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1,350,QOO Kişi silah 
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lQ) lYI v lYI ır ~ bil o aı ır 
Reisicumhur Atatürk, dün DoJ

mabahçe sarayında Ankaa"adan ge

len Hariciye Vekili Dok~or Tevfik 

Rüttü Arası kabul buyurmuşlar ve 

uzun müddet yan]armda alıkoy· 

muşlardı"· (A.A.) 
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Haoishane 
binası 

Tarih Kurumu, yıkll masın 
· diyor; fakat .. 

KomDsy@ırn yoknOa 
McSlSOIJ'1)8 k©ılfSllr 

~etrc911 
Hapishane binasının yıkılıp yıkılma-

• ma.sı meselesi, dün toplanan Tarih kuru
munun bir karariyle cereyanını yeniden 

_.. (Devamı 7 incide)' Manevraya Tıazırlanan Almatı topçuTarı 
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' 1 ~ Yabancı Devlet askeri ~ 
1 erkanı nerelere J 
) · giremiyecek ? j 

Alnıan)a. sonbahar manevralarına 

ba.,lamaılıt.n evvel, memleketin hudutla. 
nnd:ı. ban memnu mrntakalar tesblt et;.. 
mt:! 'c buralal'l\ bütün ccnehi de\'lf't as
keri erklinının girmesini menetmlşti. 

İndltere ha:rblye De7.a.rett bn husu<ıta 
blr tıımlm çıkarmış ''e halka Almanya
daki memnu mmtakalan bild'innf§tir. Do 
tamlmde r:öyle denilmektedir. 

"l\lemno mmtakaların llı<bı.ı:;ı, pasa
portlaırmda a~keri bir rütbeyi haiz İng1· 

llzlcrin, .\lmany&da seyahat oedcrkcn 
hlr lıiidlsoyc uğramaınata.n i~in, bazı ted
birlerin almma!lınt lcab etmektedir. 

Bu gibi kimselerin ha.biye nezareti 
nıli.c;tcşarlığma mürac.a.at ederek, fUli 

A lman işçileri 
seferber edildi! 
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18 aı<SJustcs peırşembe günü 
i ıntnşaıraıroa <dlevam etmeğe 
1 ~aşuayac:a11<1l:ıır 

41~ SAVIFA 
t . d k uc:ıtarmın merak ve zevkle takip ettikleri 
çın e, o uy ba l cakbr 

. tefrikalanndan batka, iki yeni roınana c!a ş aya • 
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.. .. k la seve okuyacakları bir eserdir. 
Butun genç tz nn seve d J bu mace-

Yerli bir dekor içinde geçen ıt'k ve heyecan °.;. d. 
rad<\, kahramanJann pek çoğunu subaylar t~ş T .. .: 

1
Y;,:· 

"SUBAYIN KAÇIRDICI KIZ,, delişmen bır u~ su . • • 
. b. kı karşı duydugu temız ! 

yırım, yaramaz ve egzantnk ır za İ 
hiuin hikayesidir. : 

i -2-

Padişa b kelleler~b . 
Osmanlı tMihinin kanlı bir safhasını anla~ bu tan • 

roman, bu janrda yazılmı§ eserlerin en guı:el ve en 

kuvvetlisidir. 

Almaınyannn 

garbondaU<I Is· 
tDlhıkAmDar bü
yük bftr süratoe 

yapıDoycr 
Bertin, 15 (A.A.) - lhtiyatlann işti. 

rakile Alman ordusunun büyük sonbahar 
manevraları bugün başlamıştır. Bedinin 
60 kilometre kadar cenubunda Jüterberg 
meydanında Hitlerin huzurunda büyük 
bir geçit resmi )'apılmı~trr. 

( Deııamı 7 incide) Memnu mıntaknları gösteren harita 

Doğu nıa
nevraıarı 

Gelfilel lkuırmay baş&:aıno Maıreşaıo 
IFe"'zı <Çakmak manevra 

sa ifil as o na gnıtttn 
Ankara, 15 (Hususi) - Milli Müdafaa Vekili General Kıizmı Özalp bugün Je

tanbuldan ~ehrimize gelmiştir. General hafta sonunila doğu manevralıı.rı sahaı:ıma 

gidecektir. 
Genel Kurmay Başkanı Mareşal Çakmak ve riyasetindeki general ve yüksek 

rütbeli ı:ıuhaylardan müteşekkil heyet bu ak§am saat 20 de manevra saha:ıına hare. 
ket etmi.~tir. ).fonevraları takip edecek ol an diğer askeri erkıi.n · da doğuya gitmek
tedir. 

orduda. 'a.zUedar olmadıklarma dair ve
etım a.lmalan lUzomu ilan olunur.,, 

Tamimde blldlrlldiğeno göre, Alman. 
ya<lAki memnu hodnrl mıntakalan "un• 
!ardır: 

1 - Ren nehrinin ~ol sahlllndcn lıu il 
duda kadnr olan bütün a.rarl • 

2 - Ren nehrinin sağ snhUinde, Mayn 
nehrinden tsvi~re hududuna kadar olan 
100 kllometre geni§liğindeki kısım. 

3 - · Çc'koslornkya. hududunda Hor 
~ehrlnden Hıı.m ~ehrlne kada.r 40 ld.lo· 
metro geıılşllğinde bir anıl. 

4 - Odcr nebrlnln şark tarafmdakf 
bütün Alınan arazisi. 

5 - Borlrum, N ordeney, Heligolanc) 
'o Silt adala.rı. Yllhelmşaf en ,.e KJelde· 
ki 'ehir Hl krr mmtakalarr. 

6 - Şarki Prusyanm bazı yerleri. 

Maliye Vekaleti izah ediyor 

Küçük sanayi erbabının 
e-ndişesine mahal yok 
Mua1F~.v~t~e bıırakoDmasuna lüzum ve :?Zaru
ret ~©JrlUJUen m~essaseoaır va~aouer G=Oevetı 
kaıır~ırnoe muamele veır~ösDn<dleın muaf 
tutuıaca(l< 
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!Bana t;1ö.te 
Başvekil Bayar, 
lzmir fuarı ve 
sögligeceği nutuk 

t aza. : •zamettin an' 
İzmir fuarının açılma töreninde, Ba;-

:vekilin bizzat hazır bulunmağa karar 
:verdiğini öğreniyoruz. Egeye şiir, şeref 

:ve can' katan büyük şehrimizi sevindire
cek olan bu karar, her baknndan her yıl. 
bir yıl önceki halini dev adunlaı1ile geçip 
aşan fuarın milli ehemmiyetini bir daha: 
tebarüz ettirmektedir. 
Ekonomik Mdiselerimizin her birine gös 

terdiğti yüksek ye müsbet dikkat ve alU... 
kanın kıymetıini hepimizin münakaşasız 
kabul ettiğimiz Bayar, bu munasebetle 
bir de nutuk söyliyecek. Cihanın sapla. 
nıp kaldığı hissi ve maddi, ekonomik. sos 
yal ve siyasal buhranların ve f eltıketlerin 
sinirleri gerdı~ bugünlerde, Bayann nut.. 
kuna neyi mevzu edineceği, bu felaket.. 
}erin tasallutundan yakalarım bir türlü 
kurtaramıyan bedbaht milletlerin endişe· 
!erini ve devamlı müsbet inkişafıJe bu en. 
dişeli dünyaya tam blir tezad yapan Türk 
milli bünyesini mukayeseli bir mütalea i. 
le ortaya atıp bundan yaralı dünya için 
dersler çıkarıp pkarrnıyacağı henüz meç. 
hulümüzdür. Fakat, arsıulusal manası bu 
yıl büyük pir tekamül arzeden tuarı,böy
le mühim bir nutuk i~in,bu münevver ve 
heyecanlı büyük de\let adamımıza çok 
l~rık bir kürsü saymakta tereddüdümüz 
plmadığmı söylıycbıliı1iz. ' 

· Akdenizin enginlerinde biribiri karşısı
na düşmanca dikılmek için sabırsız!am. 
yorlarmış \'ehmıni veren ba}73klardan 
bir çoğunun, Ege kıyısında. Kadıfe kalf>. 
Sindeki Türk bayrağından ahenk alarak 
yanyana sallanacakları fuar, ekonomik 

zaruretlerjn yalnız milletleri biribirine 
yabancı, biribirinden 'ekingen, biri. 
birine musallat ve düşman etmeğe değil, 

bilakis elele verip aynj endi§elerden ve 
IStrraplardan mfi§terek enerji ile kurtul. 
mağa da teşvık edebildiğini izah eden i. 
ki paktın, Balkan we Saadabad paktlarile 
bunlardan pirinin yeni ve mesut bir ya
yılması olan Se!finik muahedesinin mür. 
§it ve mübeşşir olmuş bir memlekete, 
yani Türldyemize, garip, manasız ve bir 
çok taraflan mevhum 11ir ıstırap içinde 
kıvranan dünyaya sull'!Cu, makul, medeni 
ve insan hüviyetile hitap edip sesini iyice 
duyurmak imkanını bah~etmektedir. Bu 
fırsattan istifade edecek yüksek ı.•a ıflı 
milmessilin Bayar oluşu 1zmirde söyle. 
necek bir nutuk üzerine daha çok dikkat 
nazarı çeker. Mantıkla heyecanı telH et. 
mesini bilen, mantıkı heyecan zirvesine 
çıkarmanın ve heyecaOJ mantık sathına 
indirmenm bu kudretli sanatkfirı lzmir 
·fuarından verece~i bir arsıulusal tesanüt 
mevizesi ile Ege kıyılarından karmakarı. 
şık dünyaya Türkiyenin çok insan sesi
m bir daha duyurmak istiyeceğine bizi 
inandınyor. 

Bu hal lzmir fuannm gelecek yıl daha 
genis bir arsıultı..."11 mana almasını müm. 
kün kılacak ve lzmiri, sadece, basit aJış 
veri .. lerin kalabalıklarile dolan bir pa. 
na~'Jr mahalli olmaktan kurtaracak, bu ta 
rihi beldemizin Akdeniz kıyılannda bir 
medeniyet, insanlık ve sulh kfirsüsµ ol. 
mak şerefıini dikkatle muhafaza ettiğimizi 
de göze vuracaktır. Ni:zamctlin NAZiF 

Başve~il 
Pe tr$ ® m I&?)® ~ d:J.J ırinb!ı 
o~mow ~O(Ç) ~©ır 

Mühirn bir söylevle lzmir 
Fuarını <JÇacak 

lzmir, 15 (Telefonla - 938 İzmir 
Enternasyonal Fuannı a!imağı kabul 
eden Başvekilimiz Celal Bayarın, Per
§Cmbe günü İstanbuldan hareket ede. 
cekleri bildirilmektedir. Ba§vkilimiz 
Cuma günü ıehrimize gelecek, ertesi 
günü de saat 18 de mühim bir söylev
le Fuarı a!jacaktır. Başvekilin söylevi. 
ne, bilhassa iktısadi bakımdan ehemmi_ 
yet atfedilmektedir. 

B. Celal Bayar, 21 Ağustos Pazar 

günü Manisnnın üzüm bayramına da
vet edilecek, pazartesi günil şehrimiz. 
de bazı tetkiklerde bulunacak, sah gU
nü istanbula avdet buyuracaklardır. 

Fuar sahasında hummalı bir faaliyet 

vardrr. Pavyonlann bir kısmı tanzim 
edilmiJ bulundu&un:dan, 938 Fuarının 
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açılıyor 
cenıi1Jellerinin Denizbank 

Yeniden 16 vapur 
yuplaracak 1Japacağı işler 

Denizbank idaresi, bundan bir sene ka
dar evvel Almanyaya ısmarlanmış ve bir 
kaçı da memleketimize gelmi§ bulunan 
14 vapurdan başka yeniden altı \'apur da 
ha yaptınnağa karar vermiştir. 

E~n ifan nB<nşafFı ~® 
O ~ô 1t ~aırnlYl<di@ UÇDGıl 
tı>nırueır aa u ırl1a<eal~ 

Esnaf cemiyetleri reislerinin evvelki 
günkü ıniıbim toplantısından bahşetmiş.. 
tik. Mil:,~rek yardım heyeti r~si, esnaf 
cemiyetlerinin çalışmaları etrafında ver· 
diği bır beyanatta şoyle demi)tir: 

"Ulu Atamızın kurduğu ~1iksek parti
nin esnaf cemiyetlerile yakından alaka.. 
smı ifade eden fiili delillere bergün şahit 
olmakta ve esnafın ilerlemesi uğrunda 
alınan ve alınacak himaye tcdbırlerini 
bay,-anlıkla takip etmekteyiz. 

E s n a f c e m i y e t l e r i hastane 
doğrudan doğruya cemiyetlerin §ahsiye. 
tine tevcih cdılen bu yüksek himaye ve 
alaka minnet ve ~ilkranımızı teyıde ve
sile olmuştur. Kazanılan müzaherc ve 
himayenin ve esnaf kurumlarına karşı 
partimızce csirgenmiyen yüksek sevgi ve 
ilginin genişlemesi temennisini gönülle.. 
rinde taşıyan heyetlerimiz bu m.aks<lda 
varılabilmek üzere esasen ferden bağlı bu 
lunduğumuz yüksek partiye Ye şerefine 
cemiyetlerimizin manevi şahsiyetlerinin 
de bağlanmasını iştiyakla bekliyoruz. 
Kemalizmbı hayranı ve d.,5ıkı olan fert 

lerimizfo heyecanlarını ifade ve µrarla. 
rım istihsal için her ~iym.in umurnt he 
yeti ayn ayrı ve pek yakında toplana. 
caktır. Bu hususun temin edilmesi cemi. 
yet reblerinin bugünkü içtimaında ~er
piş ve cemiyet idare heyetlerinden alına. 
cak kararla filiyata geçilmesi tesbit olun. 
muştur. 

CemiyPI lerin yapneafiı işler 
Mensuplarımıza daha büyük fayda

lar temini için her menbadan istifade 
suretiyle bazı mühim esaslar hazırla • 
maktayız. önümüzdeki ikincikanun a
yına kadar bunları ikmal edeceğimizi 

ve o zaman toplanacak umumi heyet
lere yeni çalışma programları sunaca
ğımızı sanıyoruz. 

Esnaf Cemiyetlerinin, mesleki tesa
nüdü geniş mikyasta temin eden, esna· 
fın inkipfı için icap eden te'dbirlep 
hazırlayan, mensuplı:.n arasında İ!jti

mai mua:venet imkanlarının azamisini 
elde etmeğc çalıgan ve nihayet varlık· 

lariyle yurdun bünyeai içinde faydalı 
ve öğünülmeğe layık birer teşekkül ol
masına p.htetmiş bulunuyoruz.,, 

Esnaf hast~hanesi 

1stanbul Esnaf Cemiyetleri hastaha· 
nesinin noksanlarını ikmale ati çalı§ma
lar sona crmi§tir. Hastahaneye ait da
hi!i talimatname hazırlanmış ve tnbet
tirilmiştir. Bugünlerde Sıhhiye VekA
!etine gönderilmek üzere İstanbul va. 
!iliğine takdim olunacaktır. Hastahane 
kadrosu ikmal edilmiş ve icapeden 
mütehassıslar tayin olunmuştur. Zafer 
bayramına tesadiif eden 30 Ağustos gü
nü SOO ü mütecaviz esnaf çocuğunun 

sünnet cemiyeti hastahane bahçesinde 
yapılacak ve ayni gün hastahanenin a
çılışı kutlulanaca'ktır. 

Her gün arttığ!na §ahit olduğumuz 
müracaatlar ve esnafın bu husustaki 

veçhesi belirmeğe ba§lamrştır. 

memnuniyetine ait tczahilrler müşte
rek yardım heyetinin ve hastahane 
6ağbk kurulunun heyecan ve çalışma 
arzulanna hız ve~kte1dir. 

• Esnaf Cemiyetlerinin mensuplarına 
karşı bu husustaki teahhütlerini ifada
lci muvaffakıyetlerini memnuniyetle 
miişahcde etmekteyiz. 

Esnııfm dılekleri ve ihtlya~Jar• 
Esnafın gerek vergi muamelatı, ge

rekse belediye ile mlinasebau bakı -
mından cerr.iyetlcre karşı göstenlen a-

15.kayı memnuniyetle karşılıyoruz. Es
naf c.omivetleri dileklerinin her merci-

de iyi karşılanmakta olmasından ve 

mevzuatın müsaadesi nisbctinde bil -

tUn dileklerin yerine getirilmesi için 
gösterilen yardrmı:ian haz ıcluyuyoruz • 

Bu vapurların uç tz.nesi MersU.. hat
tına tahsis edilecek ve süratleri 13,5 mil 
olacaktır. Diğer üçü Ayvalık ve Bartın 

p0staları için 1500 tonluk ve tek uskurlu 
olarak ısmarlanacaktır. Bunlann da sil. 
ratleri azamt 13 mili bulacaktır. Bu va. 
purların nereye s.iparis edilecekleri belli 
değildir. 

Her taraftan gelecek teklif mektuplan. 
nın tetkikinden sonra bu hususta bir ka-
rar verilecektir. Aynca ya~ me>-ve ve 
sebzelerimizin lzmirden Seltıniğe ve ora. 

dan da Avrupaya ihracı için husust terli. 
batı haiz vapurlar yap mlacaktır. 

1zmir körfezi &çin ısmarlanmış olan E. 
fes ve Sur vapurları lzmire gelmi~tir. Bu 
vapurlar 450 yolcu alacaktır. Süratleri 
12 mildir. 

<Ç;©l~auca<dla f~ct trJ>lır cinayet 

65 ek bir b ba 
ve kızı öldürüldü 

Zülfiyeyi kaçn mak ve berbat etmek isteyen katil, 
ihtiyarın müdahalesine hiddetlenmiş 1 

Evvelki gece Çatalcada feci bir cinayet 
olmu~. ve bir çoban, tecavüz etmek iste. 
diği bir kız ile babasını öldUnpüştür. 
Qıtalcanm Anarca köyünden 65 yaşla

rında kör Ali ile 19 yaşındaki kızı Zül. 
fiye evvelki akşam tarladan köye döner. 
terken Çukurbağlar denilen mevkide köy 
çobanlarından Ahmet ile karşılaşmışlar. 
dır. Çoban Ahmet bu sırada yanlarına 

yaklaşmı~ ve Zülfiyeyi kucakhyarak zor 
la kaçırmak istemiştir. 

65 yaşında Ali, kızının bu ~ilde kaçı
rılmak istenmesi karşısında ıhtıyarlı~ına 

rağmen &Qban Mmedin i,izerine atılmış 
ve eline geçirdiği büyük bir taıµ kafası. 
na yerl~timrl§tir. Fakat, taşla fazla ya. 
ralanmıyan, yalnız canı fena halde acı. 
yan Ahmet, birdenbire hiddetlenmiş ve 
bıçağını çekerek baba ve kızı bı~hya 
bıçaklıya kanlar içinde yere sermiştir. 

1ki yaralı, bir müddet sonra ölmüşlerdir. 
Yolcular tarafından jandam1aya haber 
verilmiş ve derhal katilin takibine geçil
miştir. f'\hmedin lstanbula kaçması dO.. 
~ünülerek bütün şehir civarında araştır. 
malar yapılmaktadır. 

sa li'll lğ) n 1r c lYı ır m «Jt 
lhllYlit ya!P)oOcdlo 

Döviz kaeakcıları 
yakayı ele verdiler 

Hakların..daki 1ahkikat evrakının iptali için alakadar 
memura 1700 lira rüşvet vermek istem şler 

Gilnırük Muhafııza ba§mUdUrlUğU bir : 
milddellenbcri, bilhassa döviz kaçakçılı· 1 
ğma karşı sıkı blr mUcadeleyc giri§mı~ 
bulunmaktadır. Bu yoldaki çalışmalar o 
kadar muvaffak•J etli neticeler vermiştir. 
~i; l}azı kqçakçılıır işlerinin meydana 

cıktığını görünce rlişy~t tekliflerinde bl. 
le bulunmağa bQ.§lımıı,el~dır, Diln i§le 

bu şekilde bir rüşvet cürmümeghudu ya
pılmıştır. 

lira vermeyi teklif etmişlerdir. Süleyman 
bu teklifi gayet müsait kat'§ılamış, bu
nun Uzorlne paranın ne sureUo verilece
ği karnrlnşmıştır. 

Süleyman evnıkı dün sabah Karaköy
deki Tokatlı lokantasına ~etirecck ve 
eirket erkô.nı da kendisine 1700 liranın 

200 Ur;,ıeını pC§in olarak -.·ereceklerdir. 

İlerde de, iş ko.pnndıktan sonra, müteba
ki para tediye edilecektir. 

İş bu şekilde kararlaştıktan sonra §ir· 
ketten ayrılan Süleyman doğrucn baş -
mUdUrlfJğe gltml;, ve vn.ziycU haber ver
miştir. Bunun Qzerinc güzel bir plı\n ha-
zırlanmıştır. 

Ciilnü~ lıhası 
Ati Nihat 

Tarlan'a cevap 
Azızw, 

"Açık mektııb,, unuzu (1) bir 
sok )tnpnlı tarizlerle dolu buldum. ~ize 
gerçekten hürmet ve muhabbetim var
dır; bunun için sizinle imalı, kinayeli ko
nuşmak istemem. Bir takım açık sual
leriniz var ki onlanı ben de açıkça ı::e

vab vereceğim; kapalı tarlzl erin izi de 
deşmeye kalkmıyacağım. 

Snbahaddhı Eyilboğlu'ııa mektubumun 
bil' de sizi techil eden kısmı vannı§. 

Hayır, ben hiçbir zaman size cehil isnat 
etmek bıtemedim. Blllnılniz ki ber za
man ve her yerde, yazılarımda, llmlnize 
inandığmıı> sizden ders görmeğl bir ue
ref sa,>·&eağnnı söylerim. O sözlerden 
SOllJ"~ size cehil isnat etmem evveli 
Jı:endi kendime hakaret olur. Hayır; be
nim yazımdan öyle bir mana çıkarmak 

kabil değildi. Metinlerde gizli manalar 
aramağa alışmışsınız, Ustadnn, benim 
naçiz yazandan da. çıkarmıık hıtemlşııl

niz. Gelelim sizi sinirlendiren cümleye: 
''Siz (Sabahaddin Eyilboğlu) vo Yah

ya Kemal !renkçe bilmesoydinl.z, frenk 
klassiklerinden feyµ almasaydınız Diyan 
edebiyatımızı bugU.n anladığınız Gibi an
lıyacak mıydmızt ortada misaller var: 
işte A vnıpa edebiyatı zevkini almadan 
sadece bizim Divan edebiyatımızla kat 
rnış şairlerimiz, işte mUştcrek dostumuz 
Ali Nihad Tarlan, l~e Abdlllbakt (Göl
pİnıırlı) ve arknda.şları. Onlar hiç ııUphe
siz Divan edebiyatını sizden de, Yahya 
Kemnl'den de daha doğru nnlıyorlnr, ya
ni onlar Divan edebiyatının prlt'sin
de adamlar. Siz onlar gjhi e.nlnmıık is
ter miydiniz? Yahya Kemal de, siz 
de divanlnrdakl beyitlere baı;kn bir göz
le, frcnkton almmqı taze bir ruhla bak
tınız ••• ,, 

Bu eat.ırlan tekrar okudum ve sizi tcc_ 
hile kalkışmak arzusunu göremedim. O 
kadar ki bugün tekrar yazmam ıamn
gelse :>ine 6yle yazanm. 

"Başka g6z" ıün, "frenktcn allilllll§ 
taze ruh" un ne demek olduğ\tnu aonı

yorsunuz. Halbuki ne demek olduğunu 
pek !IA anlıyorsunuz; YahYJl Kemal 
için yazdığquz aatırlan okuyyn. 

"O, bize eski bir pirin beğendiği bir 
mısramı kendine mahsus ahenkle oku
duğ\J zaman o mısra artık o 13alrln de~l
dir. İ§te orada aldanıyorsunuz. O mm
ra Yahya Kemal'indlr.,, 

Çok iyi buyuruyorsunwı, ben de tama
mlylc o knnaatteylıµ. Halbuki stzıer, Di
van edebiyatından her beyti, her mısraı 
8811 galrinin malı bırakarak okuyorsu
nuz; GfinkU siz tamamiyle o edebiyatın 
zevkindeslnlz1 onu tetkik cdlyonıunw:, 
fakat tazelE'mlyorsunuz. Yahya Kemal 
ise o zevkte, o e8prit'de dcğlJ. Siz bunu 
sadece onun orlglruıllt.C'slne hamlediyor
sunuz; i§te burada beraber değiliz. Oıt
Jlnallte'nin ~e inkişaf ettirilmesi lAzun

dır; Yahya Kemal §ahsiyetinJ frenk fi&· 
lrlerinl, Verlalne'i, Baudelalre'i, Mo
reıuı'ı okuyarak meydana getirmlşUr. 

Onian her okuyan bir Yahya Kemal o
lıunnz; bu tabii. Fakat Yahya Kemal de 
onlan okumayıp Sirf §a.rk cdeblyatlan 
ile kalsaydı ba§ka tUrlU bir Ynhyn Ke
mal olurdu. İşte bizim başka göz, !renk
ten alınmış taze ruh dcrllğlmlz bu. Bitta
bi manası biraz müphem, ancak cllehe 

de yakalanmıştır. 

, nrr 111111 4 ıı•ıriide 

Nurullah ATAÇ 

Fakat I§ bu kadarla bitmemiştir. Çün
kü §irkotin iJ:m suı;u §ahıs Uzerine atnrak 
kendisine mal etmemesi muhtemeldir. 
Bunun Uzerlne ikinci bir cUrmUmeşhud 
plAnı hazırlanmI§tır. Öğleden sonra. §ir
ketln mes'ul m~murlanndan, Jan ve Se
Poh muhafaza bn§mUdürlüğilne çnğırıl -
mış ve kendileri SUleyman Bonnövı:ıl Ue 
bir odada yalnız bırakılmı§tır. SUleyman, 
iki §lrket memurunu kendisi çağyrt.ıru3 

gibi gözUkmektedir. Ve bu arnda da: 

Antredeki direkler ikmal edilmek ü. 
zeredir. İki tprafta komite ve diğer hu. 
suslarla ranseyeman bürclan yapılmış
tır. 

TC§kilat memurları ve bu arada muha
faza 11efJerindcn Süleyman Bonnöval, 
bir mUddcttenberl birkaç ithalA.tçı ve 
ihracat,çı hakkında tahkikat yapmakta
dır. Tahkikat, son zamanlarda bu §ahrs. 
larm i§ maskesi altında döviz kaçakçı

lığı yaptıklarını meydana çıkarmıştır. Bu 
igi yapanlar, Galatadıı Karnköypalııstıı 
altıncı katta su l§lcri mliteahhitllği ve it
halat komisyonculuğu ile meşgul olan 
LUsyen :Jubr şirketini teşkil eden birkaç 
kltJldir. 

Diln sabah sJvil polis ve muhafaza sabah gönderecektiniz?., 
memurları Tokatlı lokantasında terli - • İki uirket memuru bu sual kat'§ısında 

"- Yahu demiştir, hani 200 lirayı bu 

jki haftadır hmirde dikkate değe: 
bir kaynaşma vardır. Trenler, vapur_ 
tar her gUn yolcu taşımaktadır. Ransc.. 
yem an büro lan: f aıı.liyete geçmi§, isti. 
yt>nlere hususi evler, daireler, pansi 
yontar ve oteller teminine başlamıştir. 
Denizyolları idaresinin otel vapuru dı 
beklenilmektedir. 

İ§te bu ka.çnkçılar artık mahiyetleri -
nln meydana çıkmn~ta olduğunu göre
rek son bir çareye başvurmak cesareti
ni göstermlşle>r ve haklarındaki tahkika
tı yapan SUlc:ytnnn Bonnövale, kendile -
ıine ait evrakı lade et~l takdirde 1700 

bat almışlar ve gizlenmişlerdir. 
Silleyına.n Bonnöval de bir köşede o

turmaktadır. Aradan bir müddet geç-

tikten sonrn şirket memurlarından biri 
kapıda gözUkmilş ve doğruca SUleyma
nm yanma sokulmuştur. Diıkac; dakika 
konuştuktan sonra 200 lirayı çıknrarQ.k 

Süleymana uzatan uirket memuru öte .. 
dı:m berlden Jlirdenbiro çıkım sivil me
murlar tarafından eUrmUmeşbud halin -

§n§trmI§lar: 
"- Nasıl olur, demişlerdir, bl.z me

murumuzla bu sabah gönderdik, almadı
nız mı?,, 

Bu glirü;,mcyi, odadaki dolaplva sak
lanan sivil memurlar da duymuşlardrr. 
Bu vnztyet kar§ısmda eUrmUmeehut su
çu artık su $Ötlirmez bir şekil almış \'e 
suçlular evrııklariyJQ bfrlikt.Q diln nl•;a.m 
müddeiumumiliğe teslim cdilmialerdir~ 
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CÜNY\DA NELER OLUYOR 

Kız ' 
erkek 5000 yahudi 

genci Fil ist i ne yürüyor! 
.P'lll.l!ltinin bir Yahudi vatanı haline gelmesi için bilha.saa Lehistan y:;ıhudileri -------------------------------------------

~k çall§maktadırlar. Gerek Lebistandan,gerek Avrupanm diğer yerlerinden Fi. G b M d K •• ., :::r~en rrkdaolanna yardım için Leh H yahudfler ııralarmda bir cemiyet kur- ar o, a a m ur 1 y i 
Bu cemiyetin en bUyf,\k teşebbüsü MOO kifiltk bir kafile toplıyarak Filistb).e 

göndermesidir. Bilhassa kız, erkek gençlerden mnteşekkll olan bu 
5000 kişi yakııı· t • ı d k 

da Lehistandan kalkarak, yflıilye yürüye l'Uisttne gitmek ttzere yola çıka- em s 1 e ec· e 
caklardrr. Kafile Romanyş ve Bulgaristan yolu Ue TUrkfyeden geçecek ve Suriye. 

den Fillstine varacaktır. 
Bu teşkilatın başında VaflOvalı bir yabudt avukat, Vilyam R~ppel vardır. Rtp. 

pel uzun mUddettenberf yahudileri bôyle bir barekete dav.et edıyor, bu makutla 
tnitingler yaparak nutuk eöylUyordu. Bundan evvef de, ge(en sene, yine a)W te· 
kilde, yalnız, daha az bir kafile Leblstan4an yola çJkmış, fakat birkaç ldlometre 
gittikten sonra Leh polisi tarafmcjan geri ç.evrilml§ti. Bu ıe~e tae gerek Lebillt4n 
hUkO.metinden, gerek kafilenin geçeceği memleketlerden bu P.uawıta mil84&48 a1m 

Yıldız,, radyom lkaş flnln hayatına canDarndurmayı 
kenclısn ·istedi; senaryo hazır ••• 

nııştır. 

ınsııoz ve A'Jman Aı.navut kıalının 

Madam Küri'ni" son rtıi•ltrinllett biri cıı Greta Garbo 

.çocukları kız. kardeşi 
radyo ne 

g ;)rüşecekler Abbas Hilmi Paşanın 
lngiltiz ve Alman radyo müesseseleri O~luy ıH evleniyor 

aralarinda bir anlaşma yaparak, iki Araavut kralı. 
memleket çocuktarımn radyo ile konuş- nın m kardeıt 
malannı temin etmişlerdir. prensee Ruhtyentıı 

Bu karşdrkh radyo görüşmelerine bil.. eaki Kısır RicJM 
hassa fngiltere ve Almanyanın köylü Abbaa Hilmi P•· 
çocuktan ışt!rak edec.ektir. Mesela tngi- ıanm oğlu preııı 
Iiz çocuktan radyoda şarkı söyiiyecek, lıılelımet AbdttlmO 
monoloğ veya küçük temsiller verecek. min ile evleneceği 
ler. Bunlan Almanyadaki çocuklar. köy Jıaber verllmekt-
ve kasabalarındaki mektep binalannda dW. Gret.J Garbo, sinema dünyasmm tes. ıırlatmay'i ba§lamıştır. 
top.~ 'tarak dinliyeceklerdir. Aytri şekit.. Preaaeale prenı hlrkir kadını, nım dO.nyasınm bUytık bir Madam KUri filminin !eıtaryosunu bu 
de, t ngitiz çocuktan da AJmanya<Jaki bir iki hafta evvel kadın siması olan madam Kllrfyt ttımsll gtlnUn en meşhur ve krymetli İngiliz 
..,_,.,,11ıann radyo neşrlyatmı tak;p ede- ni§anlanmışlardı r • d k muharrirlninden Aldas Haksley yaz · !ır""un e r.ce . 
ceklerdir. Prens AbdillmUmin bu gUnlerde Ama· Madanı KUrinın hayatını çevirmeyi mıştır. 

tki memleket köy çocuktan arasında vutluğa gidecek ve ni.şanluımı ilk defa o. biszat Greta Garbo kendisi lste~ttr. Muharrir senaryoda, madam KUrinin 
}>ilh1!5Sa OYT@dıklan oyunlar itibarile ]arak görecektir. Bundan sonra düğün Garoo bu arzuyu bundarı clr iki sene E:v- kızının, annesi hakkında son yazdığı ki-

Asıl ismi Sklodovskadır. Taban için p 8 • 

rlse gelerek o zaman henüz mualltm o. 
lan Fransız Mimi Kllri ile evlenınio ve 
ondan eonra bilhassa radyo ıuaları aa
ıı.asmda kocasıyla beraber çal11arak o
nun keglflerine bUyUk hizmette bulun
muştur. Kocasiyle berabr radyomu keı
feden madam KUrf ilim sahasında en 
meşhur kadmdır. 

Greta Garbo, laveçU olduğq lçbı, se
rak nıh, gerek sima itibariyle ebu.lli 
kimselerin rollerlnde gok muvaffak ol • 
maktadır. Bu gibi filmlerde rol !llJM)'I 
esasen kendisi istemektedir. /lyni ~ 
ile bundan evvel "Marya Valevaka" yı 
çevlrmiftir. 

Greta Garbo madam Kürinin hayatıpı 
temall etmeden evvel bqka bir ftlm Cffi

recektir. Bu film de yine onun ııevcütt 
bir mevzu tqımaktadır: '"Aok öyJe buit 
bir şey değildir,, ismindekl bu filmin 1e

naryoıu bir Rws rome.ıımdıuı almarak 
Frauız tlya\f'O muharriri Jalr Deval 
tarafmdan hazırlanmıştır. 

Greta Garbonun yakında Amerlkaya 
t!öneceğl ve "Auk öyle basit bir ıey 4e
ğildir,, filmini çevirdikten llOJlra Madam 
Kürlnin hayatına geçeceği zannedillyor. 
Kocası Stokovskinin gizlice Londraya biıyi.ık 4:ıi.r ~ akmlık görülmektedir. Rad. hazırlıkları Yl\Ptlacaktır. vel göeterml.f, bunun l\zct·ina, artlstln taptan istifade etmiştir. 

-~-...ı 
gelmeşl Lte, <neta Garbollwı 4aha 80ll· )'O,...,,.,..,. bu o,_., da "•kkıılu. ı

26 
.. ,.._._...."""'*A_, _____ +_k ... ---- ........ dd• •w tlrlr•tt ... ._. ııad4m Xllri uıen IAtiftdrr -te 'r'tıı!I. 

nacaktır. :"1 mele urş U • ......... ıı.,.aa ha""4• W.........,. q., r1n11aD1 1S8T de VaftO\'&da dolmqtur, 
.:=.:.:.=.=::..:::..:;:::;;;::..~~~~--~--_...--~;...---~~""!"':::-"'""-------~~~ 

raJd tetebbllalerlle alllraclar gGrtılOyor. 

Stoqlldınoviç 
Mtflhlm beya
natta bulundu 
Bulgaristanla Balkan antantı arasında. 

ki Seliruk anlqması münasebetile, Bel. 
gradda çıkan "SaıJıouprava,, gıızetesi 
Bulgarbtana dair hususi bir sayı neşret. 
miştir. 

Yugoslav başvekili doktor Stoyadino
vjç gazetenin bu fevkalMe sayısına ver,. 
diğj bir mül~atta, Yugoslavyanın Bul,. 
garistanla daha evvel yaptılı ebedf dost
luk muahedesinden ve son Selarik ~n}a,. 
masından bahsettikten sonra şöyle de
mektedir: 

"-Milletlerş.rası bir mahir~tj olan bü
tün meselelerde eskidenberi Bulgaristan. 
la Balkan antantı devletleri arasında tam 
bir abeıık görülroü§tijr. Zira, haric;i sjyı
setlerimizin ana hatlarında bijyük bir 

~r1',k vardıı ve ~ü ~pimiz gerek 
Balkanlarda, gerek bütün düny~a sul. 

lıJıl rnuhaf aza ve jdame i~in ayni arzuyu 
besliyorµ,ı, 

"Altmıf milyona y~m bir kütle t~il 
eden Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, 
Yugoslavya ve Romanya, Ba!Xan millet
lerinin refah ve inkitaf ıru teıııin edecek 
QJa.n bQ sqJ.h siy~seıiJJI müdafCliYIJ ha
wdular.,, 
SQty~ pilgırildi.iine gör,, Bulgar 

mıthYStıll IJM!Çlisi l}ariçjy, ~çümeni reişi 
Govedarql gazeteciJ.ere bulunduj'Q bir be. 
nnatta Sel.inik ama~sının dünya sul
hundaki @emmiyetıinden bahsetmiş ve 
Bulivistanın Balkan antantına gtnnesi 
f'in artık yolun Q4;ık Plduiunu söylemie
tir. 

h .. t ~ r ,. , n ı u ı a u 1 ) 0 • 

Franıızcıa ve lngilizceden hıazı ya 
al• tercfime ettirilecektir. Her °' 
liaanı ltirden hilen tereİ11 oluaur. 
KURUN yam itleri miclürlütfinr 
3~1.,den ı n -at n m\l.1'acaat. 

na dızildı - ' Holi'Oudun tereddüdü 

~~iE:=:r= "Ahmak egv leniyor 1,, 
sabahı husust bir trenle iş başına gider. 

ken müsell!h bir çetenin tecavüıüne ut. 300 bin sterllnge maıoıan bu fllm piyasaya 
ranuşlardır. Makinist treni durdurmak 
mecburiyetinde kalmış ve mütııcavizler niçin çıkarılamıyor '? 
sendj}caya dıiliil bulunan 26 ameleyj Jcı.ır Holivuttan bildirildiğine göre, bü· ı tasvibini istemektedir. Ruzvelt, Çep:ıbcrlayn ve Lcyd Corc 
fWUl dizdikten sonra diğerlerini scrbo&t y(ik bir ıincma tirked .SOO bin İngiliz Söylendiğine göre, filmin ne dofru· ba§lıta kahraman olarak görülecek-:" 
bırakmışlardır. Haydutların, öldürülen liraıı aarfı il• yaptıfı bir filmi piyuayı dan doğruya, ne bilvaaıta ttalyayı alt· Bunltn tcmail edecek wstler uıun 
amelenin merıs"p olduğu sendiluaya OJkip çıkumalc için ltalyuın fikrini bvlde- kadar edep bir taraf vardır. Fakat, har- müddet arandıktan sonra bulunmuı ve 
bir sendika tarefından ücretle tutuldulu mclrtedir. 
zannediım .. kt-.ıı·r. bl tenkid eden bu filme ltalyarun itiraz film çevrilmiye başlanmıştır. 

" ~ Bu, harp aleyhtuı blr filmdir. Fakat 
etmesinden korkulıpuıtur. İ ,,,;,: a t 1 · · h be 

----~~~~-~ .............. --.............. --
Gökten 
düşen 

kocal 
Aşk. macera ve his 

romanı 

HABER'de 

bupdfn evv•ı. lapanyaOaki Jıarbe daiı n•-z ı ze e onnın a r verdiği-
çevrilmit olan ''Abluka,, filminin batı· Diğer taraftan, filmde rol alan ar· ne göre, ''Mikado,, filmi İngilterede 
na gelenlerden korkarak, film şirketi tist Klark Geybl son defa bulunduğu göıtorilmiyecektir. Çünkü İngiliz film 
bunu, önceden ttalyaya göstermeyi mü.. bir beyanatta f6ylc demlttlr: sansür dairesi bu filmin gösterilmealne 
nasip bulmugtur. ''- Filmin hiç bir memleketi renci~ müsaade etmiyecektir. 

Hatırlardadır ki, "Abluka,, filmi dt etmePlesi için çok dikkat edilınit
çevrildikten ıonra, Pranko hUkftaıed • 
nin aleyhinde ıtsrülmllf ve gerek Praıı 
konun mümessilleri, gerek ltalyan vıt 
Alman elçileri tarafından protesto edil· 
mitti• Bunun üzerine, filmin gösteril
mesi epey milşkUllta uğramıı, niha
yet İn,iltcrede JÖsterilmiıti. 

Film tlrketi ''Ahmak Eğleniyor,, is
mindeki bu ıon filmi böyle bir akibet ,. 

ten kurtarmak isin evvel& İtalyanın 

tir.,, 

"Ahmı'k Elleniyor,, filminde bat ro

lll Klark Gtyblle beraber Norma Şerer 
oynamaktadır. 

lnglllerede tı6ıtıarilmeyecek 
film 
Bugcn Londrada da ıiyasetlc alaka· 

dar bir film çevrilmektedir. •Mikado,, 
ismlnıc!ekl bu filmde Hltler,. Muıolini 

' 

Buna sebep filmde 1ng~ B"'avekili 
ve ıiyasi aıdamlannın Jıicvedilmnl de-

ğil, ayni zamanda diğer devlet ıiyaıi
lerinin de hicve maruz kalmalandır. 

LondralJı su bastı ! 

Buna mukabil, filmde Ruzveltin bi

le aı çok tenkitle temsil edilemsine 

raimen film Ameri'kada giddetli bir iti

razla karıılanmamrıtır. Hatta, fjhpin 

bir parçaanun, Amerikada yapılan 
kontrolü esnasında Runelt, kendi.tni 

temsil eden artisti çok befenmi9, bil

hassa sesi hoşuna gitmiştir. Bu bariton 

sesli aktör Gregori Stravd'dJr, 

Bununla beraber, filmin Amerikada 
de gösterilmemesi ihtimali vardır. 

Filin bitirildikten aonra, Aaıerikaya 

gönderilecek ve Amerikan film un

ıar heyetinin tetkikinden geçecektir. 

Eğer orada g6ıterllmesine mllsaade e

dilirse ""Mikado,, yu yalnız Amerikalı

lar &örecektir. 

İtalya ve Almanyada iıe bu filmin 
1 gösterilmesine hiç ihtimal yoktur. Bu. 

na mukabil, film 1irketi bu tehlikeli 

ite girmekten çekinmeııüı ve yüzde 

bir ihtimal ile '"Mikoda,, yu çevinae~ 
batlamıttır • 

• 
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Kısa Haberler 
• Tıp fakulte--i dekanı Sureddin Ali, 

1 aydanberi tedavide bulunduğu Yişıden 
dönerek dün 5ehrimize gelmiştir. 

• Belediyenin yeni .ene bütçesi Vekil
ler heyctınden geçerek yüksek tasdika 
arzolunmu~tur. Bütçenın belediyeye bu. 
günlerde sevki beklenmektedir. 

• Otobüs 'e otomobillerın mua) ene~i. 
ne dünden itıbaren başlanmıştır. l\1uay. 
yen müddet zarfında, muayeneye gelmi. 
yenlerden 10 lira ceza alınacaktır. 

• Parti kongrelerinde kararlaştırılan 

meselelerden hangilerinin yerine getiril
diğıi Parti sekreterliği tarafından beledi. 
yeye sorulmuştur. Belediyenin raporun. 
dan sonra bir broşür neşredilecektir. 

• E~ki Istanbul Türkofis müdürü ve 
Londra ticaret ataşe!'i ::\lahmut tktisat 
vekAleti başmüfetti§liğine tayin edilmi~
ür. 

• Ankara halkevinde bir -:ergi açan 
Bulgar resc:.amı Sava lvanof, Istanbulda 
da bir sergi açacak ve bu sergiye yeni e. 
serlerini de ilave edecektir. 

• Ziraat vekili Faik Kurdoğlu dün An
karaya gitmiştir. 

• Taksim emlak o:irketi tasfiye heyeti 
dün toplanmıs ve tasfiye i::lerine ait bazı 
kararlar almıştır. 

• Çorapların standartlaştınlması hak. 
kındaki kanunda yapılan değişikliklere 

fabrikatörler bazı itirazlarda bulunmuş. 
Iardır. Dün çorapçılar bir toplantı yap. 
mışlar ve bazı maddelerin yeniden göı
den geçirilmesini İktisat ,·ckaletinden is
temiye karar vermi~lerdir. 

• Dokumacılar birliği bugün öğleden 

sonra ticaret oda 'mda bir toplantı yapa. 
rak küçük e~nahn muamele vergi~ mese. 
lesi etrafında görüşeceklerdir. Maliye ve. 
kaletinin bu mP.se!eyi tetkike memur et. 
tiği komisyon da bir iki güne kadar tet
kiklerini bitirecektir. 

• Odun ve kömür fi}'atlanmn yüksel. 
mesi üzerine belediye taraf mdan tetkikat 
yapılmaktadır. Ayrıca tetkiklerde bulu. 
nan orman ba~müdürlüğü de fiyatların 
yükselmesine sebeb olarak nakliyat zorlu 
ğunu göstermek"tedir. 

Kayıp c;ocuk 
Usküdarda Selam\ 
Ali mahallesi Kül • 
han sokağında otu.. 
ran yedi ya~ında 

Rahmi bir haftadan 
beri kayıptır. An
nesi Fatma, çocu -
ğunu görenlerin yu.. 
kariki adrese bil _ 
dirmelerini rica et-
mektedir. 

beraber ormanda dolaşan !lU ismini bil- ı' 
ıııediğim adamdan daha cana yakın a
damlar. Dostlarımdan Birisi kazaen ni
ganhsmm otomoblllne çarptı ve derhal 
zaran tazmin etti. Fakat herif o kadar 
terbiyesiz ki, beis yok bile demedi. Çok 
vahşi bir adam. Yazık o güzel kıza! .• 

- Evet, hakkınız yar, Anhyamıyo -
tum. Fakat, öğrenmek istiyorum. 

- Size yardım edebilir miyim? .. Oh! 
l!Usaade ediniz:, evvela kendimi takdim 
edeyim: Zerton, sinema sahne vazn \'e 
res mUtehassLcıı .• 

- Nasıl, sinemayla mı meşgulsünüz? 
Den de Jak Rişar .. (DUnya \'e 11anat) 
f"azetesi münekkidi. "Tuareg kizi,, fil. 
minin çevrilmesinde hazır bulunmak fi. 
zere Cezaire gidiyorum. 

- Ne iyi tesadüf! ben de oraya gidi
yorum. Gilzel bir yol arkadaşlığı yapa
rız. Doğrusu çok memnun oldum. Fran
sızlan cidden severim. Çok şen adam -
lardır. 

- Lakin ben, size çok kederli bir ar
kadaş olacağım, mösyö Zerton .. 

- Bir hiyanete uğradığınızı anlıyo

rum. Şu karşıki herifin yüzünden değil 
mi? ... Demin söylediği sözler verdiğiniz 
cevabdan anladım. Ah: azizim, kadınlar 
bir muammadır. Ben kızı ~ördüm. Doğ. 

ru~u bu kırk yaşındaki ht!rlften ziyade 
size layık hı şey .. 1tımnd ediniz bana. 
Nh~anhnızdnn \'azgeçmeylniz. Taliinizi 
müdafaa ediniz. Henüz otuz yaşındası
nız, yakışıklısınız. Herhalde nişanımı • 
zrn gönlilnil yrnidrn ı:ek,•ceğinize emin 
olııbi'iroılnb:. 

Zı-rt•ln, bu sü:ı:leı i sciyl~rken dclikan
lmrn + .. - kı~- •• 11 ., "'·•luml\·nr V" ıtrıı-

- . 
Maliye Vekaleti izah ediyor 

Küçük sanayi erbabının 
endişesine mahal yok 
MlYlafDyetlt:e baralknDmasuna Dü~~m ~e ~aııru· 
a-et <SJ~rtUıDen mlYıesseseller V~kDDDer He~el!:n 
kaııraıırnoe mlYlameDe ver~üsDınıc§leın m lYI af 
tl\Jl'ltU Uaıcaık 

Ankara, 15 (A.A.) - Maliye Ve. 
katetinden: 

Muamele Yergisi kanununun bazı 
hükümlerini deği~tiren 3535 sayılı ka. 
nunun meriyete girmesi dolayısile 

bazı küçük sanayiin bu kanun hüküm 
lerini yanlış mütalea ettiği ve muh. 
telif gazetelerin de bu yanlış müta.. 
leaları teyit edici mahiyette neşri • 
yatta bulundukları görülmüş oldu • 
ğundan bir taraftan bu kanunun tat. 
biki ile alakadar olan memurlar ve di 
ğer cihetten bu kanunun şümulü dai. 
resine giren küçük sanayi erbabı ile 
temas ederek yanlış telakkileri dil • 
zeltmek ve ayni zamanda kanunun 
maktuiyet ve muafiyete müteallik hü 
kümlerinin tatbikine ait ihzari mua· 
melat ile iştigal eylemek üzere vari. 
dat umum müdürü ile tetkik heyeti 
azasından bir zat bu sanayiin en çok 
mütekasif bulunduğu 1stanbula gön. 
derilmiş ve icabı halinde memleketin 
diğer sanayi merkezi ola.n mmtakala_ 
rma da gitmeleri vazifesile tavzif e· 
dilmiştir. 

Bu tetkikat neticesinde kanunun 
hedefine göre icap eden tertibatın a. 
lınması ve alakadarlara lüzumu görü 
len tebligatın yapılması tabii olmak. 
la beraber küçük sanayi erbabının 

bazılarında husule gelen yanlış te
lakkileri ve gazetelerdeki neşriyatı 
tashih maksadile "Ş'imdiden aşağıda. 
ki izahatın verilmesi faydalı görül • 
müştür: 

racaatı, ilktisat ve maliye vekaletle· 
rinin muhtelif cephelerden yaptığı 

tetkikat ile sabit olmuş ve B~yük 

Millet Meclisi, cümhuriyetin çizdiği 

kalkınma ve sanayileşme programı 

ile istihdaf edilen başlıca gayeleri kü 
çük sanayiin meşru menfaatlerile te. 
lif etmek suretile bu kanunu kabul 
etmiştir. 

Kanunu tatbika memur olanlarla 
bu kanunun şümulü dahiline girenle. 
rin bu hedefi gözönünde bulundurma 
ları Jazım olduğu gibi matbuatın da 
bu noktayı efkarı umumiyeye teba.. 
rüz ettirmesi faydalı ve temenniye 
şayandır. 

2 - Muamele vergisi kanunu, teş· 
viki sanayi kanununun birinci mad. 
desile tarif edilen sınai müessesefori 
şümulü dahiline almış olup yeni ka._ 
nunda bu esasda bir değişiklik vücu. 

de getirilmemiş ve bu esas haricinde 
yeni bir· muafiyet ihdas etmemiştir~ 
Binaenaleyh haddi zatında teşviki sa 

nnyi kanunun tarif ettiği şekilde bir 
sınai mticssese vasıf ve mahiyetini 

haiz olrnıyan müesseseler yeni ka
nunun mevzuu haricindedir. Bu nok. 

tanın iyi anlaşılmaması ve bazı gaze 
lelerin bu yanlış telakkiyi teyit ede. 

cek neşriyatta bulunmaları bazı kü. 
c;:ük sanayi erbabını yersiz ve sebep
siz telaş ve endişeye sevkettiği anla. 
şılmıştır. 

tutmak mükellefiyet ve mecburiyeti. 
ni tahmil etmemek esasını da derpiş 
eylemiş ve bu hususta Maliye Veka· 
Jetine salahiyet vermiş olduğundan 

heyetçe bu kısma girecek müessese. 
le.rin tesbiti ve bunların vergilerinin 
maktu şekilde alınması için icap e. 

den tertibat alınmaktadır. Maktuiye. 
te raptedilecek müesseselerin tesbi • 

tinde geni~ bir zihniyetle hareket e. 
dilmekte ve maktu vergilerin yeni 

kanunun rneriyete girdiği tarihten 
itibaren tatbik edilmesi mukarrer bu 
lunmaktadır. Bu husustaki tetkikler 

~kn:al edilmek üzere bulunmuş ve 

maktu vergileri tayin edecek olan ve 
'içinde sanayi erbabının mUmessilleri 

de bulunacak olan komisyonlar teş. 
kil edilmiştir • Komisyonlar bir iki 
gün zarfında faaliyete geçeceklerdir. 

5 - Bu hususta tetkike memure
ıdilen heyetin küçük sanayi erbabile 
ıyaptığı temaslar ve vekalette almanı 
salfıhiyete müsteniden kendilerine 

!'\'erdiği izahat neticesinde evvelce 
yersiz telaşa kapılarak motörlerini 
kaldırmış olan bir kısım sanayi erba. 
hının rnotörlerini yeniden takarak 
faaliyete devam ettikleri anlaşıl.mı~ 
ıtır. 

Şimdiye kadar verilen iz1hattan da 
.anlaşılacağı üzere büyük sanayi mü. 
esseselerile beraber küçük sanayi er 
babının da himayeleri kanunla derpiş 
-edilmiş ve Maliye Vekaletince de ka· 
nunun tatbikinde bu maksat ve ga. 
yenin gözönünde bulundurulması ta. 
bii bulunmuştur. 

Cjünüffr- /ıAuısı 
Ali Nihat 

Tarlan'a cevap 
Baştarafı 2 intidı 

kıymetinde sözler. Fakat konuourkeıı 

de, yazarken de cllche'lerin yardrmmds.n 
kaçmmağa imkan yoktur. 

Benden "bir edebiyatı, o edebiyatın 
havası haricinde yaıııyanlarm daha iyi 
anhyacaklarını ispat etmemi,, tstlyorsu· 
nuz. Ben öyle bir gey söylemedim ki f.s. 
pata mecbur olaymı. Ancak §unu söyle
mek istedim: Sabahaddin EyUboğlu 

da, Yahya Kemal de Divan edebiyatı

mızı pek sevdiklerini söylerken, onun bi. 
zim için klassik (yani edebiyat zevkini 
tcııkil için kafi) bir edebiyat olabileceği· 
ni söylerken yanılıyorlar. Kendileri di
van şairlerini, frenkten aldıklan zevkle 
nnhyorlar; Nedlm'in, Nalli'nin bir bey
tine, belki o şairlerin kasdetmediklerl 
bir hava veriyorlar. Ben bunu söyle
dim. Onlarm Divan edebiyat.nnızı sizler
den daha i~i anladıklarını iddia etme
dim (hatta aksini söyledim); ancak siz
den başka türlü anladıklarını hatırlat • 

(1) Gcn~llk gazetesi, 15 Ağu<ıtos. 
mak istedim. Bu başka türlU anlayıgı da 
frenkten almışlardır; binaenaleyh kl!s· 
siklerin Divan edebiyatı değil, ljıildlkleri 
Avrupalı rıairler, muharrirlerdir. 

Onların anlayışı, tamamtyle here· 
ttqoc olmakla beraber sizin orthodoxe 
nnlayışmızdan daha çok hoşumuza gidi· 
yor. Ben llıni bir görüşU değil, bir zevki 
mUdafaa ediyorum. Aramızda zevk ayrı. 
lığı var. Sizin zevkinizin de asaletini, 
Divan edobiyatı zevkine çok daha yakın 
olduğunu, orthodoxe olduğunu takdir et,. 
mekle beraber sizin zevkinizde olmak is. 
temezdiın, bunu söyledim. Netekim Ne· 
dim'in, Naili'nin zevkinde olmak 
da istemezdim. Benim için Ne
dim 'in veya Naili'nin bir beytinde, o aa· 
irlerin ne yapmak istediklerinden ziya
de, Yahya Kemal'in, Sabahaddin EyUb· 
oğlu'nun ne bulduklıı.n ehemmiyetlidir. 
İ§te bu kadar, dostum ve muhterem Us

tadnn, güccnmenizi bir tiirlü anhyama
dım ve, tekrar edeyim, kapalı tarizleri 
size yakı§tırnınadnn. Gözlerinizden öpe. 
rim. VTl!lliılı. r4 TAÇ 

1 - Her ~yden evvel 3535 sayılı 
kanunun alakadarlarca malfım olma_ 
sı lazım gelen maksat ve hedefinin 
l>tr aera ôelia c:baruz ettınlifü~si lü· 
zumlu .görtilrntıktedir. 

2430 sayılı muamele vergisi kanu. 
nunun beş beygirden a~ağı muharrik 
kuvveti ,.e ondan az işçisi bulunan sı. 
nai müesseseleri, keniilerini himaye 1 
maksadile vermiş olduğu muafiyet, 
seneler geçtikçe cümhuriyet progra • 
mma giren memleketin sanayileşme 
hareket ve hayatını zedeliyecck bir 
şekil aldrğı ve hatta büyük sermaye 
ve emPklerle vucude gelmi<ı olan bü
yük sanayi müesseselerinin bu yüz.. 
den küçülmek veya kapanmak ıztı. 
rarmda kaldığı sanayi odasının mü. 

3 - Yeni kanun, muafiyetin kaldı. 
rılması dolayısile mükellefiyet mev. 
zuuna girmi? olan müesseselerden yi 
ne muafiyette bırakılmasına. liizum 
ve zarutet gorlilen müesseseferirt de 
icra vekilleri heyeti kararile muafi
yet mevzuuna alınması esasını ka. 
bul etmiş bulunmaktadır. Gönderi • 
len heyete verilen vazifelerden biri 
de bu kabil müesseseleri tesbit ede. 
rek icap eden kararları almak için 
lazım gelen izahatı yapmaktır. Bu i· 
tibarla heyetçe yapılan te~kilatla bu 
kısım mUesscseler de tcsbit edil _ 
mektc bulunmuştur. 

. ·~ . . ... -'\, .- / \ . . - . 
: ,· . .. , ... !i :fı.!.~~ • ..;,.~·...oİ'~A .. ~I j,._ ; • • r ,:.., • t ·.: -~ 1 • ._. \ -

4 - Yeni kanun, muafiyeti ilga e. 
dilen bazı küçük mUesseselere defter 

NUMARALI 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatızma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 kase alınabilir. --

VESiKA 
he eder görünmedi. 

......... _. ................................... 1 .............................. ---

Z AB l TA 
-8-

ROMANI 

Yüzbaşı Silver, evrakını g~sterlrken 

Zertonla iki Arabm tehlikeli adamlar ol
duğunu komisere anlatmak fırsatmı 

bulmuştu. 

eliyle gazetecinin pardösüsüne dokun -
du. 

Pardösünün, ceket cebine tesadüf e
den yerinde büyük ve kalın bir zarf bu
lunduğunu hissetti, iki defa hafifçe ök
ı::ürdü ve babasmın yanrna gitti. 

Jak bunun farkında olmamıştı. Tamir
le oğlu Alek Alman casus teşkilatın -
dan Zertona yardım ir.in emir almııılar
dı. 

Zerton, maksadını gizli işaretlerle 

§eyhe anlatmıştı. Silver, bütün kurnaz
hğına rağmen bunu anlryamamıştt. Ja
kın gecikmesinden ıjÜphelendi. Bara 

gitmeye hazırlandı. Tam o sırada Arab
la oğlu geldiler, yerlerine oturdular. 

Silver, bir dram hamlandığını hisse -
diyordu. Fakat, itidalini muhafazaya ça
lışıyordu. Bu Fransız tayyaresi üzerin

do gazeteciye no yapabilirdi? .. Bardaki 
garson Fransızdı. Güçlü kuvvetli bir a
damdı. Sonra Jak, nİ§anlısma ne kadar 

muğber de olsa yine ona ait bir zarfı ya

bancı birine vermf'k istrımiyecekti. Buna 
§Üphe yoklu. 

Yüzbaşı, başını kabinelcrc açılan dar 
geçide doğru uzattr, dinliyordu. Birden

bire bir kapı açıldı, sonra bir feryad i
§İdildi ... 

Radyo memuru: 
- Eyvah! bir adam düştü! .. 
- Kabil değil, nasıl düşer! 

ümitsizlik hali vardı. Düşen, şüphesiz o

dur. 
Silver, yerinden fırladı. Geçide doğ

ru koştu. Büyük bir heyecan iÇinde bu
lunan bar garsonu ve Zertonla karşılaş
tı. Jak meydanda yoktu ..• 

- Demek düşen o delikanlı? .• Bu el. 
nayeti kim işledi? anlamak istiyorum bu
nu .. 

- Mösyö, ortada bir cinayet, bir sui
kast yoktur. Valandaıımız, hiç §ilphesiz 
kederlerini unutmak için, iki ı:ıişe şam

panya içti. Yel'ino dönerken sallanıyor
du. Bardan çıkarken kendisine yardım 

ettim. Garson §ahittir. Geçide gelince 
beni şiddetle itti ve şu kapıyı açtı. Ken

dini boşluğa bıraktı. Tutmak istedim, 
muvaffak olamadım. Zavallı delikanlı! 

çok kederliydL Bundan kurtuldu. 

Tayyare, Akdenizin üzerinde uçuyor
du. Telsiz telgraf memurları sahilden, 
can kurtaran sandalı gönderilmesi için 
radyo ile santrala haber verdi. Yüzbaşı 
Silvcr şaşırmıştı. Omuzlarını silkerek bu 
nun faydası olmadığını anlatmak istiyor
du. 

Belki gazetecinin ölüsünü bulacaklar
dı. 16 numaralı vesikaya gelince: bunu 
acaba Zerton mu aldı, yoksa nişanlısı

nın ihanetine bir türlü tahammül edemi. 
yen ve intihara karar '\"eren Jak bera
ber mi götürdü? .• 

Pilot derhal serbest bırakıldı. Seyahat 
başı, belli etmeden liç ~wriki tarassud e- esnasında, tnyyarenin içerslni göremez. 
diyor, kendikendine soruyordu: di. Telsiz memuru ile iki makinist ve bar 

"Delikanlı intihar kastiyle kendini 1 garsonu zabıta emrinde alıkonuldu. 
mi attı, yoksa Alman casusu ve ar'kı:ı. -
da~lan tarafından mı atıldı~ •• 

Bu ikinci ihtimal daha kuvvetliydi. 
Çünkü bu üç sefil, her türlU cinayeti 
yapmaya kabiliyetli adamlardı. 

Tayyare yere iner inmez, etrafı zabı
ta memurları sardı. 

Bunlardan biri yolculara hitab etti: 
- Dördiinüz de !Utfen beni takip e

diniz. Bernar, sen do mcmurlan getir. 
Ben Tamir, mükemmel bir fransızca 

ile: 

- Protesto ediyorum, mevkiinı bır ci
nayet işlemeye müsait değildir. Ben ve 
oğlum zabıtayı tenvir edecek bir ifa

dede bulunamıyacağız. Derhal kabile • 
min yanına gitmek isterim. 

Diyo bağırdı. Zabıta memuru sözünü 
kesti, sert bir tavırla: 

- Sizi yolunuzdan alıkoyacağnua mü
teessifim, dedi, fakat, aluığımız emir 

kat'idir. Hepinizi sıkı bir sorguya. çeke- ı 

ceğiz. Haydi, Şeyh Ben Tamir, beni ta- ! 
kip ediniz. Protestonun faydası yoktur. 
Siz ve biz kıymetli bir vakit kaybediyo-

1 

ruz. 
İsticvab, tayyare istasyonunun geniş 

salonunda, CC'zair merkez komiseri ta • 
rafından yapıldı. 

1 

Bunların hiçbiri, Jakı düııerken gör • 
memişlerdL Kaza hakkında zabıtayı ten-

'\'İr edecek yalnız bir adam vardı: Zer· 
ton ... O dıı, yUzba§ıya anlattığını tekrar 
ediyordu. 

Sorgu bitti. Komiser, Alınan casusun
dan bazı tafsilat istedi. Sllver, mUdnrtln 
yazıhanesinde oturuyor, dikkatle dinli· 
yordu. 

• Komiser nazikane: 
- Vaknyı hulasa edelim, dedi. Size 

göre mösyö Zerton, genç seyahat arta
daşın ız meyus ve ümit.siz görünüyordu. 
Hayatla alakasını kesmek t<ıtediğine da
ir size bir itirafta bulundu mu, yahut 
bir eey ima etti mi? 

- Evet... Mösyö Silverle kllla süren 
konuşmalarından inkisarı hayale uğra -
dığmr, nişanlısı ile arası bozulduğunu 

anladım. Beraber bir kadeh şampanya 
içmek teklifinde bulundum. Fakat, bun· 

Jarı bir defa söyledim. Tekrar etmeye 
ne lilzum var? .. 

- Evet.. Delikanlı intihar etmek is
tediğini, i.İıtihar etmeyi düşUndUğtlnil 
anladığınız halde buna niçin mAnl ol ' 

mndınız? Kuluardan geçerken sizi ite
ceğini, kapıyı açıp kendini boııluğa ata• 
cağını niçin keşfetmediniz? 

"ll • • .,. ı tını<>ordu A- - ~ıiphı>siz:, bir intihardır, baba.. 1 
Mr 3'll'·ıuıçs uk:ıllannt!:ın geı;tf. EsmPr 1 Kabvrrengi pn rdi"-=Ulii genı;tP zatf'n hir 

Herkes yerine oturmu§lu. Tayyarede 
drriıı hlr siikfın hiiküm sürli:rordu. Yüz- j 

Zertonun pasaportu usulil dairc>sindc 
vlz~ c>dilmişti. Komıser, bunu tetkik ve 
iade cdE'rken t>nımsun hüviyetinden şüp- ! 

Yüzbaşı yakln§mıştı. Komi!!er DlltiJI! 

(Devamı kar61ki ıayloda}J 



lkı kutuptan geçerek dünyayı 
dolaşacaklar! 

. . G Ywnaşev ve Danilinin şimal kutbu yolu 

S OVYET tayyar~ı:ı: ro~~;ı· ık Aıncrjkaya yaptıktan 10.148 kilo. 
ile Sovyctler Btrhğı?den eş yıldöniimü miınasebctile, Sovyet 

metrelik !\Ioskova • Sa? Jasınto uçu~unun n makaleler neşretmiştir. Gazete. 
gazeteleri, bu yüksek pılotlar ha~ı~ a .:ıan da çıkmıştır. 
lerde ayni zamanda bu tayyarecı enn ) . 

~ ru haiz Gromov, bir yazı::.ında dıyor 
Sovyetler Birliği kahramanı unvanı 

ki: 
. . • . •eccğimiz muhakkaktır. Uzun m~ 

"G~en seneki başarı ıle ı~tı~a ~tmi) k alı bir daire içinde, ister müsta-
feli uçuşlar hakkındaki et~dlerunız, ~s~ :;am benzin almadan, bütün uzun 
kim veya kınk hatta, yere ınıneden \e) .. uda getinnek bahsinde bütün imkan 
mesafe rekorlarını kıracak bir tayyare vucuB uçucun bizim eski )olwnuzda 

d ğ f ·ne varmıştır u "' ' ed lann mevcut ol u u ne ıcesı. d · .d. gelme olarak hiç yere inın en 
Moskova • Kutup • Kalifomıya yolun· a gı dıp sağı yukarı 20.000 kilometre 
yapılması pek mümkündür. Bu uçuş esnasm

8
a
000

a, ·ıa ıo 000 metre yükseklikte 
. . nda tayyare . ı . ak katedilccektır. Bu uçu;; esnası 0 tutması ihtimali de olmıyae< · 

seyredeceği için, tayyarenin ve kanatlarının uz 

hr. . . •olu ile dünya etrafında bir tur 
Ancak iki kere yere inerek ıkı kutup ) d r 

il t e katetmek de enteresan ı . 
yapmak ve bu suretle 40.000 k. o~e .r. ld n mesafe uçuşları. hemen dai· 

Tecrübelerimiz gösteriyor kı, ıstikba t e ~~fada icra olunacaktır. Bu su. 
ma strato ferde, yani 9.000 ila 10.000 ?1e re .

1 
• kalmamaktadır. Zannımıza gö 

retle pilot, meteoroloji ~itinin tam.~ı):,e esın mesafe bahsinde, bu yüksek. 
re, dünya rekoru için yapılacak mucadeJe uzun . 
lik-te ve binnetice büyük bir hızla cereran edecektir.,. 

Tarihten evvelki • 
ınsan kampı 

A . ı · . leri esnasında tarihten 
RKANJELDE yapılmakta olan tesvıye am: t) e l uhtelif 
. . . . feci'I 'c;f Bu ıstas\•onda bu unan m evvelkı ınsanlara aıt bır kamp keş 1 mı:. ır. ak ~ 1~ kırıkları, seramikten 

eşya arasında, ezcümle, balçıktan yap.ılm~ş- ça.n var~~~ Bunlar üzerinde tetkik. 
kargı uçlan, hayvan, kuş \'e balık kemıklerı · 

Jerde bulunulmaktadır. 

Sovgetlerde vitamin endüstrisi 

O rmal ff' 't . fabrikasına ve bir vitamin iızerinde ilmi araştı .. ar en: ı u. 
süne :al~ :: Sovyetler Birliğinde vitamin istihsali her sene mutemadı su-
rette artmaktadır. 

l\foskova vitamin fabrika ı, antira,.idik '1?,. .'itami~1i isl~ısal e~ek~i;. 
B u istihsal, ya kristal halinde, ya tasfiye edılmış zeytın yagında erıtılmış bır 

v n. ıkalde-•yahut da balık yağında halledilmiş bir vaziyette yapılmah.iadır. Mos. 
.,, k ı a Nbrikası, ayni zamanda.. ıudabolizmde, alkolizmde. kalb ve mide basta. 

Iıklannda kullanılan (B.l) vitamini üzerinde de çalı~maktadır. 
Leningrad fabrikası, yabani gül meyvesinden (C) vitamini çıkarmaktadır. 

Bu ı•itarnin, tegaddiyi kolaylaştırmakta ve bünyenin ~ri hastalıklara ~arşı mu 
kavemetini f azlaJaştınnak suretiyle ayni zamanda skorpıte karşı en emın tahaf • 

fuz vasıtasmı teşkil eyleme.l\tedir. .. . . . . 
f. b ik (C) vitamininden başka, bunyenın ınkışafına \ e mulı. 

. Şçolkolvıkol al r ~sıca,delesı'ne ''ara'-·an karotin (pro\ itamin A) istihsal et. 
telıf hasta ara mu J J 

mektedir. 
. Bu üç fabrika, bu sene • b~~ındanberi, 240.000.000 kişirc kifayet edceck 

miktarda vitamin izhar eyle~5tı:. , •
1 

in (D) nfo teferrüatını istihsal 
Halen vitamin (C) ile vıtarnın (E) \e vı am . 

. ' . .. .k dah k ulınası düc:ünülmektcdır. eylıyecek yem uç fabrı a a ur "' 

!le arkadaşı ya\'aş sesle konuşuyorlar- ı 
dı. 

Zerton kaşlarını çattı. Komisere doğ
ru yOrUdil: 

- Beni, delikanlının intiharına mfuıi 
olmamakla mı itham ediyorsunuz? Si -
zin kanununuzda intihara Jcarar veren 
bir adamın harekatına mfıni olmıyan ve 
ya olamıyan bir yabancıyı cczalandırn -
cak bir madde var mı? •• Hayır! hayır! 
Ben gazetecinin ne yapacağını evvelin • 
den kestiremezdim. Hadise, arzettiğhı;ı 
gibi ani oldu. Eyvah diye bağırmaktan 

ve tayyaredekileri haberdar etmekten 
başka bir şey yapamadım. 

- Müsterih olunuz, mösyö Zcrton ... 
Kimse sizi itham etmediği gibi sözleri
nizin doğruluğundan da ııUphelenmlyor. 
Yalnız bir şey rica edeceğim. Dört gün 
geçmeden ve bana haber vermeden Ce
zairden ayrılmayınız. Bu müddet zarfm· 
da t'!ınkikat.unı bitirecoğimi zannediyo -
nım. 

Zerton silkünetle eevab verdi: 
_ Pek ala ... Emrinize riayet ed~e-

ğime söz veriyorum. 

Çıktı. Polis memuru fikrini komisere 

açıkça söyledi: 
Zertonun göstcrdigi hiddete bakılırsa 

delikanlıyı tayyareden atan odur. 
Komiser, Silvere döndü, vo : 
_ Sizin fikriniz nedir, l üzbaşı ? •• 
Dedi. Söylediğinize göro gazeteci, 

mahiyetini bilm('diği bir vesikanın h8 -
milidir. Alman casusu da bunu ele ge -
çirmek istiyor. Bu gibi tehlikeli aoamla-

. ra bu sirkatin rın vesıkayı aldıktan son 
mektum kalması için zavallı delikanlı) 1 

· ·• de ~ il tayyared~n atmak icıtPmPcıı t abıı g 

mi? •• 
- H~,r. Dut ile, lıa),r .. \ nnlı du ü 

nilyorsunuz. Jak Uşar o mlihil:ıu zarfı ı' 
klm8cye vermemiştir. Kıskançhgı, çek -
tiği ıstırab ondaki nezaketi boğmanııa
tır. lspatı da miıhürleri bozmamış, zar
fı açmamış olmasıdır. Farzedelim ki bu 
zarfta, sevdiği tarafından yazılmış aşk 
mektupları bulunduğunu zannediyor, bu
na rağmen onları okumak istememiştir. 
Zerton, vesikayı aldıysa herhalde deli
kanlının haberi olmadan almıştır. Ecne. 
bi casusları da bizim casuslar kadar yan
kesiciliğin, hissettirmeden aşırmanın u
flulUnU bilirler. Kederli ve içtiği şampan
yanın tesiriyle ba!lı dönen Rişar, bunun 
farkına varama:r:dı. O halde, z:r~on ~bi 
zeki ve ihtiyatkar bir adam nıçın cına-

yct işlesin? .. 
- Fakat bu adamı itham eden, ikin

ci defa sorguya çekilmesini lstiyen slz-

sinit yüzba§ı .• 
- üzerini aramak, vesikayı bulmak 

için zabıtaya vakit kazandırmak iste -

mi.ştim. 

- .Mademki siz, 'esikanın Zerton ta. 
rafından alındığına kanisiniz, ~iç.in .bunu 
açıktan açığa söylemediniz? soylemış ol-

d k narını sallıyarak saydınız o, bura an ° 
d ;r·ı 11 i kelepçeli olarak çıkardı. c0 1, e er 

··ıu sed·ı Hakkı vardı. Silver acı acı gu m · • . 
Çünkü yalnız §Üplleyle başlanan. bı~ ışte 
insan emın olamazdı. Pransa gibı hur ve 
serbest bir memlekette knt'i delil olma
dan bir ecnebinin tevkifine kanun mü
sait değildi. Hayır! yüzbaşı, Zertonun 
vesikayı aldığına emin değildi. Sonra, 
buna emin olsa bile vesikanın mevcudi
yetini, bunu ele geçlnnck lstiyen ya -
hancı de.'\ letln ismini meydana verme -
den Zertonu ve k<.'ndisine yardım rden 

iki Arabı itham edemezdL 
_ Bunlar. hiikfımP.t e!lnmdır. DiltHie. 
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rPOl. I TIK~J 

Almanyanıı 
Südetler 

ınaKsadı 
değilmi~ 

Bütün Çekoslovaky~yı, Cenubi Lehisianı ve 
Şimali Romanyayı ele geçirmek ve Kiyefe 

hücum etmek istiyormuş 
Berlin, müstakil bir büyük devletin Mısır, Tunus - Libya ve Fransız - , addedilmektedirler. Bir çok yerlerde 

Banchri olmak vasfını, korudu Lon- İtalyan hudutlannda tahşid edilmiş askeri depolardan silah çalındığı tesbit 
dra tarafından yapılan yan resmi ve İtalyan kuvvetlerinin müzaheretiyle •:!ilmiştir. 

belki de "gizli ~smi, bütün irşatlan başlayan Alman manevrası, 1938 in Lchistandaki en büyük azlık Ukra-
hiçe saydı. Bir çoğunun sırlan henüz dünyayı 1939 yılına bir harp ile değil· inalılardır. Bu halk, din, dil ve rrk ba. 
!dünyanın meçhulü bulunan en modern se bile mutlaka, sinirleri geN:n bir harp kımından Lchlilerden çok ayn olduk· 
silahlarla mücehhez bir buçuk milyon- havası içinde devredeceğine delalet e- lan için ve Lchlilerle aralann'da tarihi 
luk bir Alman ordusu, şu anda Çckos - aiyor. tdüşmanlık bulunduğu için Alman pro-
lovakya hudutlarında, mevzuu ve he - Alman gazeteleri, Alman manevra- pagandası bunlar arasınd"- çok muvaf. 
defi esrarengiz bir manevraya başlamı~ larmda İtalyan ordusunu temsil eden fak olmaktadır. Demek oluyor ki Al· 
bulunuyor. mareşal Balbo ile mareşal Göring ara. ıiıan büyük erk&ruharbiyesi hücum is-

Gelen haberler, Prag'ın • pek haklı sında cereyan eden bir muhavereden tikametini §U tarzda kademclendirmit 
olarak • büyük bir heyecana tuulmuş şu parçayı en büyük harflerle ilk say. bulunmaktadır: 
olduğunu gösteriyor. Paris tetiktedir. falannda neşrediyorlar: 1 - Südetler, 

Demokrat İngilterenin sinirliliği "-Bir yıl .•• Yalnız daha bir yıl 2 - Çekoslovakya veya Çc'k mcm • 
Atlas Okyanoıunu acmıc, demokrat b d' • leketindeki Rutenler, :s :s sa re ınız.,, 

şimali Amerikaya da sirayet etmiştir. Bu sözler, filvaki mareşal tarafından S - Lchistandaki Alman azlıkları 
Amerikan efkarı umumiycsi vaziyeti Herman Göring fabrikalanndan hah • ve Ukrainalı yığın, 

b. 1 ••t 1 t kted·r Cum 4 - Şim<'.!i Romanyadaki Alman ve asa ıyet e mu a ea e me 1 
• - sedilirken söylenmiştir. Fakat hiç kim-

hurreisi Ruzveltin yakın dostları Al· se bu sözlerin bir yıl sonra sulbü kuv. Ruten azlıklan, 
1 '' 1.. m 5 - Sovyet Uknnyası ve ora'dan man manevra arını, zamansız, uzu • vetlendirmeği ifade ettiğini tahmin e-

h 'k d' · ı.:ıd d. lar doğru Kiycf ve Karadeniz. suz ve ta rı c ıcı,, a\ı e ıyor • demiyor. Acaba Çekoslovakya Südet-

Süjet hudutlarında bir buçuk mil
yonluk dehşetli bir ordunun devamlı 

hareket halinde bulunması hakikaten 
düşündürücü bir şeydir. Emrivakiler 
~ ani tecavüzler modasının !devam et
tiği bir devirde Hitlerin Viyanaya gil'" 
mesine benzer bir zorlayışın Prag'a da 
mukadder olup olmadığı pek kestirilc-
mcz. 

Almanyanın bu manevrayı ancak 
Alp hudutlarında yığılı İtalyan Ot"du. 
sunun müzaheıctiyle yapmakta olduğu 
pek beUidir. Roma, Uzak Şarktaki, 

müttefikinin yalvarışlanncı ne ka!dar 
kulak asmıyorsa Avrupadaki biricik 

müttefikinjn en ufak arzulanru yerine 
gctirmeğe de o derece dikkat etmekte
dir. Bundan anla§ılıyor ki Akdeniz ve 
Şarki A frikadaki bütün anla§malara 
rağmen Berlinin ebedi ve sadık bir 
müttefiki kalmak niyetindedir. Bu yeni 
lclersin Londrayı daha sarih bir siyasa 
takip etm,ğe teşvik edeceği söylene
bilir. 

Mısırın kafi derecede silahlanmıj 

olmadığı bir devirde, kimler tarafından 
ve ne suretJe tahrik edildiği Londraca 
malum olan Filistin kargaşalıklannın 
en had şck1i aldığı bir srra'da Libya • 

Siz, serbestçe hareket edebiliyorsunuz, ı 
çok bahtiyarsınız. Halbuki bizim vazüe
miz son derece nazik ve tehlikelidir. 
Kendi kendimizi mfidafaa etmek, sessiz. 
ce ~ah§mak, muvafCak olmak mecburi
yetindeyiz. Hatta gazeteci Rişar hak • 
kında yapacağınız tahkikatta benden 
bahset.memenizi rica edeceğim. Rl.J1ar, 
bizden değildir. 

Caninin alenen muhakeme edilmesi, 
ceza görmesi lazımdır. "Kurtlar blribl
rini yemez ..... diye bir halk sözü vardır. 

Buna rağmen devletlerin gizli teıjtllat
larına memur olanlar ekseriya biribirle
rivle kanlı mücadelelerde bulunurlar, 
f~kat, İngiliz dostlamnızm dediği gibi, 
"oyun" a dahil olmıyanlann hayatına 

riayet ederler. Jak Rişar, bu oyuna da
hil değildi. Zerton, eğer delikanlıyı öl -
dUrdUyse bU) Uk bir hata işledi. 

_ Jak'ın intihar ettiğine ihtimal ver. 
miyor musunuz? .. 

_ Hayır! Dütllie •. Jak Umitsiz olmak· 
la beıaber kendini öldürmeyi aklından 
geçirmemişti. Yalnız nişanlısmdan uzak
laşmak istemiş, bunun için Cezaire git-

meyi kabul etmişti. Seyahatin bldaye -
tinde, çevrilecek filme ait hazırladığı 

makaleleri tashih ettiğini gördüm. Her
halde bizim genç aşık, kendisini çalış -
maya vererek unutmak istiyordu. Buna 
eminım ... 

Düljlie yüzbaşıya, sonra komisere 
baktı vo alnını ka~ıdı. 

_ Bu işin içinden nasıl çıkacağız, bil. 
mem? Rica ederim yüzbaşı bir fikir ve
riniz. Tahkikata nereden başlıyalım? 

_ Fikir vermeye lUzum göremiyorum. 
Yalnız sizden bir yardım rica edP.ceğim : 

Zertonla iki Arabı tarassud altında bu. 
ıundurunur. Hareketlt>rlnl gözden kaçır-

Demek oluyor ki Siidet davası doğ· 
Jeri, Almanyaya terke razı olsa bütün rudan doğruya Kiyefe hücum davası-
bu tehditler nihayete erer mi? 

Lchistandan gelen haberler, Alman. 
yanın göz diktiği asıl hedefin, asli, 
Südetler olmadığını izah e~ktedir. 
Varşovaya göre, Almanya yalnız Sü • 
detleri değil, fakat bütün Çe'koslova~ 

yayı istemektedir. Varşova, Alman. 
yanın bununla da kanaat ctmiyeccğini, 
cenubi Karpatlardaki Rutenlcri ve 
Lchistanda Ukraina azlıklannm bu
lunduktan mıntakayı işgal ettikten 
sonra şimali Romanyadaki Alman ve 
Islav azlıkları ithilale tc.şvik edip Sov-

yct Okranyası hudutlarına: da~acağı 
nı ve orada •'Şat,ka dOjnlf, plinmı tat. 
bika cabalayacağını bildirmektedir. 
N azi propagandacılar, Lehiıtandaki 

Alman azlıktan te§kilatlandırmakta -ve 

gün geçtikçe bu azlıkJarda Leh düş· 

manlığı artmaktadır. Naziler gönüllü 
toplamakta, bunlara askeri talimler yap 
tırmakta ve Alman köylülerine gizli 
gizli silah dağıtmaktadırlar. Hudut 
köylerindeki Almanlann çoğu Leh 
tebaasından oldukları halde askerliğe 
gelmemektedirler. Leh ordusundaki 

. .. ·-- . -
f#-.:-~ .. - ". 
mIJyınız. Memurlarmwn milealıedeleri -
ni bana bildiriniz. Mühim vesikanın Ce
zairden dı~an çıkmaması llzmıdır. Zer
toııun bP.nim mlaumatmı olmadan birlsi
le muhabere etmesine vakit bırakmayı. 
nız. 

- Pek iı.liı. yilzb8.§ı ..• Vaadediyorum. 
Şimdi, söyleyiniz, rica ederim, işe nere- f 
den ba.~lıyalon ? .• 

Slh•er hafifçe güldü: 
- llk e\-vel, J ak Rl§ann lstiycrek mi, 

yoksa istemiyerek mi tayyareden dfiş -
tüğUnU anlamak lazım. Mücrim . veya 
mUcrimleri aramazdan evvel kaza mr. 
yoksa cinayet mi olduğunu öğrenmek 
isterim ... 

Üçü de hayretle biribirlerine baktı
lar. Silver, komiserin elini sıkarak ill
ve etti: 

- Tayyarede bulunanların sorgusu 
yapıldı. Fakat tayyarede keşif yapılma
dı. Delikanlmm denize dil§tilğünU söyli
yen yalnız Zcrtondur. Ondan başka gö
ren yoktur. Zerton, sözlerine .itinıad o. 
lunacak bir adam degildir. Bu noktaya 
~ikkat nazarınızı çekerim. Tekrar görü
şelim, mösyöler •.• 

VI 
J~Kt.:~CE 

Silverin fikrine göre Zerton, Ben Ta
mir ve oğlunun yardımiylo 16 numaralı 
\'esikayı ele geçirmişti. 

Cezairde, ikinci şubenin birçok me -
murlan \ardı. Bunlan buldu, Alman ca
susunu takip etmelc>ri için sıkı emirler ' 
verdi. 

Zerton, bunun derhal farkına vardı. 
Bütün cesaretini topladı, tayyare istas-
) onunun geniş kapısmdan geçti, tayya - ı 
reye doğru yUrUdii. 

dır. Yani Avrupada bir umumi harp 
davası4dır. Bunun için l<~ransız ordusu 
ayaktadır. Bunun için İtalyan ordusu 
yan seferber bir haldedir. Bunun için 
Çek ordusu harbe hazırdır. Bunun için 
İngiltere ve Amerika, Alman manev. 
ralanndan asabileşmektedir. Ve kim· 
bitir .. Belki de böyle bir tehlikenin 
yakla~ıp yaklaşmadığını bittecrübe an
lamak için Uzak Şarktaki mütarekenin 
bozulmasına teşebbüs c1dilmiştir. 

Umumi harbin yıldönümünden bir 
iki hafta sonra, bu sıcak havalarda 
dünyanın görünüşü hi~ te hayra ala. 
met değildir. 

KURUN 

SUBAY'ın 
Kaçar<dlığı k az 

Her genç kızın, her kadınm 
her sevenin okuyacağı ince, 

içli bir •ık roınanı 

HABER' de 
Bu ınrada, komiser, Uç polisle beraber 

gelmiş, karargtlh müdürünün odasına 
girmişti. 

Zerton, Parlstcn gelen bir tayyareden 
Hormenlo Borlihin indiğini görünce iti
dalini muhafnza e cdmedi, büyUk bir .!!C

vlnçlo bağırdı. Ve uzaktan kendisini ta
rassud eden si\'ll memurlara ehemmi _ 
yet ı.Tmlyerek ynnlanna koştu. 

Ya\'AŞ sesle konuşuyorlardı. 
- Yfizbaşı Silverin de Cezaire hare

ket ettiğini öğrenince tayyareye atla _ 
dık, geldik. 

- Pek alıi. eltiniz .. Ben komisere ver 
diğim f(adcd genç mUnekkldln intiha; 
ettiğini söyledim. 

- GUzel bir pl&.n •.• (Borllbc hitaben) 
pilotluktaki meharetini göstermek sırası 
geldi. Haydi, hemen tayyareyi havalan
dır. 

Borlih, bu emri alır almaz tayyareye 
atladı. Hormenle Zerton da kendisini 
takip elti 

Adliye emrinde muhafaza altında bu
lunan tayyare bir anda havalandı. 

Zertonu tarassuda memur sivil polis· 
ler §aşırmış kalmışlardı. 

- Kaçırdmız ha!_ 
Diye mfistchzi bir kahkaha ieitildi. 
- Nasıl? .• Ah! ytlzbaı:ıı siz misiniz? 

Buna cesaret edeceklerine doğru!u ib. 
timal vermedik. 

- Bu adamlardan her §ey memul -
dUr. Bunlar müthi§, kurnaz, cUretkir a. 
damlardır. Böyle olmasalardı bu işe me. 
mur edilmezlerdi. Bir şeyden çekinmez
ler. Hele Hormen lüzum.unda kendini a. 
teş bilo atar. Hiçbir tehlikeden kork • 
maz. Ümid ederim ki polis konıüıerl tay
yareyi muayene etmiştir. 

<BomıwJ 



B SAADET'in 1 

Hayalini arıyorum ! 
- ~Ş)K v-e t=nn~ ~OM~INIO -

Yazan: Hüseyin Zeki 
8-

Ve bana: "Ev sahibinin oğlunu at 
yaptım, kendimi gez.iirttim.. Gelecek 
defa, daha hızlı gitmek için, arabaya 
ikinizi birden koşacağım.,, dedi. 

-2-
0 tarihte Aliyeler ile bizim aile ara

smda bir değişiklılc oldu: Mütcahhid 
Hay.dar Bey, Aliyeye maddi yardımlar 
da bulunmağa başladı. Buna herkes 
hevesleniyordu. Annem: 
"- Bu kız hamam böceği kafir; di

yordu.. Benim olsa, adam ederdim.,, 
Bununla beraber ona yüz veriyorlardı. 
Zira, artık, onu adam hesabına katmak 
lazım gcliyoıidu. 

Sabri Efendi de kızının vaziyeti do
layısiyle, evine muntazaman gelip git
meğe çalışıyordu. Saat sekize doğru 

eve dönüyor, kızıyla beraber yemek 
yiyor, sonra boş yere uyumağa kalkı
yor ve sabahın dördüne do4ru kaybo -
luyordu. 

Aliye onu azarlamıştı: 
- Büyük babamın cenazesinde, yU. 

.tUn kir, pas içinde geldin; sarhoştun da 
galiba, ben böyle ıey istemem. 

- Kızcağızım.. 

- Evet, sarhoıtun.. Sen de, Veli bey 
gibi ispirto kokuyordun... Yürürken, 
sağa sola yalpalıyordun. Hiç olınusa, 
hayatında bir kere olsun heyecanlı ol • 
duğunu görmek isterdim.. Bir daha 
böyle şey yapmıyacaksın. 

Ve en çok beğendiği tehdidini sa • 
vurdu: 

- Yoksa kanşmam; kUlahları deği-
şiriz. 

Sabri Efendi utanldı: 
- Bir daha yapmam, Aliye •• 
Bir an sükuttan sonra tekrar etti: 
- Bir daha yapmam .• Fakat biliyor 

musun ki, bugünlerde yolculuk var? 
Hem sonra parasız kaldık., 
~Git! .• 
- Peki sen 'l • 
- Ben kendimi kurtannın. Benimle 

meşgul olma .• 
- Akıllı o!duğunu biliyorum ... Şüp· 

hesiz benden daha akıllısın ~ ciddisin. 
Annen gibi .. Şu halde, hakikaten, se
ninle meşgul olnuyayım mı?. 

- Elbette l Gittiğin yerlerden bana 
ımktup yaz, kafi •• 

- Bir ay &~ra gelirim.. Gelmeden 
evvel de para gönderirim. 

Aliye bana anlatıyordu: 
- Varsın, gitsin, daha iyi, yatakta 

yatmağn alışmamış da, yatak çar§afı
ru falan paralıyor, bütün gece tekme 

_atmaktan uyuyamıyor. Hem sonra ço'k 
pis .• Haberin var mı, ben dUn yemekte 
Haydar beylerdeydim .. Yolda kar~rlaş· 

mr§tık .• Torbamı açtı: ''iki okka ek
mek ile bir demet taze ıoğan 1 009 r 
ala ... ,, dedi. Babamın ak am eve geldi· 
ğini söyledim. Torbayı elimden aldı ve 
beni evine götUrdU. Evi öyle gUzel ki, 

herkesin ayrı odası var .. Hatta kansı
nın da •. Ukin bir daha gelmiyecek mit. 
Yemek odasını görsen, bayılırsın .. Sa· 
ray canımı Büfe, masa, hattı iskemle. 
ler, oymalı, §tk §eyler .. Hayıdar Bey, 

benim s.cğanımdan yedi .• Pek hoıuna 

gitti. Cahidle meşgul olmamı söyledi •• 

Haydar bey onu pek vahgi buluyor. Ve 
ara sıra beni davet edeceğini, %ira be· 

ni .• dur bakayım .• evet, çok nazik ve 
terbiyeli bulduğunu illve etti. Hcr'kes 
Haydar bey hakkında aldanıyor. Onu 

- rengi kırmızı olduğu için - fena adam 
zannediyorlar.Halbuki çok tatlı, iyi a• 
dam. 

Bu cümlelerden her biri, kalbime, bir 
hançer gibi saplanıyordu. Artık balkon 
ıda buluşmamız meselesi ortadan kalk-

mıJtı. Bununla beraber, bizimkilerin 
gürültiisünden, §amatasından kurtul -
mak için, akıarnları, gene gidiyordum .. 

Babam az çalııryordu ve iJi biter bit
mez hemen meyhaneye koşuyor ve ken 

dini ölı;iUnnek istiyen bir insan gibi mil 
temadiyen içiyordu. 

Ben büyüyor, serpiliyor, ku~tleni .. 
yordum .. Bir iki kere, beni ~katlamak 

istemi§ti ıde, bileklerini tutuvermiştim .. 
O zaman, babaım, o kada.r zayıf, o ka-

dar mecalsü: hissetmiştim ki, bu inki· 
sara uğramaktansa, güzel bir dayak 

yemeği tercih etmiştim. Sabahleyin ök· 

sUrilkten boğulurken annem bağrıyor
du: 

•·-insan tahammül edemediği vakit, 
o ıcyi yapmaktan vuge~er.,. Vakia o 
da içiy.crdu, arna arasıra. itidallle .. V c 

otutduğu koltuktan bagka bir yere kı· 

mıldamıyordu; hattl geceleri bile .. Zira 

babAmda, onu, yerinden kaldıracak kuv 
vet kalmamııtı .• .Muvaff!lk olamayınca 

annemi tahkir ediyor, annem de onun 
zayıflığı ile •lay ederek hmcını alıyıot"· 
du. 

••• 
Hayl:lar Beyin bir memuruna yardım 

etmek suretiyle beı on para ka .. anma· 
f;a başlamı;tım. Bu adam, aynca, mce 

işler de yapıyordu. Rcsiın yapmasını 

blraz 8ğrenı:nl;tiın. Fırçalan, renkleri 

yerli yerinde Jcullanmaaım biliyordum. 

Aı zaman aona, ıuraclan buraıdan buı 

kUçllk sipariılcr gelmeğc ba9ladı. En 
son yaptığım tablo o kadar muvaf !akı
yet kaıandı ki, Allye berıf tebrik etti ve 

mUkdfat olmak Uı:e~, kuytu bir yere 
çekerek dudaklannı uzatt:I, Bu muvaf

!ılkıyetlerin uzamasını arzu ediyordum. 
Ukin artistik muvaffakıyetlerin 

ömril uzun deCitdir. Az uman ıonra, 
çalışan her çocuğu bu kıcür bir eser 
çalışan her çocutun bu kadıı.r bir eser 

(Sonu var) 

Lik maçları fikstürü çekildi 
iki devreli müsabakalara J{lrmek istemlyen 

GaDatasaıray, Güneş; IFeırıeırbelhıçe ve ıeeşftk\taş 
IDlke DşttDraO< eii:mDycıruaır 

TUrk ~por kurumu futbol federasyo-

1 
tarafından verllen kararla 938 - 939 se. 
neleri tstanbul futbol şampiyonunu ta
yin edecek olan ilk maçlarının fikstU • 
rünU tayin etmek Uzere lsta.nbul mm • 
takası futbol ajanlığınca davet edilen 
cehrimlzln teşkllAta dahil klUblerfnin 
murahhasları dttn ak§am mmtaka mer
kezinde toplandılar. 

Eski Ajan Abdullahın i:ıtifası Uıeri

ne futbol ajanlığına tayin edilmig SU -
leynıanlycli Orhan da mezuniyet aldı • 
ğından mmtnkn ikinci reisi Muhtar dlln· 
kU içtimaa. riyaset etli. İlk olarak ya
pılan lik heyeti te!}kilindc Nuri Bosutla. 
Necdet Gezen seçildikten sonra birinci 
kiline fikstUril çekilrncden evvel hem 
GUmış hem de Fencrbahçe klUplcrini 
temsil eden Hamza söı alarak: "!ki dev. 
reli ilk maçlannm 1Uzunısuzluğundan ve 
fo.zlahğından ve bu mUsabakalarm eo -
nunda muhtemel milll küme ınaçlarmnı 
ba{jlamasmdan korktukları için bugUn 
kendilerine, vazlfedar federasyon tara • 
fmdan bu sene mUıt küme maçlarmm 
yapılmıyacıı.ğma dair teminat verilse 
bile iki devreli lik mUsabakalanna letl
rak edcmiyeeceklerinl bildirdi ve: 

"Husus! tstihbaratıanna göre, beden 
terbiyesi te§killitı kurulunca mUU kUıne 
maçlarmm yapılacağının muhakkak ol • 
duğu., da ilave etti. GUneş murahhası. 
nm bu sözlerine Be"lktq murahhası 

Hikmet Bnl!.önla Galatnsaray murahb&
sı Adil Oğuz d~ iştirak ettikleri içln iç
tlmat terkettiler. 

Dört b&§ klUbUn Jikten çekilmesinden 
sonra geriye kalan Vofa, Beykoz, latan. 
bulspor, SUleymaniye, Hllll ve Topkapı 
klUblorinin murahhaıılan, kendl arala -

• 
rında iki dewell llk maçlannın yapılma-
•Ulda. mllU küme t~ ecllloca olu.rM. 

Romanyall 
güreşçi~er 

Gelecek bolla Jstan
bu!a geliyorlar 

Romanyamn Tarnşvar klübO güreş ta. 
kJmınm bugtlnlerde şehrimize gelerek 
17.19 ağu tos günleri Taksim stadında 
Gü.nesli pehlivanlarla iki müsabaka yapa.. 
caklarını dün haber venniştik. 
Komşu memleket şp()rculan bu s;ıbah 

~hrimizdeki organizasyonu hazırlayan
lara müracaat ederek; seyahaUerlni bir 
haf ta sonraya bırakmak mecburiyetinde 
kaldıklarnu b}ldirmi§lerdir. 

Bu v.ıı,ıiy t ka11ısında Tam§Wr - Güne3 
gijreoleri yann yppılmıyaC<\ktır. Gele<:ek 
haf te ise festival milnasebetile Mıcaris. 
tandan gelecek olan amatör güreeçilerle 
İstanbul muhtclitinin müsabakalan var. 
dır. Macarlardan kati cevap henüı alına. 
mndığı için festival güre~lerinin Macar. 
lar yerine Tam~var taknnile yapılması da 
muhtemeır;.-. 

içtimaı terkeden dört klUbUn milli kU· 
meye almmıyarak kendilerinin l§tlraki 
temin edilmek şartiyle karar verdiler. 

Birinci kümenin altı klübU, her hafta 
Uç aahada birer maç yapacaktır. İkinci 
küme taknnlarma gelince, 13 kllibUn da
hfl olduğu bu kümede, iki devreli ilk 
maçmm 166 müsabakayla yapılacağı na
zarı itibara alınarak bu kUmedekl klUb
leri kura çekip ikiye ayırmağa kıırar 

verdiler. A ve B grupunu teşkil edecek 
olan bu 13 klUbUn her lld grupundaki 
takınılan kendi aralarında çarp~tıktan 
sonra birincileri de ikişer defa karşıla

şarak vaınpiyonu tanyyün odccoktlr. 
İkinci küme ltlUplcrl do her ha.!ta Ug 

stnddıı birer müsabaka yapacaklardır. 
B takımlan karoılntıınaları yine eskisi 
gibi cumartesi gilııU olacaktır. 

Birinci küme 
11 EYLUL 

Silleymanlye • Topkapı 
Vefa - Beykoz 
1 Spor - Hiltl 
18 EYLUL 

suıeymanlye - Hilal 
t. Spor - Beykoz 
Vefa - Topkapı 

25 EYLUL 
Süleymanlye - Beykoz 
1 Spor - Vefa 
Hll!l • Topkapı 
2 TEŞR!N!EVEL 
Silleymanlye - Vefa 
Beykoz - Hil!I 
t Spor ~ Topkapı 
9 TEŞR1NlEVEL 
SUleymaniye - t Spor 
Beykoı - Top~apı 
Vefa • Hllll 
16 TEŞRlNlEVEL 
suıeymanlyo • Topk•pı 
t. Spor • llilll 
Vefa - Beykoz 
23 TEŞR1NtJ!Nr;L 
HllAI - SUleymaniye 
Topkapı - Vefa 
Beykoz - lstanh lşpor 
30 TE§R1N1EVEL 
Beykoz - SUleymanlye 
Hi!Rl - Topkapı 

Veta - 1. Spor 
6 TE§RlN!SANt 
Vera • SUleymanlye 
Beykoz - Hillll 
1. SPQr - Topkapı 

11 
13 TEŞR1N1ŞAN1 

Sillcyntanlye • l. por 
Vetıı - HilAl 
Beykoz - Topkaııı 

ikinci küme 
( A grubu ) 

Kaıımpuıı. p Gıtat.a gçııetcr 

Boğazlı;I - Eyüb 
Ortıkö)' .. Anadolu 
Kasmmıı.ta • EyUb 
Bofar.lcf • Altmordu 

Feneryılmaz - Ortaköy 
Boğaziçi - Ortaköy 
Ka.ımnpaşa - Altmordu 
Galata gençler - Feneryılırnns 

Boğaziçi - Feneeryılmaz 

Kasmıpaoa • Ortaköy 
Eyüb - Galata gençler 
Boğaılçl. Kasmıpaea 

Altmordu • Galata gençler 
Eyüb - Fcneryılmaz 

Kaımnpqa - Fencryılmaz 

Ortaköy - Galata gonç.lor 
Altmordu - E~1lb 
Boğaziçi _ Galata gençler 
Altmordu - Fcncryılnıaz 

Ortaköy • Eytlb 
Knsnnpaşe, • Galata gençler 
Boğaziçi - Eyüb 
Ortaköy - AlUnordu 
Kasuı::.paoa • EyUb 
Boğ~tçl - Altınordu 
Ortaköy • P'eneryılmaa 
Boğaziçi • Ortaköy 
Kurmpqa - Altmordu 
Galata gençler • Fenerytlmaz 
Boğaziçi - Feneryılmaz 

Kaıınnpqa - Ortaköy 
EyUb .. Galata gençler 
Kaaunpqa • Boğazicl 
Altmordu • Galata gençler 
Kıuırmpaşa - Fcncryılmaz 

Ortaköy - Galata gençler 
Boğaziçi - Galata gençler 
Altmordu - FenemJmu 
EyUb - Feneryılmaz 

Altmordu - Eyllb 
Ortaköy • El1lb 

( B. grubu) 
Anadoluhi.sar • SUmer 
Anadolu - Beylerbeyi 
KuagUmrOk - Davutpqa 
.............. .,.YUqtqa 

KaragflmrUk - Anadolu 
Beylerbeyi • Sümer 
Anadoluhlsar - Anadolu 
Karagflmrilk • Beylerbeyi 
Davutpqa • BUmer 
Anadoluhlaar - Beylerbeyi 
.An•dolu - Davutpqa 
Karagijmrük • Sllmer 
KaragtlınrUk - Anadoluhisar 
Anadolu - SUrner 
BP.ylşrbeyi .. Davutpaaa 
Anadoluhisar - f)Uıner 

Karagijmrük • Davutpq& 
Beylerboyt - AnAdolu 
.Anadohıhlaar .. Davutp~a 
Beylerbeyi • Slimer 

KaruilmrUk - AMdolu 
Anadoluhisar • ~nadolu 
Davutpaoa • SUmer 
BeYlerbeyj • KaragUıp.rl,lk 
Anado1uhisar • aeylerbeyt 
Ası•dolu • Davutpqa 
KaBg\!mrUk .. Sllmer 
Karagilmrllk • Anadoluhisar 
Beylerboyt .. Davut:paıa 
Anadolu • Şllmer 

Melahatın üzerimde artık eski nUf uzu kalmamııtı. 
Bir yaz gecesi bana: 
- Bu yaz, iz.mir çok sıcak, dedi.. Seninle fstanbula git

sek, Boğaziçinde bir yalı tutsak, serin, tatlı bir yaz geçirsek,, 
- tmknm yok MelAhat, §imdi işlerin en civcivli zamanı .• 

Kabil değil, fzmirden aynlamam. 

BEN Katil mıyim ? 
Kısa roman 
-8-

• 

ciddi bir endiK minau vardı. 
- Ne v~r, Semiha, diye sordum. 
Yanakları Jupkırmm oldu, garip bir bıkıtla bına ba'lr.t• 

rak: 

- Artık bıktım se:-ıin bu işlerinden Ahımt, ıunu yapalım 
desem, i , bunu yapalım desem i§ .. Sen iater gel, iıter celme .. 
Ben iki gün sçnra l:ıtaıı'bula gidiyorum. 

Melahat dediğini yaptı •. O izınirdcn ayrılınca, niçtn is
temediğimi anladım .. Suçlu bir arıu, Scmthayla batba§a gll· 
set geceler geçirmek erıusu, beni izmire bağlamıttı. 

ilk gece Semihayı evinde, sııde gecelik elbisesiyle gör· 
~ilgüm vakit: 

- Bu elbise ne kadar yakışmı§ sana Semiha, diye hay
kırdım .. 

O gutcrek: 
- Eminim, dedi, bu dakiY.ada ba~ka §eyler diltUnUyor, 

fakat bunlaıı bana hissettirmemek için böyle havadan s8zler 
söylüyorsun ur.. 

- Evet. dc.ıru, bamba ka §eyler dü§ünüyorum. Kafam 
ve kalbi:n :ıdece aana bağlı.. Seni ne kadar çok ıevdiğimi 

düıünüyorum ... 

- Ahmet, ben de aeni seviyorum .. 
- Seninle buluıuncıya kadar a;kın ne demek olduğunu 

anlamamı~tım, Semiha .. Hiç bir kadın beni, senin 'büyülcdiitn 
ıibi kendine bağlayamazdı. 

1 Nakledcn: MuıaJ/tr ESEN 
Semiha hı;kırdı: 
- Ahmet, bu sevgiyi unutmafa çabıalım. 
- ?leden, bilakis dtıima onu hatırlayalım, bu yaz sevgi-

mizin yaıı oloeak ... 

- Ahmet, acnl seviyorum, ve una inanıyorum.. Na 
dersen orıu yapacağım .• 

Bir bu~uk ay, cennette gibi yaıadık .. Sesniha rilyalırım· 
da yaşay:ın kadındı. Ona hemen her •ktam: 

- Mel4Jıat İatanbuldan döner dönmez ona, teni sevdi .. 
ğimi söyliyeeelim. O vakit tabit bôflnmağa razı olur.. Bla 
de evleniriz. 

Bu sözlerl söylemesi çok kolaydı, Fakat Mclabatr !zmlr 
rıhtımı Ü"erinde, 'kar~rmda gördUğUrn vakit mesele değişti ... 

Mel!hat şefkatle boynuma atıldı ve mcsud bir sesle: 

- Oh, Ahmet, dedi, bilsen tana kavuştuğum için ne Jra. 
dar sevindim .. Yokluğunda senin kıymetini öyle anladım ki .. 

Mel~hat flvimfzdc e~ki iyiliğini, eski 50<:u'k tabiatını alımş 
tt. Onun bu sandctlnl yıkmak cesaretini kencfünde bulama· 
dım doğrusu. Bir nbah yu haneye girim:~ Semihayı gene 
•ıki yerindt otunnuı buldı,ım. Fakat bu aefer ıöılerinde 

- Ahmet anne oluyorum, dedi. 
Bir dikilca hiç bir ıey &öylemedim., Fakat sonra çnu ku· 

caklarım, k?llanm arasında tııka •ika: 
- Semiha e1evgilim, ne kadar iyi., Artık biribirimlıdcn. 

ay.rılmagı imkin kalmamıı oluyor. 
- Fakat Ahmet, bl\lunduğwnuz vaziyet çok feci doğ

ruşu, Sen lıall bıı.§ka bir kadının ko~sıaın •• 
Eve, her ıeyi Melfillıta anlatmalc: karariyle ıirdim. Fakat 

iene bizde toplantı vardı. Hislerimin karmakarıııklığı içinde, 
ben de o, iğrendiğim adamlar &ibi içtim. Sonra &dcta ıııdım .• 
Ve davctlil~rln çekilip gitmesini beklemeden yatak adıma 

çekildim .. 
Ertesi ak~ ıyni kararla eve geldiğim vakit Melihati 

bir eğlentiye gitmiı buldum. 
üçüncü ~ün Semiha art:Ik bu vaziyete bir nihayet verme

mi 'kati bir lisanla söyledi. Eve erken geldim ve MeWıati ya
payalnu; beni bekler buldum. Ve hiç bir mukaddemeye lll· 
zum göımcden, hatta daha pardesümü çıkarmadan kalbimi 
eıen derdi Lo~ltmağa başladım. Cilmlelerim kesik kesik, 
hızlı, hızlı biribirini kovaladı. Ve nihayet bir deli gibi: 

- Mclfillat, elimde değil, Semihayı acviyprum, celi gibi, 
çılsın gibi ıtviyorum. Artık cıerıinle beraber yapyamam .• 
Ayrılalım, diye beiırarak itirafımı bitirdim. 

(So"u wrJ, 



Sovqet - Japon ilıtilô.fı 
Çarpışmalarda 158 Japon askeri ölmüş, 899 u 

yaralanmış 
_ ) . Ajansı rUmesl Tokyoda hayretle karşılan. 

Tokyo, la (A.A.) - r omeı 
bildi · mıştır. 

rıyor: .. tyt haber alan mahtellerde etsyle-
Harlciye nezareti namına söz soy A'lne göre, bu ıuretle hareket 

lenıeğe ıallhlyettar bir zat çan.k~- nUd!kıe Japonya, askerin dlplouı~ 
fengdekl Japon ve Sovyet kıtaıa11- 1 ettn ı e halel ıelmedlilnl mil. 
nın blrlblrlerlne birkaç metreye ka- tik prestij n 

·ı 1 h d tU""lnden bu hA.dtaenln bUyll dar yaklaştıktan sonra geri çekı ıne. , f& e e e e 
lerlyle netlc~lenen hldlaenln hiçbir aıeıtne meydao vermemek için elln-
ehemmlyetl olmadığını beyan etmiş- den geleni yapmrı,trr. 
tir. Bu zat Moıkovadakl Japon ıtefi- Tokyo, 15 (A.A.) - Harbiye ne
rlnln Lltvlnotun talebi uzerioe mu. zaretl tarafından neşredilen bir teb. 
tnaileyble bu mesele hakkında gö- ıtğde huduttaki muhasamat netlce
rUştüğünü ve kendisine bu uırntaka- sinde 899 kişinin yaralandığını ve 
dakl askeri kumandanların bir mil. 158 kişinin de öldüğünü blldlrmekte-
Bademeye mAnl olmak maksadile kı- dl · r. 
taıarını Çang-kunfeng tepesinden As 
garı 80 metrelik blr mesafeye kadar 
tekllmesl hususunda mutabık kal. 
dıklarını blldl rdtğint söylemiştir. 

Tokyo, 16 (A.A.) - Havas Ajansı 
nın muhabiri blldlrlyor: 

Japonların, 13 a~uıtosta tahliye 
edilen Çang-kureng mıntakaı.unı tek. 
rar işgal etmek bakını muhafaza e
dip etmedikleri ve Sovyetıerden bu 

tnıntakanııı IHal edilmemeı:ıinl talep 
edip etmedikleri hakkında kendisi. 
ne ıorulan bir suale cevilP veren. 
harbiye nezareti namına ıöı aöyle
met• aalA.hiyettar bir ıat ıadoce, Ja 
ponyanın Sovyetlerln 11 ağustos mU
tarekesl ahk~mına tamamll• riayet 
edeceklerine emin olduğunu beyan 

etmiştir. Sevkulceyş noktasından 
Çang.lrntengtn Japonların elinde bu
lunması elzem olduğuna dair müker. 
reren beyanatta butuumuf iken bu 
mıotakanrn tahliye edildiğinin blldl-

Hapishane 
binası 
.,. Uıftırıh 1 lneld• 

cl nğ!ştirrniştir. Bu tçtı.m..b. llc1 sttn ev· 
,.eı mimarlar tarafmda.n verUen karar 

Haqfa'da 
dehşet 

HOkOm sürüyor 
Bir müsademede 15 

kişi öldü 
Hayta. 16 (A.A.) - Karmel ~ine 

tethiDÇiler tarafından Y~.pılan bır akmt 
müteakip cereyan eden musadeınede 6 YI 

hudi polis memuru 8 arap ve Yar~t ~·· 
karmel köyünün Yahudi muhtarı olmuw-
f" Muhtara refakat eden iki kadın da 
a~~ surette yaralanmı~lardır. Y~lmdi 
muhach"ler, Galileye hakım bir vazıyette 
bulunan Karmel dalının teı>esinde kMn 
Yarot Hakarmel kasabasından kamyon. 
la hareket etıni~erdi. Yanlan~da pollt 
memurları da ~t.aydJ. Köye mu. 
ayyen vakittt dönmedikleri için araştır. 
malJfl bqlanmıt ve Yahudilerin ~setle. 
ri bir arada bulunmuştur. ~iraz ilerde 
mOtecaviılerln ~ıs cesedi göıiUJnüştür. 
Polb cetenin diler efradını aramaktadır. 

ı.abul edilmcmiı ve hap1abane binaaın1n f k • ti 
bir ucu yUkaşk tioaret müteblM a • ran 1 er 
dar dayanan tbrabim,... .....,_.., t8 atıe t t rare-
parÇ'.lSI Uzcrinde bulundulu sOrtlllN1s b me ., 
binanın yıkılmamuı dolru oıaoatı Jsaıv ini fi DtDrmltler 
ı:ı t rılmıştır. Tarih JJunımu, tllDdi>'• U. B&rtelon, 16 (4.A..) - Jllr Jıavı 
d r • ·meti ıAkdlr ıdllmlytrok metrü muhartbell •nunıu ctınm\lr)yet 
b r . ı g imi.!} bulunan 'l'Urk mtınritl• tay)'arelıri FraJ!Jdıtltrhı bit tayya• 
nin bu ~ cgane eserinin kurtanlmumı re•lnl dlitUnnllıleıılh., Cilmbwiye~ • 
\ ;ı i ab eden ta.mlratın dı )'apılmumı çileriıı de bir tayyart.Jl dl.ltllrUlmil .. 
mi.li bir borç olarak ıörmüttUr. tür. 

Bu s ıbah Bt1ltdlyedo yapalan 
to ·•ıaııtı 

Ancak, diğeı- taraftan, hapisaane bi.. 
nasımn yıkılıp Y•kılmamap haktmıda 
aon kararını vermek üzere al!kadarlar 
dan mürekkep ~oıniıyon Vali Mu· 
Jıiddin Ustündağın reiıllğl .ttm4a bu 
1abah belediyede toplanmıttır· 

Komisyon mimarların verdiği rapor 
üzerinde tctkikl~rini bitirdiğinden bu 
jçtimaında kat'i kararını vermittir. Bu 
karar mimarla.f heyetinin iki pn ev· 
vel verdiği gibi hapishane binaaııuıt ve 
nıUttemilatıııın )'ıkılmaıı ıeklindedlr. 
Komisyon, bu kararını ı 5 aıas"'dan 
tiçilnün muhaUf reyinct muk1tbil ekıe· 
riyetle vermiştir. Muhalif kalanlar mi
mar Sedat Çetintaı, Eıki Eserleri Ko
ruma Cemiyetlrlden Şemseddin w Mü
ze MUdürlldUr .. 

Valım;iyı, ıs (/\.A,) - Evvelki gece 
Hillfern iımhıdeki lngiliz vapurunun 
Frankist tayyareleri ta.rafından boısı 
budııııaııı nıwınıda yarala.o~ ~a.. 
puıun telliı m•mı.&PU Semery ölmür 
tilr· Vapurun •ilvariıl de 1aralıdır., 

Salam&JÜ'ı, 15 (A...A.) .- Umuınl 
k-.rug6.h wbJii ediyor: 
~e mıutakısmda Sjerra Pabdo. 

li kıte.ııı.ız tarafından tamamile işgal 
ediUJılttir. 

Cabeza do Bue• .uııutakısq:ıda SU. 
ratl• ilerloıııejı clevıw eden kıtal,._ 
rınuz Zarı& Cal>illa Jıasabumı geri• 
dt bırakmıtlardır. Oiaıdi Ciu~ad Rı. 
al elınen.cU!er battlle Rlo ZuJar aı-.. 
smdaki p.ha ta.oıa.mUe Jutalarımızııa 
ı31a.11 altındadır. 

Burıo•. 1'1 (~A.) ~Radyo nae. 

Bu sabahki 
kanlı vaka 

Bir delikanlı babasının 
yardımiyle eniştesini 

vurdu 

Anasını iple 
boğan canavar 1 
KadıncaOızın parasını almış ve 

Pu sabah Yeni~hıirde ~feci bir C9S8dl 98Zllğ8 atmış 
yaralama hadisesi olmuş ve bir deli.kanlı lzınir, 15 (Hususi) ..- Şehitlerde disini sıkıştırarak para istiyormuı, 
babasının yardımile, enijtesini bıçakla Nazike isminde bir kadının boğulmug kadın vermeyince Seyfettin bir gece 
qır surette yaralarnı§tır. CMedi Sazlıkta bulun.mUJtur. Zabıta 
Yaptığınız tahkikata göre bu kanlı va. · tarafından yapılan tahkikat netice • annesini iple boğmue, parasını alm11ı 

kaıım tafsilatı §Udur: ılnde katilin. Nuikeııin oğlu Seyfet· llOnr& cesedini sazlığa atmı§tn-. 
Rizeli Mustafa kaptanın kızı, Meh- tin olduğu anlaşılmijtır. Seyfettin an 1 Katil evlat, yakalandı ve tevkif e. 

met isminde birile birka~ sene evvel ev· ııe.ini fazla pa.ralı biliyor, da.ima ken dildi. 
lenmiştir. Bir müddet iyi geçinen kan .---------------'::..-------------

koca evlilik hayatı ilerledikçe kavga et.. Alma 0 yada b"'yük 
ıneğe. ve boıu§lllaia bqlamlflardır · Bu U 
vaziyetlere bilhassa Mehmeclin i~ i~e-

si ve ba~a kadınlarla düşüp kalkması m a o e v ra 1 a r 
sebeb olmaktadır. Mehmet kansile arala-
rında çıkan gürültülerde zavallı kadım 

adamakıllı da döğmüştür, 
Son günlerde bu ge(W1lmsizlik artık son 

haddini bulmuş ve kızın babası Mustafa 
Uo erkek kardeşi Rıiat da araya girerek 
bu vaziyete bir nihayet vermek iıtanio
lerdir. Mustafa kızını Mebmedin yanın· 
dan almış ve aleyhine de botanma dava.. 
51 açm15tır. Fakat Mehmet bütün bunla. 
rı ragmen karısından vazgeçmemektedir. 

.Mahkeme de kocanın bo§arunak bıe
meme.,i üzerine bır türlü talak karan ve. 
rememiştıir. Bunun Ü?.efine kmn babul 
Mustafa kaptan ile kardqi Rıfat birkaG 
defa Melunede başvurmuılar ve bofan· 
mağa razı olmasını söylemltJerdir. Fwt 
Mehmet bunlara: 

- Siz ne yaparsanız yapını, b4n ka.. 
rundan ayrılmam,, demlıtir. 
Diğer taraf tan da MUttafatım, kmnı 

tekrar eski fena ve azaplı hayata sokma. 
la niyeti yoktur. Ve i§te bu jhtilaf bu aa .. 
bahkı ha.dıseye sebeb olmuştur. 

Bu sabah saat 8 raddelerinde Mustafa 
)loptan yanında oğlu Rıfat olduğu halde 
Yenişelıire gelmişler ve bergün buradan 
pçmekte olan Mehmedin yolunu bekle. 
mişlerdir. Bir müddet sonra Mehmet u
zaktan görünmüş ve bir köşede de baba 
oğul l:ıirdenbire karşısına çıkmışlardır. 

111' önce M~taia kaptil.ll Meluriede: 
ien. beniııi JwıaDa bu bdal; .... 

,_..., l>u.Dl&r ~fe>rmUf afbi ;nı 
di de boşamak Jstemi~ Bak .. 
aı de~• ~ylüyons. Artık bu itten '""'" 
geç ve kınım bofa.. delatiı. 

Mebrntt bu deta da bu WZJere kulak 

_.. (Baş tarafı 1 incide) 
Diğer taraftan Almanyanın garbmdaki 

istihkamların yapılması için lüzumlu iş
çilerin seferber edilmesi hakkında Mare. 
tal Göriııain verdiği emrinde infaıma 
devam edilmektec:Mr. 

Berlin, 16 (A.A.) - DCln ba§lıyan son 
bahar Alman manevraları muayyen bir 
mıntakaya inhisar etmiyecektir. Matbu. 
at, Reich hüktlmetinin hudutlarda teıa.. 
hürat yapmak ve temaeat aıahiyctte mL 
nevralar icra ettirmek tasavvurunda bU· 
Junmadıtuu kaydetr:ne1'tedir. Deutsche 
Vehr pıetetiu &öre, bu nıanewalann 
husU1iyeti, mütecanis ı;üıütamlar halin
de tbtiyatlann da harekAta ittirak etti. 
rilmeeld!r. Filhakika me.nevralar nıev .. 
suu fırka harekatı çerçevesini ıeçmiye.. 
tektir. 

muvazzaf olarak 1.350.000 kişi sillh al· 
tına çağrıbmı olacaktır. lstihkAın işle.. 
rine ayrılan üç dört bin kiti sureti umu.. 
mi yede Almanyanm garbındaki kamplar. 
da toplanmışlardır. Bunlar, Göringin ka. 
ramamesi mucibince lüzumu halinde altı 
ay hizmette kalabileceklerdir. 

ROclman Bitleri ziyaret 
edecek mi ? 
Londta, l5 (A.A.) - lngiliz diploma

tik mahafili Lord Runcimanın Hitleri si. 
yaret edeceli hakkındaki haberleri tama. 
mile fantazist mahiyette olarak telakki 
etmektedir. 

Httleıin Lord Runciman ile görüşqaek 
arzusunu izhar ettiğine inanılmamakta
c:lJr. Diler taraftan Lord Runcimanın 
harekltında tamamile serbest oldulu 
ve İngiliz hUkOmetine merbut bulunma· 

Bu seneki manevralarla sadece kıtala- dığmı hatırlatmakla beraber bu sırada 
rm teknik huu'lıiı istihdaf edilmekte. neyedilen haberlerin taınamile tahnıin. 
dir. Kıtalara umwnl bir mevzu verilml.. ıeraeıı ibaret olduğu da bilhassa kayde. 
yecek fakat motörlil cüzütamlann hiına. dilmektedir. 
yerinde yapılacak seri hareketlerin tesiri Prag, 15 (A.A~ - Lord Runcirnan 
hakkında. bir fikir elde edilmiş olacaktır. :revcesile beraber bu akşam saat 18,15 de 

Manevralar münasebetile sUMı altına şimali Bohemyada Kinskinin av malikL 
alınan ihtiyat kuvvetler 35().000 kişi ola. nesinde geçirdiği hafta tatilinden dön. 
rak tahmin edilmektedir. Manevralar müştür. 
memleketin her tar~fında yapılacaktır. lngiliz heyeti yarın Südet delegeleri ile 

Bq ~d~! ?M!Pf .. ~a:la&\iıtt~J.e ;.~slarına devam edecektir. 

18 Ağustos 
aşmamıı ve: 

_ Yahu, siıe ne oluyor? O beninl ka. ı 

HA81EA'ln yeni n••rlyat prog. 
ramına başıayacatı tarihtir. 
O paaa itiblron, HABER'do hiaaobaaur doiil, bariz bir dclfıildlk hu· 1 
••sma.ı. Bol ve doğru hüe.rleri, odebi romanl•n, bUıl1clwi. spor, il 
sinema bilh•Ma kdın, taka 7anlarfyle fayd•b aütunluı, .-.*n, frk. 
nluı, •izi meamua otme)'e vabtaAkbr. 

nmdır. Ktndiiini aeviyorum. BOiuna uğ. 

1

1 
rqmaym; siJ lfinJH blkJn •• ,, dİ)'O cevap 
vtrmi§ ve arkasın~ bir şürii de fena 
söz sarfetınittir. 

Bo c:evııplar baba ollu laldırmıı v• 
Mwtafa kaptan dı lciifwlere 111ukabel• 
etmiftlr. Böylellkle bqlıyan kavıa Mth• 
ınediJı, Mustafanın yüz(.ine bir yuııınılc 
vurmuUe bO.bütUıı JQ.ıJfDlıt ve bu sıra 
Mustafa kaptan birdenl>ire Mehmediıı 
kollal'IM sanllrlk. ollu Rıfata: 

- Hayci, vur bıça~ı k&firin kamına da 
anWUl Hany~yı Konyayı! demiştir. 
J'wıun üıerlne, Rıfat btlinden kosko.. 

ça blr keıııa ~ ve bütüıı kuvvttile 
kollan tutulu olan Mehınodin karnını 
sıplamııtır. 

Kanlar içinde ve kımı yanl..U bar. 
saldan dtFJ)'I fJrlaıxuf bir halde yere 
yıkılan Metımedln can havlil• yaptıiJ 
ilk feryatlara yeti~er Jcendlwini derhal 
hastaneye kaldırmışlardır. Vaka yerine 
yetişen polisler sadece ihtiyar Mustafa 
kaptanı tutabllm.ialerdlr. !lıçalı saplayan 
Rıfat ortadan saWŞPıQltur. Yaralı Meıı.. 
medin hayatından ümit yoktur .• , 

lbftalQa mun•n rinlerincJe lZ - us ••Yfa flka-=-k olaJl HABER, 
timdilik okaıJUcularma blfta • dört tlavt ... ~: 

1-l•ct, içU, ıönül ve qls ~ra1arı. (Bu..ıarm bir ~oilı Wdki vale'&• 
lardan alnumfbr.) 

z - ( 16) ,.7falık bir formada tamamlanacak bir veya iıld polis hlsl1eaL 
3 - Macera romanı. 
4 - Htftuın "'inıltri. 
1988 Reshnleri : ""...,.. .......................... . 

19.ı& .... imleri adım taııya~ o9aıı \u ilbocle Jeçetl haftanın Glckate de.. 
ğer yerli ve yabancı Wi..ı.rt fotolnfla ta.Wt edilecek. aynca aan'at kıy
mod * ,.,& slrilt rniıaltrilo ıiiıleneoektir. 
lq QAveri toplaJUIV M ... IODunda, ellerind• .fÇelı Wr .....Uk Miti. 
Ucll11lerl rttiralt .flll IOf sayfalık .. ltrU Wr 61 •••z I ...... 
lardır. ilk resim lllveıi 18 Aiustoatacbr. 

H~ hafta Cuma sfialeri YWiltceJctir. tıU, lftce ıönül maceralannı anlata
cak olan bu ~ ilki 19 Aiuıto. C-. riJıü HABER'le birlikte 
bedava olarak talcclhn •dllcıtk .. tu lıw tq~: Alakadı\rlar, koıniıyorı kararının 

bu yolda eıaş ~olil oynayacağJQı ve tJ· 
rih kurumı.ı k;u-ıriyle blrllkte 7ükse'k 
ınakamlar ıarafınd11n tetkik cıJilerek 
bu buıusta bir aıı evvel netice aJınaç&
iını ıöylenıektedirler. 

Yoıı&lin bild.lrdi(ıae 1öre, Gandesa 
tile ip.de cereyarı ed"n bir hava m11.. 
h~besJ e•n.asında rrankls7 . ta?1Y.a. 
releri 13 hükAmet ta)')'aresını diliür 

milflerdir. - nıııu na Gökten Düşen Koca! 
Bu biriblrinc ııd karartır dolayııilc 

itin artık yU'kıck JMRmları lnriklJ •t

tiği muhalclcıkbr. Kat'ı nııieenin de 

bugünlerde belli olae•lı Wımin ıdil· 
ınektedir. 

Valanşiy•, 15 (A.A.) _ Fecir vakti 

Valan.e ıehrl dört kere boınl>ardıınu 
ed.llmlftir· Bir kaç kltl yarala.nmıt-
t~. dar . 
Bar!elonanın etH kilometre ka şıına. 
llnde sahilde k!in Blales kasabası bu sa
bah şiddetli bombardımana maruz kal. 
mqtır. 

Salilıiyettar mahfiller ispanya htl . 
kdmetinln Tulusa gelen tahkik heye· 

Opr. Dr. Fuad Özbay tiııdoD derhal bombaııtmıan sa.h~ıu 
Zeynep Klmtl baetabaneat d& bateket etmtıirıi talep edeceği:nı .a 

hU8111f, Btttlrtat Tramvaf dur~ ıilnludc tıı11irt müteveccihen hareket 

Küçük yavrulara 

müjde 

Şirley 
Şirleyin ilcinci forması 19 ağustos 

Cunıa gQnü ptayor. Bir Şlrley alaıı be. 
da\11.du sinemaya sidiyor. Müvtııiler

Fiyatı 5 laJrultur. 

H ~r hafta pazaw- süaMri verilecektir. 

1~ "'!~alı~ bir'°""' halinde çıkacak pı... 'bu ilivenin 21 Afa•• pl9' 
ıunkii lllônıle Konan Doyl'iin en güzel lfl6ıta bl147eaini cıka,. ... _., 

Korkunç Bir Gece 
Macera romanları ; 

Hw Wta R1ı datm ._ue~. 
Htr rtba HABiR'•• 91rJl.n Büriclan ~ 8 W7üll _,,. Fenna tiallWI'( 
haft..ı. Wr ........... U.. devam edecektir. (Büridan) '-'1-llıktan 

' 

lam ve IJadın baetahklan ml1te ~tmetedirltr. 

ğı 911' 4pt, Tel: 49961. \ ıckçektir. Vok'lin BıJdtehire uğrayarak 

----------• •-• ıcktr fıbri»11nı tlftit etmesi de muJı. lllllll•-----lllı•ı .... 
&omcldlr. 

ICllU'9 ...... ,.._,. , .... bir macera ramam, yahut da cid .. ft ..,,, ... 
iti• rıue;sı .. ._ ......... ı. ftrileceldir. 



KURUN 18 ACUSTOS 1938 

zmi ınd 
~ovv~ır 

Sınai mamulatı 
20 ağustosta açılacak olan lzmir fuarındaki Sovyet pavyonunda, son model har

man makinesi,kombayn ve traktör gibi ziraat makineleri,otomobil ve kamyonlar, o 
tomatik telefon istasyonlarile telefon cihazları, "SET,,markalı ampuller, elektrik 
motör ve tesisatı,maden işliyen tezgahlar,alat ve ede vat, mensucat sanayii için 
yardımcı malzeme,diki§ makineleri, otojen levazımı ve S.S.C.B. fabrikalarında i
mal olunan sair teknik mallar teşhir edilecektir. 

Teşhir olunacak olan eşya Sovyet tekniğinin başarılarını bariz bir surette göst_.e-_ 
recektir. 

. 
Sovyet pavyonunu gezecek olanlar kendilerini alakadar eden bilcümle ma-

mulatı pavyonda alabileceklerdir. 

Teknik mallarının satınalma §eraitine ait İstifsarlar, İstanbul İstiklal cad 
desi No. 443 te kain S.S.C.B. Ticaret mümessilliğinden yapılacaktır 

s. S. C. B. Türkiye Ticaret MümessfllfQi 

f "hisarl~r u .. ~üdürlijğü~nden: 
Şp.rtname ve p:-ojesi mucibince Eskişehir başmüdürlük binasında yaptırılacak 

kalorifer tesisatı işi açık eksiltmeye konmuştur. 
2-Muhammen bedeli 2833 lira 49 kuruş ve muvakkat 'teminatı 213 liradır. 
3 - Eksiltme 22-8.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 13 de Kabataşta 

l~vazım ve rnübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapır!lcaktır. 
4 - Şartname ve projeler 14 kuruŞ bedel mukabilinde İnhisarlar U. Müdürlü. 

ğü levazım ve rnübayaat şubesilc E l{işchir başmüdurluğündcn alınabilir. 
5 - 1steklileri kanunen kendilerinden aranılan vesaik \C yüzde 7,5 güvenme pa 

ralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı geçen komisro. 
na gelmeleri ilan olunur. (5181) 

:trALillli.ZLillLIH 
KARSI 

CILill. ·.Si PIR 

,, ' 
U ykusuzluklard a 
Umumi bir rağbet 
1<~zanmıs olan: 

tath bir uyku 
temin eder 

Sinir ağrıları, asabı, ök
sürükler, baş dönmesi, 
bayğınhk~ çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bil· 

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
Ne nebati ne kim· 
yevi zehirli hiç bir 

madde yoktur 

................. ~ 
~§z HeD<nmn 
l>r. ŞUk rü Ertan 

Cağaloğll' Nuruosmani7e cad. No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osmac Şercfettin 

ıpartımanı ................... !--
DOKTOR 

YUSUF P. EczacıoAlu 
Hüdavendigar caddesi SS. Sirkeci. 
Hergün: (10 • 12) ve (14 . 18) 

arası hastalarını kabul eder. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 de 
dişleri niçin fır çalamak lazımdır. -

Çünkü unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürü} en dişlerin difte

ri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve hat. 

W. zaturrie} e yol açtıkları, iltihap yapan 

diş etlcrile köklerinse mide hummaıs, a 
pandisit, nevrasteni, sıtma ve romatizma 

yaptığı fcnnen anlaşılmıştır. Temiz ağız, 

ve sağlam dişler umumi vücut sağlığının 

en birinci şartı olmuştur. Banacnaleyh 

dişlerinizi hergün kabil olduğu kadar faz

la • Iaakal 3 defa - '"Radyolin,, diş macu 

nile fırçahyarak sıhhatinizi garanti ede· 

bilirsiniz, ve etmelisiniz. Bu suretle rnik.. 

röpları imha ederek di:Jerinizi korumuc: 

olursumıı 

ile sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 def dis ler1-

0

"::İ hrçalayınız. 

j ~. ' . ........ . ... . 

Hayan ı .. eylA yazıyor: 

E s 
Daha Genç Görünüyorum! •• 

Ba3an l.CJ Ulnm 
hakiki fotoğrafı 

..Ancak bir hafta sllren 
bir tedaviden sonra bu 
derece güzelleştlğlme şa
şıyorum ... BUtiln arkadaş 
larım böyle daha gene ve 
daha. güzel görünmem i
çin neler yaptığımı soru
yorlar ve şayanı hayret 
bir şekli alan tenim için 
Utlfat ediyorlar .•• 

Yalnız bir harta zar
fında binlerce kadın, ca
zip bir tene kavuşmuş, 

birkaç yaş gencleşmlş ve 
bil tun burusuklukları 

kaybolmuştur. Alimler, 
buruşuklukların; lhtl
yarladığımızda cildin bea 
Ieylcl ve ihya edici bazı 

unsurlarını kaybetmesin
den Heri geldiğini keş

fetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurları 

cilde la.de ediniz. Yent
den gencleşecek ve tnze
leşecektlr. işte; Viyana 
tJnlversltesi ProfesörQ 
Doktor SteJskal'in keşfi 

bu derece ehemmiyetli 
ve rnzlptlr. Gene hayvan-

·•uyanır uyanmaz. hemen el a1-
namı alıyor ••• Ve kUçllk buruşukluk· 
lnrımıo tamamen zail oluncaya ka

dar günden güne eriyip 
kaybolduğunu kemali hay-

Bayan l.ıeyl&'nın 7alnoı 

bir baftahk teda\iden 
sonra alınmış ve rötu~ 

görmemiş hakiki 
fotoğrafı 

lardan istihsale muvaf· 
fak olduğu ve "'Blocel" 
tabir ettiği bu canlı bU· 
ceyreler hUIA.sası, şimdl 

pembe rengindeki Toka• 
lon kremi terkibinde 
mevcuttur. Akşamları 

yatmazdan evvel tatbik 
ediniz. 

Siz uyurken, clldlnizl 
besleyecek ve gencteşU

recek tl r. Bir hafta zar
fında bUtUn buruşukluk
larınız kaybolacak ve 10 
yaş daha gene görUne
cekslniz. GUndllz tein 
(Yağsız) beyaz rengin· 
değl Tokalon kremini 
kullanınız. Birkaç gUn 
zarfında siyah benleri e-o 
rltlr, açık mesamelerl 
sıklaştırır ve en tlrktn 
ve en esmer bir cildi YU• 
muşatıp beyazlatır. 

Bayan 1 arın ftnzan OittatiHB~ 

-·- Satın aldığınız Tokalon krc.ml vazolarının 

bU.}ük bir kıymeti vardır. Onlan bayUnlze iade 
ettiğinizde hehert için 5 kuruş alacak, &fnl za
mn11'1n kı3 nıettar mUklifatları bulunan 'l'okalon 
mllsnhakasma iştirak hakkmı veren bir bilet 
takdim edecektir. 

d 


