boyunca genç adamın o· 

muzlarına doğru sıçrıyor, topuklarını 

kaldırarak yü.zünü onun siyah bıyıkla· 
nna ıürtüyor, bir kedi gibi mırıldanı
yordu: 

- Ne olusun( Ne olursun( Gidelim. 
Osman bir kaç kere başını iki tarafa 

aalladı. Uç ay evvel evlenmişlerdi ... 
Xuta1111~ berhane gibi eve bu küçiı1t 
m ıirdili ıün herıeyin yüzü gülü -
wrmif ti- Misafir odasındaki ccvi.z kon 
aoliln üstündeki 6UI dökülmüş ayna, 
utık parlıyordu. Karpuzlu lambalann 
gözü açılmıştı. Ayşe her gece bu kar
puzların ikisini de yakmadan rahat et· 
miyOl'dU. 

Osmanm annesi gelinini çok ıcviyor
du. Hem de daha misafir sayılırdı. 
Yoksa Fatih camiinin avluswida'lri mey
va sergisi ile her gece bu kocaman fi· 
tillere gaz yetiştirmek kabil mi idi?. 

- E, bari gidin Osman ( Bak A~ 
iıtiyor •. 

- Ama anneciğim, kirazlar •. 
- Kirulan ben götürürüm.. Senin 

prak orada defil mi? Oturur, utans 
hU onunla.. Hem cambaz ne kadar ıü
re.r? iki aute kadar dönersiniz .. Değil 
mi?. 

Oumn, ıcnc. bquu aağa aola büktü. 
~nenin kırmızı dudakları aralanidı. Son 
ra birdenbire ~ döndü •e koruııollu o
cla,a dotnı koftu-

• • • 
Bir büyük çadır kurulnıuıtu. Bu ça

dmn tepeaiddeki deliklerden çubuk 
subuk günq giriyordu. 

İçerisi kalabalıktı. Kadınlar, çocuk -
lar, erkekler .. Ane ile koca&ı bir kenara 
oturdular. 

Ortada beyaz fanilalı bir kız, bir a
tın Uıtünde, dönüyordu. At talimli bir 
asker gibi güneş tepsilerinin ortalanna 
basarak ve kafasını kürumlu kurumlu 
ealli.yarak, yürüyordu. Kız sağ elini ha
vaya kaldırarak, ince, kcakin sesiyle 
arasıra çığlıklar atıyor; hayvan o anda. 
tepesindeki kırmızı tüylü sorgucu sal· 
lıyarak kiınemeğe baılıy«du. 

Sonra ortaya bir tahta paravana ge
tirdiler. Bu paravananın üstünde içiçe 
boya ile çizilmiş halkalar vardı. Bu 
l..ıblann önünde sarr yüzlü, zayıf, kı-
• boylu bir adam duı'du. 

Vücudunu tahtaya yapıştırdı. On a
dım ileride iriyan, gene beyaz fanilalar 
giyinmiı, g\Uel bir adam duruyordu • 
Bacaklarının tdilim dillin fırlamıı, ıert 
adalcleti, durduğu yerde kımıldayıp 

duruyordu. Simsiyah saçları ve gene 
ıimıiyah gözlerı vardı. Elinde de bir 
ıürü parlak ağı.ılı bıçak tutuyordu. 

Derken bıçağın birini, çalımlı bir 
hareketle, havaya kaldudı, kolu bir ya
rım daire çizdi ve o anda, paravanm 
önündeki .tamın sağ kulağının dibine 
bıçak saplandı. 

İkinci bir bıçak sol kulağmın dibine 
yapı§tı. Artık bı~ar havada uçuyor 
ve kıpudamadan yerinde duran ıarı 
yüzlü adamın vücudunun ıdört tarafına 
yapr11yordu. 

Ayte, her bıçak havaya. fırlay~a 

Jı:csik bir ses çıkarıyor ve kocasının 

kolunu aı:lnyordu. Osman: 
- Korkma AY§e, dedi, onlar alıp· 

trr .. Bir şey olmaz!. .. 
Hakikaten iriyarı adamın elindeki 

bıçaklar bitince p8l'avanm önündeki sa
rı yüzla delikanlı, usuUaetk bıçaklann 
arasından srynJdr ve iki elini batının 

üıtUnde "biribirine lantliyerek çadrnn 
dart tarafını dolaıtı. 

Bu adam, Ayte ile kocasının önün -
den geçerken, genç kadın dikkat etti: 
Adamın yüzü gülüyordu. Fakat her 

tarafı titriyor.iu. Dıprı doğru fırlamış 
kaburga kemikleri, sivri diz kapakları, 
kalın damarlı elleri, her yeri titriyor

du. 
Ane. gene Osmanm kolunu sıkarak: 
- Zavallı adam!. 
Diye mırıldandı. 
öteki, bıçaklısı. olduğu yerde dim

dik duruyor ve beyaz. iri ıdıılerini göa· 
tererek; bacaklarının etlerini oynatarak 
etrafına gülüyordu. 
Ayşenin gözleri ona takılmıJtı. O 

kadar ki Osman bile bunun farkına var
dı. Başını eğdi, onun yüzüne baktı. 

Ayşe farkında olmadı. Siyah gözleri 
yarı kapalı, yanaklanrun üstünde bir 
kızartı, bıçaklı adama bakıyordu. 

Osman birdenbire ayağa kalktı: 
- Gidelim artık! . 
Dedi. 
Ayşe şaşırmııtı. Bir ıey aöyleyeme

di. Osman onu elinden tutarak insan 
sıralarının arasından geçireli. 

Yolda hiç bir şey 'konuımadılar. 
~ . ~ 

- Ayşe, bu akşam Hacı Kadıların 

gelini davet etmiJ. Fincan oyunu var
mış .• 

- Ben pek yorgunum anneciğim. ... 
Sen git istenen!. 

- A ! .. Fincan oyununa gitmez mi
ıin? Hani bayılrrdın .• 

Osman bapnı önüne eğmitti .. Sofra· 
run ortasına tunuz bir yemek konmu! 
gibi üçü de düşünceli ve isteksizdiler. 

Anne de fincan oyununa gitmedi. Os-
man, hiç yapmadığı işi o akşam yaptı: 

- Biraz kahveye çıkacafım !. 

Dedi. 

Geee yansı Ay~, yatakta, bacakla
rına kocaıırun kıllı bacaktan değince, 

Uıperdi. Bir salıncakta imit te salıncak 
tepeden aşağı doğru hızla iniyormuı 

gibi içi ütüdü. 
Osman ıeaini çıkarmadı. tki tarafa 

bir iki döndü. Sonra uyudu. 
Ayşe düşünüyordu: Tavanda ına ıı

ra çitalar vardı. Tam on iki tanef 

Hepsi de uzun ve beyu idiler. Araları 
biribirinin ayniydi. Heıaplı yapılanı· 

latd.ı .. 

Sonra bir tahta kapının önüne bir a
dam dikilmitti. Karpuıda iri, cellad 
gibi vüc.udlu, araba gibi bir adam l •• Pa
labıyıklr, upuzun l Elinde parıl parbyan 
bir sürü bıçak! Atıyor ... San yüzlü a
dam ölüyor .. Bir daha atıyor. San yüz
lü adam bir ldaha ölüyor. Bir da.ha, bir 
daha, bir daha .. 

Çadrr büyiı1c bir geminin güvertesi 
&ibi sallanıyor. Ay§C kocasına dokun· 
madan kıpırdanıyor. 

Tavanda çitalar parlıyor .• 

• • • 
Osman gece y~ doğru uyaııidı. 

Kulak verdi: Karısı aayıklryordu. Ev
veli ne aöylediiini aı:ılayaınadr. Sonra 
kelimeleri ıeçmeğe ba§ladr. 

A yıe, dUda'lr1annm arasında bir aolulr 
gibi yumu~ayarak, ralanarak dökülen 
ve göğsünü heyecanla ıi~ircn mınltı
larla, ideta inliyordu: 

- Yapma! Bir yerine saplanacak! 
Atına brçağt ! YzJvanrrm, yapma! .. 

' 

I1han TARUS 

Gökten 
düşen 

kocal 
Aşk, macera ve his 

romanı 

HABER'de 

Çarliston' da bir cinayet • 
garıp 

Bir kadın 
mahkUm 

düşman 
edildi 

Gece yaırısı yoOuna çıkan hDç tanımadoğo kadon 
baçalkOayaırak: öD<dlürmüş 

Ruhi ya tcı lara göre, katilin kadınlara karşı duyduğu kin ve nefret 
hisleri cinayette amil olmuştur 

Yol ortasında bir genç kadın cesedi Komiser tasrih etti: gibi, garajın hizmetçi i otomobili 
bulunmuştu. Kadın gecelik kıyafetile idi - E\'et, dedi, daha doğrusu, ölmedi, pıma getirdi ... 
ve üzerine bir kap almıştı. Ölümüne se- öldürüldü... Katil olarak şüphe edilen bu üçün 
bep olan yara, kal'binin ortasına yediği - Oldürüldü mü? adam c!a masum çıkmıştı. Fakat. o, a 
bıçaktı... Pridi hayretinde, hakikaten, çok sami- katilin bulunmasına bilvasıta yarciım 

Adliye tabibi. cesedi muayene ettik- mi görülüyordu. Ve müteessirdi de. Kav ı mis oluyordu. 

ten :;onra: 
_ öleli pek çok olmamış, dedi. Bir i· 

ki saat evvel ölmüş olacak. Yalnız, ya· 
rayı aldıktan sonra uzun müddet can çe
kiştiği belli ... 

Cinayet Amerikada Vest Vircinia'da 
Çarliston'nun şehir dışı yollarınd~n bi
rinde işlenmişti. Ceset, cinayet yertnden 
biraz uzakta bulunuyordu. Çünkü, ilk 
kan lekelerine cesedin bulunduğu yerden 
yüz metre kadar ileride tesadüf ediliyor
du. Yaralanan genç kadın derhal yere 
yığılmış, bir müddet orada kalmış, sonra 
elini yarasına bastırarak. yürümiye ça· 
lışmıştı. Kan lekeleri yerde, o taraf~ 
'doğru, gittikçe f azlala~arak devam edı
yordu. Nihayet, cinayetin kurbanı, ar
tık dermanı tükenerek, buraya düşü\'er-

tnişti. Bu kadın kimdi? . 
Cinayet derhal radyolarla şehre \'e cı

vara haber verildi ve bütün Çarliston ve 
civarındaki köy, kasaba halla, kadını 
görmiye geldiler. 
Kadının hüviyetini te bitte gecikme

diler. Çarliston civarında bir pansiyon 

Wıibi kadın: 
_ A ! Bu bizim Doroti! dedi. Bizim 

pansiyonda otururdu... Beraber yaşadı· 
it bir adam vardır: Mister Pridi. Dün 
ıec.e adam bana geldi: 
"- Yarından itibaren lir tek oda is· 

tiyonım, dedi. Odalardan birini başka· 
ama verebilirsiniz.,. 

Ceset morga kaldırılırken polis komi· 

eeri, arkadaşlarına: 
- Demek. dedi, Dorotinin öleceğin

den Pridi'nin haberi varmış ... Yani, o 

öldürmüş olacak .. 

Polisin ilk işi Mister Pridi'yi bulmak 
oldu. Onayeti işledikten sonra (?) h~· 
kes onun kaçmış olacağını sanıyordu. 
Fakat, onu odasında bulamamak endi
§eSile giden polis memurlarının karşı 
una Pridi p~ fakat hayretinde sa
mimt bir tavırla çıktı: 

- Buyuruft, dedi. Emrinizt 
Komiser, maiyetindeki polis memurla· 

n ile beraber içeri girip kapıyı kapat· 

tıktan sonra: 
- Karınızı ne yaptığınızı sonnıya 

geldik, dedi. 
Mister Pridi yine sakin bir halde: 
- Evvel!, dedi, şunu söyliyeyim ki 

Doroti benim resmen karım dfğildi. 1ki 
senedenberi beraber yaşıyorduk. Fakat 
daha buraya gelmeden C'VVel aram zda 
~~sizlik başlamı~tı. Kendisinden şüp 
heleniyorduın. Dün. §üphelendiğim "da 
mı bu civarda gördüm. Halbuki ban 
ondan uzak olmak için buraya gelmiş
tim. 

''Ne.yse. wat.mıyalım. Bu meseleden 
dolayı dün ıece aramUJda kavga çıktı. 
Ben kendisine çok ağrr sözler söyledim. 
Bunun üzerine. vurdu kapıyı, sokağa 

fırladı. Arkasından da koşmadım. Çün· 
kü biliyordum: Dostunun evine gidiyor· 
du. Getirse bile içeri almanuya karar 
wrmiştim... Kararımda da hfill baki 
yün ..... 

Komiser, hayretle Pridi'ye baktı: 
Kadının öldürüldüğünden bu adamın 

haberi yok mu idi? Nasıl olur? Bütün 
§ehir duymuş da, o duymamış mı idi? 

Komiserin şüphesi büsbütün arttı. 

Kendi kendine: 
"Katil bu! diye düşündü, k~<lım ken· 

disi öldürdü. Şimdi de. ölümünden ha· 
berdar de~lmiş gibi davranıyor .... 

Sonra, bakalım katilin üzerinde ne 
tesir bırakacak diye, tepeden inme bir 
§ekiJde sordu: 

- Doroti'nin öldüğünden haberiniz 
yok mu? 

Pridi yerinden sıçradı: 
- Ne diye b31ırdr. Doroti öldü mü? 

Ne aman? Nende? 

ga edip ayrıldığı bu kadının ölümüne Garajin hizmetçisinden bahseden :r ... list 
çok acımıştı. Kencasini, oradaki koltuk- Eridon, polisin aklına bir de bundan şü 
lardan birıne atarak, başını ellerinin a· he etmeği getirdi. 
rasına aldı ve: Garajda hususi otomobillere bak 

- Vah! Zavallı! diye ağlamıya ~a- geceleri onları garaja alıp sabahları 
dı ... Ölümüne ben sebep oldum ..• Ben hiplerine götüren hizmetçi Ponald P 
sebep oldum... sons isminde bir adamdı. Üç günden 

Sonra başını kaldırarak tekrar sordu: de evde yoktu ... Bu, onun katil olduğun 
- Ne zaman? dedi. Nerede öldürül· !:Üphe bırakmıyordu. 

li • 

muş? Kim öldürmüş? Fakat, Doroti'nin bu adamla ne gı 
Komiser, cinayetin nasıl meydana çık bir ala.kası vardı ki Ronald onu öld .. 

tığını, kadının nasıl öldürüldüğünü müş olsım? Polis şimdiki halde bunu b' 
tahmin ettiklerini anlattı. Bunları anla· tarafa bırakarak, adamı aramıya başla 
tırken de, Pridi'nin ha.kik.aten masum o· Evine gittikleri zaman kansı: 
lup olmadığını testıite çalışıyordu. _Evet, dedi, Çarliston cinayetini işli" 
Diğer tahkikat da Pridi'nin suçlu ol yen, kocamdır ..• 

madığıru meydana çıkardı. Onun suçu _ Peki, bunu niçin daha evvel habel' 
yalnız, metresi ile kavga etmesi ve onun vermediniz? 
gece yansı pansiyondan çıkıp gitmesine _ Cinayet sabahındanberi Ronald ot" 
matıi olmaması idi. tada yok. Ben de kendi~ini tuttunuz zan-

- Ah 1 diyordu. Dilim tutulsaydı da nettim. 
ona o acı sözleri söylemeseydıim... Bu Bu pek safça cevap kadının sözler.nde 
hadiseden bahsetmeseydim... samimi olmadığına şüphe uyandımııyol 

du.Çünkü esasen Rondaldm kansı soı 
Katil, kadınm diğer dostu mu derece bön ve biraz ahmakça bir kadındı 

Sonra.yaşadık arı ev.~ehrin clı~~1da tel 
başına bir kulübe idi.. Kirr.se ile münase
beti yoktu ki, kocasının yakalanıp yaka
lanmadığını, aranıp aranmadığını. duY" 
sun. Esasen polis Ronald'den daha o gün 

şüphe etmişti. 

Fakat katil kimdi? 
Polıs, pek tabii olarak, Doroti'nin i· 

kinci dostundan şüphe ediyordu. Pridi 
nin vasıtasile, bunun ktm olduğunu öğ
rendiler \'e onun hakkında tahkikata gi· 
rişerek kendisini sorguya çektiler. 

Con Kamer genç ve yakışıldı bir a· 
damdı. Onda Pridi'nin metresini aldata· 
cak bir adam hali vardı ma, böyle ljr 
cinayet işleyeceği pek ümit edilemezdi. 
Esasen, sevdiği bir kadını öldürmesi için 
ne gibi hir .ebep olabilirdi? 

Con Kamer: 
- Hiçbir şeyden haberim yok, diror

du. Doroti'yi evvelden tanırım. Aramız
da hiçbir macera yoktur. Pridi'yi ken· 
dime hiçbir zaman rakip saymış defi· 
limdir. Buraya da. onlann burada olduk 
lannı bilerek gelmedim. Dün tesadüfen 
karşılaştık ... 

- Peki. gece, saat on iki üç arasında 
nerede idiniz? 

- Evimde, herhalde gayet derin bir 
uykuda. 

- Dün gece otomobille bir gezinti yap 
tınız mı? 

- Hayır. Erkenden e\·e geldim. Biraz• 
radyo dinledim. sonra yattmı. Esasen 
otomobil kullanmasını bilmem. Otomo-
bilim de yoktur ... 

Con Kamer'in de bu cinayette suçu 
olmadığr anlaşıldı. 

O halde katil kimdi? 

Cinayet işleneli iki gün olmuştu. Bu 
sual hala cevabını bulmaıwştı. Polis, 
yine her zaman olduğu gibi, öldürüleni 
tanryan kimseleri araştırnuya başladı. 

Fakat, Çarliston \'e Çarl~ston civa· 
rmda ne Doroti'yi taıuyan vardı, ne Pri· 
di'yi, ne de Con Kameri. Bunlar oraya 
yazı geçirmek için gelmiş yab:mcılardı. 
Şehrin ve ch·ardaki köyün halkı onları 
bir kere olsun görmemişti bıle. 

"Katil kocam!,. 

Cina~·etin üçüncu günu, nihayet polis 
mühim bir iz üzerine düştü. 

Cinayet mahallinde görülen otomobil 
IAstiği izlerinin ait olduğu otomobil bu· 
lunmuştu. Bu, Çarliston civarındaki bir 
garajda bulunan hususi bir otomobildi. 

Derhal sahibi bulundu. 
l\fic:ter Eri on ismindeki bu adam: 
- Cinayetten haberim var :ıma, dedi, 

benim otomobilimin bu işe alet olduğun· 
dan haberdar değilim. J\nlamıyorum ... 
Nasıl olur? Gece otomobille bir yere 
gitmedim, o taraftan geçmedim .. Akşam 
otomobili garaja bıraktım ve e\ime gel· 
mm ... Sabahleyin de, her zaman olduğu 

Kocasının nerede olabileceği sualine ka 
dm: 

- Orman yolunda ağabeysiıin evi var4 

dır dedi oraya gitmiş olabilir ... 
Oraya1 

gittikleri zaman Ronald'ı kendi· 
)erini bekler buldular. Katil derhal kendi 

sini tesHm etti: 
- Kadını ben öldürdüm, dedi. 
_Hangi kadını? diye sordular. 
_ lşte Çarliston yolunda geçen gece 

ölu bulunan kadını .. 
- ismini söylesene? 
- ismini bilmiyonun kil 
- Peki, niçin öldürdun? 
- Bilmiyorum. .. 
Ronald deli mi idi? Bugün deli değilse 

bile, cinayeti işlediği gece muhakkak bir 
delilik buhranı i~nde bulunuyordu. 
Şöyle anlatıyordu: 
- O gece hayatımda ilk defa olarak 

rakı içtim ... Son derece sarhoş olmuştum. 
,, e yaptığımı bilmiyordum... Şimdi ha· 
tırladığıma göre, garajdan bir araba al 
clnn, yola çıktım. Elimde kama. rastlıya· 
cağımı öldürmek azminde idim ... Vakit 
her halde gece ya:-ısını geç~şti. Yolda 

müthiş bir süratle gidiyordum. 
"Birdenbire, karşısında bir golgenin })( 

lirdiğini gbrdüm. Şoförlüğün eskiden kal
ma itiyadı ile derlıal firenlere bastım ve 
otomobili durdurdum. önümdeki, bir ka 
dmdı ve onu çiğnememek için otomobili 

durdunnuştum ... 
"Fakat nasıl oldu, bilrriyorwn: Kadı· 

mn beni yolumdan alıkoyması beni çile
den çıkardı ,. e. derhal kamamı çekerek 
üzerine saldırdım, bıçağı göğsüne sapla
dım .... Yere yıkıldığını gorür gönnez kor
kuya kapılclnn ve tekrar otomobile bine: 
rek geri döndüm, garaja geldim ... Sabah 
leyin otomobili sahibinin kapısına götü
rüp bıraktıktan sonra buraya kaçtım, 
saklandım .... 

Katilin hı"kayesi bu kadardı. Fakat, h~ 
disenin bir de ruht tarafı vardı ki, onu 
da ruh doktorları ~yle izah ediyorlar: 

"Bu adam kadından kaçan, kadın sev· 
miyen bir tiptir. Buna sebep, belki, ka· 
dınlık meziyetlerinden mahrum, ahmak 
bir kadınla evlenmiş olmasıdır. Kadınla 
ra karşı içinde bir kin ve nefret besliyel1 
bu adam hayatında ilk defa sarhoş olur 
olmaz, içindeki bu ga}"Ti suuı:i kin ve nef· 
ret taşınış, bunun saikası ile, cinayeti iş· 
lemiştir. 

Kablin muhakemesi olmuş ve ytirmi se
kiz seneye mahktlm edilmiştir. 
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3IF"' (Baş tarafı 1 ınode) t b .. oldllb~u bildirmektedirler. 
ran bu memleketteki mucadelel~re sulh a ~w'er taraftan Belçika da askeri ma. 
ve uzlaşma ) ol!::ırıle nıharet ,·erılmezse glara bac;lamıştır .. Bu harekata 40 
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1 
R dbo 

ı \l ,.a,·a bıl ı'.\ı ,11 tışa 
sa') olduğunu ngıltere t man. :.. • .. 'h 11 (A.A.) _Bitleri ziyaret eL 
dirdikten ~nra Süd.et da,·asının ıkı. ~a~ . ~ıun~o~ra mareşal Balbo, Ternernsee' 
mı tatmın ed~cek bır ~ekılde ha.Ilı ıçın tıktenb. gez"ıntı' vapmış ve bilahare oto-

bb ·· ı nıharet de ır ,; yapılan tema \e teşe ~ser. .. h t b'lle Itah'a}"a hareket etmiştir. 
İngiliz nazırı Lord Huncımanın muşa 1 nıo 1 ·kan razetesine aöre 
c::ıfatile Pragda ıkametine müncer olmuş. B r Anın g r. k • 
t.u ,... Z"t şu muz" 'iç hadisc)i mahallinde Nevyork, 15 (A. A.) - Alman as ·erı 

. .ou .u d bahseden Nevyork 
dikkatle incdcyip Jngıltereye bir rapor manevraların an . aktadır· 
verecek ve lngıltere bu rapora dayanarak Taymis gnzetesl, şö) le lazm bö ı k~gın 
iki t f da kabulü mümkün bir hal "Hiçbir askori mane~~a Y e 
~ ça beynelmilel bir hava ıçınde bu kadar 

suretı arayacaktı. h ·k· iz bi ma-. p d-ı..: ıaali'-·etin- tehlikeli bir şekilde ta rı am r Lord Rur.cımamn rag ~· ; . 
den müsbet bir netice çıkmıyacağı anlaşı. hlyet arzetmemıştir . ., 
lıyor. Alman gazeteleri. lordun <;_'ek t~p-
raklanna avak bastığı anda başlıyan şıd. 

,; . · S"det detli yazılarına devam etmekte ve u 
Almanlarının naşiri cfkfırı olan gazetelerde 

de en ufak bir uysallık alameti görülme
ınekte:iir. llk günlerde Lord Runc.im~nı.n 
vazifesini kolaylaştırmak için nısbı bır 

. d tık uysallık gösteren Çek gazeteler1 e ar 
bu neşriyata mukabele etmeğe başlamış.. 
!ardır. Pragdan gelen yan re~mi. ~ütün 
haberler. İngiliz lordunun mesaısın~en 
en ufak bir müsbet netice çıkmıyacagmı 
ihsas ediyor. En nikbin olan ~Jerin 
bile bütün ümidi ve hedefi şundan ıbaret 
kalmıştır: 

''Bu bMise silfıha dayanırsa bunun 
mesulü Çekoslornk devleti olm:tdığmı 
tesbit ettirmek ... 

l\Iorav kapılarında yığılı Alman or. 
dularının manevralarına lngilterenin ma
ni olmak ıstemesi. galiba müsbet bir ne. 
tice \'ermemiştir. Bilakis bu orduya her 
an yeni kuv,·cUer katıldığı ve tahşidatın 
arttıkça arttıf,rı öğrenilmektedir. Alman 
ajanları dünyanın her tarafından buğday 
\"C mısr mübayaa etmektedirler. Cenubi 
i\merikadan gelen vapurlar hergün Ham. 
burg doklarına konserve et yığmakta ve 
Kanadadan yapılan hububat mübayaatı 
artmaktadır. Elli büyiik Alman şile. 
binin mütemadiyen Kanada buğdayı 
ta,~ Qlduğu ve bunlardan yirmi 
~inin iki gün evvel Almanyaya hareket 
ettiği bildirilmektedir. Almanya hu~ubat 
alıcısı bir devlettir. Fakat bu m~e 
bu derece çok alış ,·eriş ettiği görülmenuş 

Ha1k Ban~ası 
Ankara merliezl 
faaJiyete geçli 

Yeni Halk bankası ve halk sandıklan 
knnıınu mt.cfbınce kurulmakta olan Hallt 
bar.kası tcşkıuitı ikmal edilmiştir. Ban
kanın Anknradakl merkezi faaliyete 
geçmiştir. Şehrimizdeki alakadar ma -
kamlara banka tarafından resmi evrak 
göndcrilmeğe başlamıştır. 

Halk bıınknsının asıl faaliyeti yurdun 
her tarafında, en kUçlik kasabalara ka
dar kurulacak halk sandıklariyle göril
lccektir. Bırer küçük istikraz müessese
si mahiyetinde bulunacak olan bu san
dıklar, yine halk bankasının serma):esi
le kurulan birer anonim şirket halınde 
bulunacak ve anonim şirketlerin tabi bu
lunduğu csruılarn göre idare edilecektir. 
Belcdı) rı •rln vo mahalli esnaf ve sanat 
tcşekküUcrinin yarclım teşekkülleri bu 
sandıkların çerçevesi içine alınacaktır. 

Halk sandıklan yalnız elli liraya ka
dar ikrazntta bulunacaklardır. 

Halk sandıklarının kurulması için ev
vel! çok büyük bir memur kadrosuna 
ihtiyaç görülmektedir. Bunun için san -
üların anaaı bulunan halk bankaaı ta
rafından Ankara ve Jstanbulda orta 

mektep mezunlarına mahsus olmak llze
re bir imtihan açılmıştn. Ankaradaki 
imtihan ayın 18 inde, tstanbulda da 22 
sinde yapılacaktır. 

Kadın 
yüzünden 

tl i r y 8 r a l a m a had ~ s t' si 
da ut o:d:.ı 

Dün akşam saat 19 buçukta Has -
köyde bir kaJm yüzünden gene bir ya· 
ralama vak'ası olmuştur. llasköyde 
Kalaycı bahçesinde 70 numarada otu-

inc:bolulu Abdullah ile Piripaş ı 
ran b' 
yangın yerinde oturan Tapa fa rıkaı;ı 

17 yaşında 
zehir kaçakçısı 

Tavuk pazarında 
yakalandı 

Kaçakçılık bürosu memurları 17 
yaşında bir esrar kaçakçısı ve satıcısı 
yakalamışlardır. Muzaffer adında olan 
bu çocuk Tavukpazannda şüpheli kim 
selerle dolaşırken görülmüş ve yaka
lanarak üzeri araştırılmıştır. Muza!· 
ferin. · üzerinde ilk önce bir -şey bu
lunamamış, fakat iç çamaşırları muaye
ne edilince donunun iç tarafına yaptığı 
gizli bir cep içinde eroin ve esrar bu
lunmuştur. Muzalfer hakkında tahki
kat yapılmaktadır. Bu çocuk denccel: 
kadar küçük gencin zehirli maddelere 
müptela olduğu da anlaşılmıştır. 

Japonlar 
mütarekeyi 
bozdu~ar 

Pans, 15 Tas ajansının bir teblığine 

gore 12 alhısto ta Sovyet Rusya ile Ja· 
pon a kert müme silleri arasında yapılan 
mülakatta Sovyct askeri mümessilleri, 
Japon askcr:lerioin mütareke ahkamı hi. 
lfıfına olarak 100 metre ilerliyerek Çanku 
feng da~rrrun ştimal sathı mailinden bir 
kısmını işgal etmiş olmalarını protesto 
eylemişler ve Japon askerlerinin eski yer. 
!erine çekilmelerini talep etmi~lerdir. 

Japon murahhasları bu talebi kabul et.. 
mcdiklerindcn Sovyt kumandanlığı, Sov. 
yet askerlerine eski mevkileri~ işgal et
melerini emretmiş ve bu emir infaz edil. 

miştir. 
Sovyet hariciye komiseri Litvinof. Ja

pon sefirine Japon askerlerinin ilerlemiş 
• oldukları 100 metreden geri çekilmedik.. 

leri takdirde Sovyet Rusyamn mütareke. 
yi keenlemyekün addedeceğini katiyetle 
bildirmiştir. 

12-13 ağu~tosta, iki taraf askeri murah 
hasları arasında vukubulan mülakatta 
Japon murahhasları, iki tarafın mütareke 
akdi zamanındanhi mevzilerini tesbit Ye 
tayin eden zabıt varakasını \~ haritayı 
Amirlerile isti~are etmek bahanesile im
uJamaktan istinkM etmişlerdir. 
Sovyetlerin ıayiah 
Moskova, 15 (A.A.) - Röyter ajansL 

nın muhabiri bildiriyor: 
Burada neşredilen resmi bfr tebliğe gô

re, Mançuko hududunda cereyan eden 
muharebcler neticesinde Sovyetlerden 
236 kişi ölmüş, 611 kişi yaralanmıştır. 

Japonhtrrn ricali 
Tokyo, 15 (A.A.) - Harbiye nezareti 

bildiriyor: 
"Japonlar 13 ağustosta sabahleyin 

Kore arazisinde Tumen nehrinin sağ sa. 
hiline çek1ilmişler ve nehrin sol sahilinde 
Çangkufcng mıntakasında bir tek nefer 
bile bırakmamışlardır.,, 

Bu hareketin sebebi hakkında hiçbir 
şey söylenmemekte yalnız Japonlann 
yüksek kumanda heyeti tarafından veri
len bir emirle rical ettikleri bildirilmek. 
tedir. 

Frankocular şiddetli 
bir taarruza başladı 
Barselona, l~ (A. A.) - Müdafaa ne

zareti bildiriyor: 
Şark cephesinde düşmanın Balaguer 

köprUsilne kar§ı yaptığı alU taarruzu 
tardetlik. Düşman sahada 300 ölü bı -
rakmıştır. 

Ebre mıntakasında düşman Siorra 
Pandols'a yeniden taarruz etmişse de 
bu teşebbUsU muvnffakıyetslzlikle neti
celenmiştir. 

Estramadurc cephesinde düşman Vnl 
de Cabellaros'u işgal ctm~ğe muvaffak 
olmuştur. Cabeza de Buey mmtakasm
da muhn_rebe bUUln şiddetiyle devam 
etmektedir. 

CezH lıı ndırılnıılar 
Madrld, 15 (A. A.) - Cuenea mahke

mesi, Frnnklstlerin işgali altında bulu
nan araziyi geçmek tcşcbbilsUnde bulu. 
nan 20 kişiyi casusluk eUrmile itham e

derek muhtelif cezalara mahkfım ct
mi!,ltir • .Mnznunlardnn yedi tanesi ölilme 
diğerleri de 12 den 30 aya kadar iş 

kampında c;alııımayn mahküm edilmişler
dir. 

Barselona, 14 (A.A.) - Müdafaa 
Ne7.areti tebliğ ediyor: 

Segre'nin sağ sahilinde dü~ruun 
kuvvetli bir hUcumunu tardettik. 

Estramadure'de Franko kuvvetleri 
dün Sierra'mn bazı sırtıaı:_ile Caba • 
zuela ve Cesteros tepelerini işgal eL 
meğe muvaffak olmuBlardır. 

Mııdrid, 14 (A.A.) - Dün, Estra
madure cephesinde Rios Gargalaika 
ve Guaciana arasında mühim çarpış. 
malar olmuştur. Franko kuvvetleri, 
Herra'nın 20 kilometre §imali çar. 
bisinde Valkavalleros mıntakasında. 
Sierrn Sansimon tepelerindeki bükü. 
metçi mevzilerinehücunı ctmi§tirCüm. 
huriyetçiler, Valkavnlleros'u parlak 
surette müdafaa etmişler ve mütcad· 
dit defa. süngü ile mukabil hücuma 

geçmi§lerse de Guadalapejo nehrinin 
sağ kıyısına çekilmeğe mecbur kal • 
mışlardır. 

Cephenin sol cenahında, Belalkuar 
ve Lanuva civarlarında muharebeler 
devam etmis ise de cü.m.huriyetçiler 
Frnnko kuvvetlerinin bücumlarım ko 
layea tutmu5lardır. 

Burgos, 14 (A.A.) - Eıırtramadure 
cephesinde, dün yirmi kilometre de. 
rinlikte \'e 28 kilometre genişlikte bir 
arazi i gal eden merkez ordusu kuv
vetleri, dil!Pllanm her türlü mukave. 
metini kırarak Panatos ve Riyos öu. 
adiana ve Guadalalijos mmtakalarm· 
da geniş bir çevirme hareketi yap. 
mışlarclır. General Della.no kuvvetle. 
rı, Kabeza de Buey'in §arkında sekiz 
kilometre ilerlemişlerdir. 

Ebıe'de Sierra de Pandos'da iki 
mühim mevzi zaptedilmiştir. Bu mev· 
zilcr, kıtalann zaptettiği mıntakayı 
tahkim etmektedir. Buradaki kıtalar • ileri hareketlerine devam etmekte _ 
dirler. 

Salamanka, 14 (A.A.) - Umumi 
karargah tarafından neşredilen bir 
tebliğde bildirildiğine göre, F.stra . 
madure cephesinde Valdeeabellaroe 
mmtakasında Frnnkistler mühim mik 
tarda ilerliyerek Valdecabellaros ka· 
snbasile Gu:ıdalu Pejo nehri hattını 
zaptctmişler ve Guadianaya kadar 
gelmişlerdir. 

Burgos, 14 (A.A.) - Radyo - Nas 
yonal tebliğ ediyor: 

General Salilfo'nin kumandasındaki 
merkez ordularının kuvvetleri 10 ki 
lornctre derinli!ttnde ilerliyere.k Val. 
decaballeros kasabasını işgal etmiş
lerdir, 

Gueipo de Lane kumandasındaki 
kuvvetler Cabeza Delbuez'in §imali 
şarkisindc yeni ve mühim mevziler 
zaptetmişlerdir. 

lfalya - Fransa gergin
liği karşı ında 

Fransız gazeteleri 
Paris, 14 (A.A.) - Pasaport mesc.. 

lesi hakkında İtalya tarafından \erilen 
karar Fran ız gazetelerinin ha}•retini mu. 
cip olmaktadır. 

Lö Jur gazetesinde Leon Bel~ diyor ki: 
"İtalyanın bize karşı o}•nadı&'T şa

şırtıcı oyunun manasmı anlamak ka 
bil değllclir. Fransız efkl'ırı umumi. 
yesl bazı kötü manzaraların sahte 
ve mUrettcp tonundan pek az hoş. 
lnnır, pasaport dUellosun un pratik 
netieolerl bir nn gözönUnc getirllc. 
cek olursa bu işte en çok İtalyanın 
kaybettiği meydana çıkar. Ortada 
hiçbir sebep yokken ltalyanm daima 
bize karşı gösterdiği hoşnutsuzluğun 
yeni bir tezablirU karşısındayız. Bu-
nun lso hiçbir manası yoktur. Fran. 
sız milleti, bu kadar ufak bir şeyden 
cndlşe etmeğe mütemayil değildir ... 

beşiği olan bir memleketin zorla 
·vcyn ateşle oynar gibi bu medeniyet 
le oynaması hakikaten büyük tees. 
sürte knrşılanacak bir bal değil mi
dir? ... 

tirTa\•mis gazetesinin Ottava muhabiri 
Alm;n mubayaatınm devamı yüzünden 

Kanadada buğday fiyatlarının . ~s\ıs 
derecede artmakta olduğunu bıldınyor. 
Almam·anm bu hareketleri Lehistanda 
da te ılrini göstermcğe başlamı~tır. Zira 
Kanadadan her Alman şilebi hareket C· 

dince Lehistandaki Alman propag~nda~ı 
da artmaktadır. Çekoslovakyadakı =u
tenlerle ayni ırktan olan Lehis1:3'1 u. 
tenleri ve Ukranyalılar arasındaki propa. 
gandaların biribirine bağlı olduğu ve Al· 
manyanm Çekoslovakyaya sal~ı~r ~· 
dırmaz Lehistanı da peşinden surukl~ve_:
rek Kiyere doğru uzanma), düşünd~~ 
ötedenberi malumdur. Bıir müddet ıçın 
durur gibi olan bu propagandaların İn
giltere tarafından bir anlaşma ,·e uzlaşma 
çareleri arandığı anda yeniden başlama. 
sı hudutlarda tahşit edilmiş olan ordu. 
la~ın tehdidini arttırmaktadır. Lchis~ı
mn. ç.ekoslm·akyaya Sudetler için ol~ugu 
gibi Hutenler ı~n de muhtariyet ,·er~l~e
si lazımgelcJiğini tekrar ve ısrarla bıldır. 
miş olması vaziyetin gerginli~ini ~~~tı:
maktadır. Eğer bu sırada, beklendıgı gı. 
Jj

1 
uzak ~arkta da yeni yeni "dostane 

bekçisi Osmanın araları .. bir kadın m,e
selesindcn bozuktur. Dun akşam H~s~ 
köyde biribirleriyle karşılaşan bu ıkı 
rakip eski meseleden kavgaya başla -
mışlar ve Abdullah bıçağını w çekerek 
Osmanı sağ omuzu altından agırca ya-

ı-1 HEŞAT ENıSI PopUler gazeteteslnde Leronx ş6y. 
le yazıyor: 

"Fransa lıUkOmcU "meşru mUda.. 

1 fna., hulindcdfr. lIUkumet kısas ka.. 

ka\'ga,Jar belirirse dünyanın. 19388 sonba 
harını pek tatlı geçirmcmcıınden korku. 

la bilir .. 
• •• 

M 1 nevrahır ba~ 1adı . 
Paris, 15 _ Almanranın aylardanben 

hazırlandığı bil} tik a keri manevr:ılar 
bugun ba~l.ırnı)ır · . . • 

Maneualar için bir çok ıhtıyatlar sılah 
altına çağrılmıştır; bu suretle ı\lmanya. 

· ·h ,_ d., h'ır mil"ondan da el) e\'m c;ıhı n .. m " ; 
fazla asker bulunmaktadır. . 

Mane\·ralar Çekoslo\'akya hududu ll-
1 h·ı· d erevan varında \'e Renin so sa ı ın e c ,; . 
ekÇ. .. sebetıle edecektir. Askeri har at muna 

ak. b'Tn haber manevra rnıntakasınd 1 u u 
vasıtalarına vaziyet edilmiştir. 

t Osman Balat hastahanesine 
ralanuş ır. 

kaldırılmıştır. Hadiseden sonra kaçan 
Abdullah hala tutulamamıştır. 

Nevygrlkta 

Bir deli hal~a 
' ateş açtı 

> • ki ·iyi yaralddık· 
lJCŞ ~ • •• Utdü 
tan sonra öıdur 

" A A ) _ Olen Nevyork 
Ncv)oık, li.> ( • • k · ·n tcrtıb 

. h t sını aıımn ıçı Poliı:ılerinın a ıra . 
i lştirnk eden bınlercc 

edilen meras me . dam iki tllfckle 
kişinin arasından bır a . .. .. 

d Çıkarak şeref trıbunune halk arasın an .k. 
i ti Çıkan ınermilerden, • ı ı-

ate§ ctm ş r. l 
. 11 olmak lizero • beş kişi yara an-

Af rodit 
3uhuırdaoıundaı 'i 

ııunuııu tatbik etmek mecburiyetin. 
il de kalmıştır . .Maalesef bu tarzı ha

reket Romanın hassasiyet gösterdi. 
ğl yegflne haktır ... 

Bir kadın 'i 
Flga.ro Gnzet~slnde Dor Mcsson 

Çok eııkl de\ lrlcrdc, A ilahın mU 
messlU olduklarına lnnoılan rahlb 

lcrle m lenmlıJ kadınlar urdı 

\'e, onlnnı, Allnhla C\ lcnmi~ go 

ıli.) ıo bakılırdı. l\Jabudun karısı 

bUtun erkeklerin mü!)t<'rek mnl 
demekti. "Babil" il her kadın 

Afrodlfln buhunlnnımla oturur 
cloııi mUna .. cbcttc bulunmak!: 

kudslleşlrdl. \'c, huna mC<'burdı 

da ... \"a bugUn?!r 

Pçtnmat 
O~MAN 

şöyle yazıyor; 

'İtalyanlar bize karşı yapılan res-

Fransa hariciye nazırı Bone. Alman~~
nm askeı1 hazırhklan etrafında lngılı~ 

sı po s d kurşunla 
MUtecnviz 20 ka ar •Jo sayfa. renkli kapak, 25 kurus, Hcı mştır. • . . . B damın Fi· 

mi pro11agnııdada nelere inanmak 
ve nelere inanmamak lAzımgeldfğf. 
nl ııekAlA bllirlcr. İtalyanın bu hare 
lrntlnl daha ziyade takip ettiği umu. 
mi siyasetin bir icabı olarak kabul 
etmek IAzımclır. Bu siyaset, Musso. 
llnlııin 14 mayısta Cenevcde söyle

diği bir nutukta başlamış ve uzun 
znmaııdanlıerl ltnlyan gazetelerinin 
Fransnya sistematik bir şekilde hu. 

cumları, her vnk'nm kaste mlistenl
den neşri suretile devam etmiştir. 
İtalya bizim bütün işlere kızdığımızı 
zannediyorsa aldanıyor. Bu gibi ha. 
roketlere biz kızmıyoruz. Yalnız mu. 
tecsslr oluyoruz ki bu ayni şey de. 
ğlldlr. Avrupanın geçirdiği şu tehli
keli anlarda Avrupa medeniyetinin 

HABER okuyaeolannm meftkla ,e 
bıi.) Uk bir alika.) la takip etttklcrl bo 
eser pek yakında çıkıyor. 

• • • t • r Re.c;ını maslahatgüzarı ile goruşmuş u · n 
mahf·ıı Alman ac:keri hazırlıklarında 

ı er, ' b b .. ··1 . e e goru. Fransanm cndi~e etmesıne 5 

derhal y<'re scrılmıştır. u a • ltapçıilan arayım~. 

lippo 1 minde bir rncczub oldugu anla. J •·--------------' 
§ılmı§Ur. 

,--...... ____ ,_ wwl 
! .. -~~ş~~-!!.~_Ş_!~ .. _Y._ş_ __ 
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........................... -rı.----... Or. KAmll Gören ~-----·· 
Terzi 

YAVUZ SEZEN 
Erkek kafasındaki Şi,li Çocuk Hastaneıi Röntgen Mütehassısı 

Beyoğlu Taksim, lstil;lal Caddesi (Oskeperan Apartımaru No. l) 
Mavi köşe üstü Telefon: 40128 Paris Kadın, Erkek Terzlllk 

Akademilerinden diplomalı. 
Beyoğlu-Parmakkapı 113 Gay. 

ret apartımanı ı. ................... 

Opr. Dr. Fuad Özbay 1 
Zeynep KAmil hastahanesi do-

11 hassısı. Beşiktaş Tramvay dura. 
Keskindir ve kanatmaz 1 ğı Erip Apt. Tel: 4936G. 

en sert sakalları kolaylıkla 
traşeder. .... .................... .... 

Yalnız Altun çiçek traş ----------
bıçakları sabununu, kre· Dr. İrfan J{ayra 

1 
mini ve kolonyasını kulla· 
nınız. Bunlardan daha iyi
lerini bul1'.mazsınız. _ .......... ... 

Röntken mütehassrsr: Her gün 
3 ten 7 ye kadar Belediye Bin
blrdirek Nuriconker sokakta As
lal!qr Apt. No. 8. 10 

Nafıa VekAletlnden : 

Yüksek mühendislere 
3077 sayılı kanunun neşrinden evvel J 035 sayılı kanuna göre mühendis wya 

mimar ünvanile verilmiş olan diplomalarla ruhsatnameler yüksek mühendis veya 
nimarlık ünvanile verilecek ruhsatnameler hükmünde olup 3458 sayılı kanunun 
neşrinden itibaren en çok altı ay içinde bu mühendis ve mimarlar diploma ve ruhsat 
namelerini yeni ünvanlanna göre değiştirmek mecburiyetinde bulunduklarından ha 
iz oldukları diploma ve ruhsatnamelerle birlikte vekfileti.mize müracaatları ilan o. 
lunur • .(5147); 

Eskişehir Nafıa MUdUrlUğUoden 
Eskişehir istasyonu karşısında yapılacak 52289-4 lira ke~if bedelli 10 dersaneli 

ilkokul inşaatı 6.8..938 tarihindeh 22-8- 938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
15,30 a kadar kapalı zarf usulile eksiltme ye konulmuştur. Eksiltme vilayet daiıni 
encümeninde yapılacaktır. 

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

Bu işe ait evrak: Proje, keşif tafsilatı.ve hülasası. umumi fenni şartname hususi 
fenni şartname. genel şartname. eksiltme şartnamesi, mukavele projesi ve vaziyet 
planından ibaret olup 262 h"UIUŞ mukabilinde Eskişehir Nafia müdürlüğünden a. 
ima bilir. 

Arzu edenler İstanbul ve Ankara Nafia müdürlüklerinde proje keşif hillasası 
hususi fenni şartname, ve mukavele projesini görebilirler. 

İsteklilerin en az otuz bin liralık bina işi yaptığına dair Nafia veka.letinden alın 
mış müteahitlik vesikası, ile ticaret odası ve:ikasıru 2490 numaralı kanununun 
tarifi veçhile teklif mektuplarına eklemeleri lazundır. Mektuplar yukarda zikredilen 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde daimi encümeni ri
yasetine tevdi ed~lecektir. Postada vaki olacak teaalıhür kabul edilmez. (5167)] 

Nafıa Vekaletinden: 
25-8.938 tarihinde perşembe günü saat 11 de vekalet malzeme müdürlüğü oda~ın 

da toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 5500 lira muhammen bedelle 50 adet 
mühendis çadırının kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Muvakkat teminat 
412 lira 50 kuruştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı parasız olarak malzeme müdürlüğünden alma. 
bilir. 

lsteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre vekaletten alınmış malzeme 
müteahhitliği vesikası ile birlikte ayni gün saat 10 na kadar komisyon reisliğine ver .. 
melcri lazımdır • .(2949 ,(5205), 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 
Eskişehir Nafıa Mtldilrlüğiloden 

Eskişehir - Söğüt yolunun 9+500- 15+830 kilometreler arasında 17876.64 
lira keşif bedelli şose esas tamiratı 6-8..93 8 tarihinden 22..8..938 tarihine müsadif pa
zartesi saat 15 şe kadar kapalı zarf usuli le eksiltmeye konulmuştur. EkSiltme vila
yet daimi encümeninde yapılacaktır. Muvakkat teminat 1340.75 liradır. 

Bu işe ait keşif. grafik, fenni şartname Ieri mukavele projesi, ve eksiltme şartna
meleri her zaman nafia müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin· bu gtbi işleri yaptıklarına dair nafia vekaletinden alınmış müteah-' 
bitlik vesikası ile senesi için muteber olmak üzere ticaret odası vesikasını teklif 
mektuplarına eklemeleri şarttır. Teklif mektuplan ihale saatinden laakal bir saat 
evvel makbuz mukabilinde daimi encümen riyasetine tevdi edilecektir. Postada va. 
ki olacak teahhür kabul edilmez .. {5168) 

-~ADEM i i KT i 
ve 

ideal kadın 

Dişlerini sabah, öğle ve 
akşam her 

yemekten sonra 

RADYOLiN 
ile fırçalıyan kadındır 

Dişleri en fazla beyazlatan, 
mikroplara karşı en müessir 
terkip itibarile en mükem. 

mel diş macunu 

Türkiyede en ucuz ve 
eyi traş levazimatıd1r 
Memleketin en hücra köşelerine ka. 
dar dal budak salan HALK bıçağile 
levazımatı OZ TÜRK malıdır, Unut· 
maymz ki; size kendi milletinden baş. 
kası YAR OLAMAZ 

Sah ihi: Fehmi Ardalı 
ve Mehmet Bozkurt 

lSTANBUL 

Halle Traş bıçağı; 10 T; . 15.Kr. 

Halk traş sabunu ' 20 

Halk traş makinesi 
Halk traş fırçası 
llalk traş kremi 

Doktor 

40 
20 

15 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. lstanbul 

Divanyoıu No. 104, Tel: 22398 

OPERA TÜR 

Dr. H. Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesi ikinci Cerrahi 

Kliniği Doçenti 
İstiklal Caddesi Elhamra Apar. 
trmanı No. 15119 Telefon: 35.99 

O AR...--• 
IKA~ŞU 

Pazardan ba§k:ı hergün saat 15 den 19 a kadar 1 
PORTATİF R ON 1' G E N VARDIR . - ---

Dr. S A A O ET Kam il Oöre:.J 
Emrazı intaniye Hastanesi Röntgen mütehassısı 

Kadıköy Rönt~cn Apartımanı No. 1 - Telefon 60149 

Avrupa ve Amerika ya talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama EostltUslt Genel 
Dlrektlirlüğüodeo: 

I - Avrupa ve Amerikaya tahsile gönderilmek üzere müsabaka. ile 20 
talebe seçilecektir. 

Bunlardan 12 si maden işleri veya maden cndiistrileri. ile alakadar muh 
telif ihtisasları elde etmek üzere mühendisliği ve 8 i de jeolojik ilimleri tah
sil edeceklerdir. 

II - İsteklilerin aşağıda :ı::i şartları haiz olması lazımdır: 
A - Türk olmak, 
B - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıhha.tı 

tam olmak "sıhhi muayene Ankara.da yapılacaktır.,. 
C - Laakal lise veya kolej mezunu olup. olgunluk vesikasını haiz 

bulunmak. 
D - Yaşı 18 den a§ağı ve 25 ten yııkarı olmamak. 
III - Her istekli. mühendislik veya jcologluk mesleklerınden hangi· 

sini seçtiğini vereceği istidada açıkça bildirmeğc mecburdur. Müsabaka not. 
larınm tasnifi, her iki mesleğin imtihanlarına girilmi§ olsa dahi, seçilen 
mesleğe göre yapılacaktır. 

Mühendislik veya jeologluk kaydını taşmııyan istidalar kabul edilmi.,. 
yecektir. \ 

IV - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
A - Cebir Her iki meslek için mecburi 
B - Hendese - Her iki meslek için mecburi· 
C - Fizik Her iki meslek için mecburi 
D - K~ya Her iki meslek için mecburi 
E - Ecnebi bir dil Her iki meslek için mecburi 
F - Nazari hesap Yalnız Mühendislik için mecburi 
G - Müsellesat Yalnız Mühendislik için mecbur~ 
H - Mihanik Yalnız Mühendislik için mecbuıi 
1 - Jeoloji Yalnız Jeologluk için mecburi 
J - Zooloji Yalnız Jeologluk için mecburi 
K - Botanik Yalnız Jeologluk için mecburi 
V - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla beraber, gön 

d erilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, mühendislik için, kar 
zan.anların ilk 12 si ve jeologluk için de ilk 8 i arasında bulurunala.rı ~ 
tır. Üssü mizanın hesabında, ecnebi lisandan kazanılan numara çift sayıla. 
caktır. Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i, mühendisliğin 
doğrudan doğruya teknik branşların da tahsil ettirilecek ve 9 uncudan 12 
inciye kadar olan 4 kişi de, maden iş Jetmelcrile madeni en.dilstrilerin idart 
ve ticari vazifelerine hazırlanmak üz ere "Ticaret ve Organizasyon mUheıı. 
disi., olarak yetiştirilecektir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar ilerde tahsil müddeUeri kadar devlet 
emrinde mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta mUkellefiyetlerini 
tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun isin de muteber 
kefil göstereceklerdir. 

Vll - Müsabaka imtihanları An karada yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet şunlardır: 
A - M. T. A. enstitüsüne son müracaat tarihi: 24 Ağustos 1938' 
B - Sıhhi muayene tarihi: 26 Ağustos 1938 
C - Müsabaka imtihanları: 29 ve 31 Ağustos 1938 
VllI - Taliplerin, nüfus hüviyet cüzdanını. hüsnü hal va.ral[asmı, 

mektep şahadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 kıt•a fo
toğraf ve dilekçelerini, son müracaat tarihine kadar Ankarada M. T. A,. ens
titüsü genel direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin 
edilmiş olan günde öğleden evvel Ba Y Hasan Apartmanındaki Enstitll mer 
kezinde bulunmaları ilan olunur. (5291} 

Dikkat 
Tashih 

Vll irlci maddenin"c,, 
fıkrası şu şekilde 
değiştirilmiştir 

Müsabaka imtihanları : 
H O R M O B İ N ,Mühendislik için 29 ve3lağustos938 

-•I Jeologluk için 1 ve 2 eylül ·933 • rabletlerı Her eczanede arayımz. • ~oaıa e<utusu IZ5S Hormollln 
1 Ecnebi dil için 3 eylül 938 dir 

·-----------------~--------iiiiiiiiiii----~~~~~~~~~~ 80 ve 91 derecelik; tabit limon. portakal vt dllter ~çeklerd"n yapılmıı: loıyon ve lwlonynlaıı k1ılb çarpıntm, ilnlr, ba~ıgmlık f'nhmmta 

insana faydalı yeglne arka da9tır. Sık bııyanlıırımu bu loı)•onlıu•t kulltrnma klf\ ltendll6r!nl dalmt ımrette n6flıı bahar lrnlmhmna 

ııırıetmtı olurlıır vo kar9ıl1 nndaklno do bedlt bir .cwk duyµfUJ'laf. FREDO müstaJuaratlar-ından kı:em, ruj, bflyantln, putlFa, ve 

~oeulıc pudtıthmnı V:~· yl haf }'erde aFaymıı. Marlta~·a ()fkkat. 
- -----· ---~-- ---- --------------- ------ -----


