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Japonyanın zaafını ilin etmes· 
sulhun lehinde değildir 
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Varın neşriyatına d evam 
etmete başl ıyor; HABER 

YARIN 
18 SAYFA 

olarak çlk""""a bhmYac:ak, okuyuculanna 8 aayfalık bir ele ilb• vıereoektir. 

ilivesi Resim 
H• Wta .,........ pleri takdim ecfiJecek olan '-" jli...U. ~

de, •eten Wtamn hani.etlerine ait en aah .... --; dia:rada olup ili· 
ten prip ....................... foto r .flaruu wlacakıma. HABER, cıb1u . 
.......... • ............... takip ettilr1ai tetribllırntdan t.aıb, .7.Jl'D iki ~ 
..-.•~: 
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Bütio ~ INlaria .... Mft alım,.aılda'rı Wr eıir6. 
Yerli bir dekar içinde pçen ati&" be;recan .W. .. _. 
radl', kahnmanlann pek çotuna .W.1Jar tePil .m,_ .. 
"SUBAYIN KAÇIRDICI KIZ,. deli....- 11ir Tiirls .-. 
11nm, yaramaz .. eazaatrik WT ima brp daydaia ...... 
hi11in hikiyeaiclir. 
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i Padişah kelleleri 

i
l Oemub millinin balı Wr ..,.... ..... .. tarihi 

roman, • janrda :rudmıt .._.... • ..a.a n ea: 

bnetJi.idir. 

YARIN 1 
HABEA'ln yeni ne•rıvat Drog· 
ramına başıavacaıı gQndQr. 

- Taf•ll.Ab 7 ncl ayfamızd•dar -

Ağustosun 14 
kar yağdı! 

Ba kıı çok sojılk olaeatı tahmlnlerlae 
inanmak JAzım1eıt1or 

Umumı seferberlikle 
kuvvetlerini arttırınca 

Sovyet usya ıı 

Yeni hftdiseler çıkaracak m 
Tokyo Hükdmett Japonyan 

anghaydaki 
casus kadın 

lapoolann aakerf plAnlar1nı 
SoYyetlere gGlllrmtlf 

1 anlı ı Japon zabiti 
u.e11&8rDnden lld& 

Ya.nn 3 üncüdı 

K i SACA 

tehlikede olduğun 
resmen ilAn etti 

Bq6n l1G Jlltlcadele cephesinden. tlG 
m.Wüm haber pldl: 

1 - HtlkOmetçl lspuıya kabin.esi ta
tııa ettl. ~r lıladrld berine 
taarrua kalktılar • 

2 - Japonyada, memleketin manen ve 
maddeten tehlikede oldµiu Ul.n edlldL 

3 - Çekoelovakyada ile yWasek !nU· 



Hapishane binası 
hakkında Adliyenin 
k a beki r 

tldtr. Tarih Jammıundan Sıvas aaylm 
Semsecldin komi.-a dilll pthai mL 
dlfaa etmit. ~bJr liOll hillndl 
..ııafaza edil~~ laWiıilldr. 

Bu iki ııt fildi üıeri.nde mün1~tar 
oım.ıa. ~~esami,.~~ 
le reye JıfOnµJmuş, mevrut azada.U,.ri 
blnamıı ydalmaama, s §i mutitlihmna 



S-KURUN ' 17 i\CUSTOS 1938 

ispanyada kabine 
buhran .Şark cep~!~~!zi!erini tahk1ın •. 

Japonya zaafını ilan e ti 
hangi hnkll.nlarla tahrik edebileceği so. Pragdan gelen haberlerin kastı ancak 

Barselona, 17 ~A:A.) - .. h ~azın.~~ den dü~manm hareketsizliğinden bılıst'.~ l 
guada trujonun ıstıfas~ . ~zer~ne .ak~ e fade cumhuriyetçi kuvve.tler, se~·kulcc:rş 
toplanan nazırlar meclısı Negrın kabı?.· bakımından ehemmiyetlı mevkıler elde ' 
sinde bazı tebcddüla~ yapmıştır. Ye~ı ış etmişlerdir. 

_.. (Baş tarafı 1 incide) 
lstifa eden kabinenln başkanı Negrin, 
lspanyol milletinin hükumet tarafmda 
kalmış olan partilerini şahsı etrafında 
gayet sağlam bir surette birleııtirdiği sa· 
nılan bir devlet adamıydı. Negrln'in sol 
burjuva partilerden birine mensup ol
ması, aele!i Largo Kaba!Jero zamanında 
cumhuriyetçi İspanya aleyhine yapılan 
propagandaları da kökünden telai.b et
miş gibiydi. Negrin imklnsızlıklar karşr
sında uyumadan çalııımasiyle, elindeki 
imkAnları tasarrufla kullanınasiyle tem
sil ettiği İspanyayı bugUne kadar ayak
ta tutabilmiş olan adamdır. Onun dev
rilmesiyle hemen ayni zamanda başlr
yan Madrid taarruzu Frankocularm 
cumhuriyetçi İspanyayı içinden de tah
rib etmek imkanlarını bulduklarına dela
let E":debilir. Estramadura'da ve Ebre'de 
en şiddetli harblerin devam ettiği bir 
anda Bask ve Katalon politikacılarının 
prensip mUnakaşalarrna yeniden b~la
me.ları başka tilrlli tefsir edllemez. Böy
le bir anda bir polltika ıı.damrnın mev
cut blltiln maddi ve manevi kudretleri 
milli müdafaaya hMretmekten başka 
nasıl bir prensipi olabilir? 

nazırı Moiks Regas Katalonyamn bırle-
§ik sos.yalist partisine mensuptur. Devl.e~ 
nazın Tomas Billata i!'e sosyalist partısı 
aza-mdandır. Şimdi lspanyamn Perpi
nayan konsolosudur. 

ispanyada ölen lta1yan1ar 
Roma 17 (A.A.) - İspanyada Fran. 

kistlerin Albentosa Barracasa karşı yap. 
tıklan taarruz esnasında 159 ltalyan lej. 
Yonerinin oldüğü re~mi bir tebliğde bil·. 
dirilmektedir. 

Madrit, 16 (A.A.) - Kubeıa de Buey 
ve Pcrrera Delduk mıntakalarında §id. 
detli çarpışmalar olmaktadır. Cumhuri· 
yetçiler Kabeza c!~ Iluey dağlarında Las 
Kabesas tünelini yeniden işgal etmi~ler • 
dir. 

Zarzakapilla mmtak:ısında Frankist.l.er 
hatlarını az bir miktarda ileri götürnıuş. 
!erdir. 

23 sene sonra ·· 
Lusitanya f~ciusında 
bol)-u\du sanllan ka hn o 

ortaya çıktı 
Uzun ayrıhklarc.1an ve biribirini kay· 

betmet:lcn sonra buluşanların hika· 
yel~ri meı·akla takip olunur. Fakat. 
''Lt:sitania., vapuru battığı zan:~n bo. 

gvuldulYu zanncdilenlerde;ı bir:nin ZJ 
b • 

scıı nra bl!gün tekrar ortaya çı.;ma. 
aı şüp~esizdir ki bu gibi vakaların en 

meralclısıdir. 
Mar taret ismindeki bir İngiliz kııı 

bunds.: 40 sene evvel, 12 yaşında iken 
annesi ile babası ile beraber, Amcrik3

-

ya gidiyor. *'1kıatları bir müddet ka· 
]ıp lnglltc. ıdönır.cktir. Fakat kızın 

• •- t..'V" .. ti r.ıl"'"""· v,. nrada 
yerleşmiş olan . oır ırlandau ıle cvıenı. 
yor. Anası, &abası lngiltcreye ieliyor
lar, o kocası ile orada kahycr. 

Harp çıkıyor, kocası askere gidiyor. 
Sene 1915. Margarct annesine mektup 

yazıyor: 

"Burada yalnız kaldım, diyor, ço
cukl:ırıma bakmağa halim yok. Sizin 

yanınıza geleyim mi?,. 
"G~l.. diyorlar. Margaret de dahıt 

sonra yazdığı bir mektupta: "Falanca 
gün buradan kalkacak olnn ''Lusitania,, 
vapuru ile geliyorum,, diye biJidiriyor. 

Margarct'in anası ile babası ellerine 
bu mektubu aldıktan üç gün sonra, 
''Lusitania,, nın battığı haberi geliyor; 
Umumi harbin en büyük facialarından 
biri olan bu kaza binlerce aileyi ma
tem içine koymu~tur. Torpillenerek 
batan gemide yolcuların hi~biri kurtu. 
lam:ımrş ve 1500 'ldıi Okyanusun sula
rına gömülmüştür. 

Margaretin annesi, babası da, kızla

rının bu vapurla geldiğini biliyorlar 
ya, o da boğuldu gitti diyorlar ve ara. 
mak akıllarına bile gelmiyor. 

Aradan 23 sene geçiyor ve nihayet 
~ile':Ien bugün sağ olanlar öğreniy . .,rlar 
ki, Margaret O'Konncl tam vapura 
bineceği gün fikrini değişirmiş ve 
Avrupaya gelmekten vazgeçmiştir ... 
Bu iyi bir tesaclüftür: Adeta kadınca· 
ğmn içine doğmuş gibi, kararını geri 
alması onu ve çocuklarını ölümden 
kurtarmıştır. 

Fakııt. Margaret her halde çok kalbi 
geniş bir kadın olacak ki, "Lusitania,, 
nın battığını haber aldıktan sonra, tn

giltcredekilcre: 
"Merak etmeyin, ben vapura binmc

nıişti:n, hayattayım., diye bir mektup 

bile yazmamış ... 
Hadi o zaman yazmnı-lr, daha sonra 

ailesi ile neye mektuplaşmıyor? 
Bunu bugün kendisi şöyle izah edi. 

yor: 
- Falanca gün gdeceğim diye bir 

vaitte bulunmuştum. O gün gitmekten 
vazgeçtim vaadimi tutmamak demek
tir. İ§te, aileme karşr vııadiml tutma
mış olmaktansa ölmüş sayılmayı tercih 

ettim. 
Kadınıh kabahatini bu ııuretlc bastır. 

maya çalıgmasınn kimse dikkat t!tmi· 
yor bile: Bu Un birer ihtiyar .olan a· 

Burgos. 16 (A.A.) - Estram_~dur~ cep 
hesinde. cenup ordusu. ZerakaJılla .şt~a
li garbisinclc bazı mevzileri ele geçırmış. 

ti~ . el . 
Ebr cephesinde, Frankı.t tayayr er \e 

topçu kıtaları düşmanı rahatsız etmekte 

berdevamdır. 

Şanghaydaki 
casus kadın 
Şangt1a.yda.n bildhiliyor: . 
Bu senenin ilkbaharındanberı Şang

ha.yrn en lilk! otellerinden birinde ya~ı
yan esrarengiz bir genç ~a~ın, herkesın 
nazarı dikkatini celbetmıştı. Bu, 1936 . 
37 senelerinde Tokyoda dillerde olaşan 
bfr aşk macerasının kahramanı olan ka-

dındı. . 
Almanyanın Tokyo sefarethanesınde-

ki bir memurun karısı olan bu genç ka. 
dm, orada bir Japon zabiti ile tanı§ıyo!" 
Japon zabiti Alman kadınına derhal a-

şık oluyor. 
Kadın bu macera üzerine kocasından 

boşanıyor. Fakat, Japon za.bitiyle de ev
lenmeye muvaffak olamıyor, çUnkü 
harb başlamt$tır. Bunun üzerine, k&dı~ 
kalkıp Şanghaya geliyor. Japon za.bitı 
vazife veri olan Mançukuodan, birkaç 
kere t~yyareyle kalkıp Şanghaya geli
yor, bazan da nl3anlısını alıp oraya gö-

tUtüyor. 
Bir gün Mukdenden bir tayyarenin 

kall<ttğı, fakat bir daha gelmediği göril
lüyor. Japonlann tahkikatına göre, bu 
tayyaredcki pilotun bir kadın oldu~u 
anlaşılıyor. Rusların Çang Ku Feng te· 

• - .ı., ı..,. lrothntn ~}a;ıt>nil. 

ğU planlarla kabil olmuştur. 
O .zaman, Japon zabiti, nişanhsr diye 

tanıdığı ve itimad ettiği kadının bir ca. 
sus olduğunu ve kendisinden aldığı sır
lan düşmana götürdüğünü anlayınca, 

askerlik şerefini kaybetmiş olmaktan 
dolayı bilyük bir teessUre dUşüyor ve 

ölüyor. 

Esrarengiz 
kadın! 

Varşovanın en 1neşhur 
tüccarlaı ını nasıl 
dolandırın ş? 

Hollanda polisi bütün memlekette bir 
İngiliz kızını aramakla meşguldür. Sarı 
saçlt mavi gözlU diye tarif edilen ve is
mini• herkesin başka b:ışka blldfği bu 

esrarengiz kadın Varşovaya bundan bir 
mtiddct evvel gelmiş, derhal birçok kim
seyle tanışmış, fakat, hepsini dolandıra. 
u.k, çalıp çırparak ortadan kaybolmuş· 

tur. 
Erı son hadiseden sonra polisler ken• 

dieini bir bardıı ynkal11mak Uzere pusu 
kurmufillar, taltat bar yirmi b~ polis 
memuru tarafından kuşatıldığı halde İn-
giliz kızı sırra kadem ba~rnr~tır... . 

Kızın ismi bazrlarına gore Betti Lı
dir bazılarına göre do Andriyus ... Polis 
do' kızın hüviyetini hcnUz tesbit e4eme. 

mi3Ur. 
Betti Li en son olarak Hollandanın 

büyilk tüccarlarından biriyle beraber ya 
şamaktıı.ydı. Fakat bir gün adamı bir 
parkta sarhoş edip ııızdırdıktan 11onra 
cebindeki biltün paralarını allirak kaçı
yor. Tüccar ayrlınca işi anlıyor ve poli-

. u~· teıbit ee müracaat ediyor. Kızın gıt gı 
olunan hflr basıhyor, fakat, biraz ~vvel 
anlattığımız gibi, bulunamıyor. Bettinin 
bugün Varşovadan uzaklaştığı anlıışıl
mT§tTr, fakat nereye gittiği malfım de -
ğildir, Bütün Lehiııtanda arfınmaktad1:· 1 

Betti Li'nin dolandırdrğı birçok kı.şi 1 
polise müracaattan çekinmektedir. Çün
kü bunların arasında Lehl9tanın çok 1 
meşhur ve bUtUn dUnya piyasasında bil. 
yUk itibarı olan tüccarları bulunmak· 
tadır. lsimlerinln böyle bir hldiıeyle i

ccatlar 

Tcruelden başlayıp Akdenlze inmekle 
biten birinci Franko taarruzundan ve 
Ebrc nehrindeki köprUleri yıl:rp Kata -
lonyada fazla toprak zaptetmeğe lllzum 
görmiycn ikinci Franko taarruzundan 
sonra, hlikflmet~llerin giriştlldert mu • 
kabil taarruzlar mevzii bir iki muvaffa
kıyet kazandığı zaman biz eöyle demiş

tik: 
"Frankonun bu kadar kısa bir zaman

da zayıflama.aı mUmkiln değildir. Franko 
cephesinin gerilemesinde mutlaka bir 
maksat vardır. Franko şark cephesinde
ki kuvvetlerini kaldmp bir başka tarafa 
nakletmiştir denilebilir. Yeni ve büyük 

bir taarruz arücsindeyiz.,, 
Hadlııfller bizi teyid etmiş bulunuyor. 

lşte 1,5 yıllık biİ' silkflttan sonra Franko 

Madride saldırıyor. 
Mn.drid bu sefer de büyük şerefli mU

dafaasını devam. ettirebilecek mi? Eğer, 
ıeçen mUddet zarfında, 11öylendiği gibi, 
li'--t.. ... ,,...,..,J,.,." a1l1r muhasara batar.va· 
ları temin etmişse areneral Miyahanrn 
müdafaada dcvamr cumhuriyetçilerin 
arsruluııal bir itibar kazanmasına l!lebeb 
olabilir. Devam eden harblerin dUny• 
piyaealarmda hükQmetçi 1spanyanrn 
kadrini nekadar azalttığını anlatmak L 

çin yalnız şunu söyliyeli.m: 
Madrldin dövizi olan damgalanma • 

mış Pezeta asıl fiatmın yüzde yedisine 
düşmilıtilr. 

Eğer Negrin'in istifasından sonra hü
kiımetçl İspanya bütUn siyasal salahi· 
yetleri de askeri otoriteye devretmek 

ıekbını gösterirse h!diselerin seyri dc
ğiş e bilir. Fakat Negrinin yerine yine 
bir polltikacı geçirilirse bu adam vazi
yeti kavrayıncaya kadar bUtün cepho
ler çorab söküğü gibi çözillUverir. 

2 - .Japonya 
Prens Konoe kabinesi, dahili buhra. 

nın artmasına. rağmen istifa etmem~tir. 
Bu da gösteriyor ki iktidar mevkline 
yalnız imparatorun tensibi ile geçmiş 

bulunan prensin, v0 rdigi bütün yeni ka
rarlar doğrudan doğruya Japon sarayı
nın arzularını ve politikasını temsil et

mektedir. 
Japonlar çok açık konuşan insanlar

dır. Memleketin manon ve maddeten 
tehlikede olduğunu illi.nda en ufak bir 

tereddild göstermemeleri kemli kudretle· 
rine hala inanmakta olduklarına delalet 

eder. Esasen Mançu • Siberye. hududun-
da Ye Çinde fena bir vaziyete dü;,müş 
olan kuvvete "yüzde yüz Japonya,, de
mek de mümkün değildir. Japonyanm, 
Asya kıl'asında bUyük bir maceraya 
giren kuvveti nihayet 1,5 milyonluk bir 
ordudan ibarettir. Tam Japon seferber· 
Jiği bu memlekete 13 milyonluk bir kuv
vet temin eder. Demek ki Japonya bu 
gtine kadar, ancak, esas kuvvetinin yüz
de onuyla hareket etmektedir. Acaba 
memlokoti mıaddi ve manevi felaketten 
kurtarmak için Japonya ne yapacaktır! 
Umumi seferberlik tlft.n edip bütün kud .. 
retiyle askeri hedeflerine yüklenmek 
tarafına gidecek midir? Eğer preruı Ko. 
noo, ilan ettiği berbad vaziyetten mem
leketi kurtarmak isterse gidilecek baş

ka yol olmua gerek, 
Bu takdirde, l,5 milyonluk blr kuv

veti yaşatmak için, yedek altınlarının 
yüzde yetınieini memleket dııına çıkar
mıe olan bir Japonyanın 8-10 milyon~uk 

rulabilir? "Almanyayı tahrik etmekten çekin-
Zahirdc basit görünen Çankufeng ha- mek" ile hulasa edilebilir. Yoksa bUtün 

dlseslnin Jap0nyayı çok hırpaladığı gö- rivayetlere rağmen Çek ordusunun ve 
rülüyor. Antikomintem paktın yardımı- müttcflklerı olan orduların tamamiyle 
Dl beklediği anda göremiyen Japonya, r tetikle bulundukları muhakkaktır. 
Asya kıt'e.smdaki kuvvetlerini üç dört KURUN 
misli yUkselttiğl zaman acaba Roma ile .Y. ıı: .y. 

Berlinden daha dostane bir cevab ala-
mıyacak mıdır'! Çankufeng hadisesin
den sonra Japon diplomatlarının Roma 
ve Bcrlin nezdinde yaptıkları araştır. 

malar neticesinde, Japon imparatorlu· 
ğunun, müttefikleri tıırafmdan daha ge
niş mikyasta askeri hareketlere tahrik 
edilmiıı olması mümkündür. Bu takdirde 
Asya kıt'aınndııki Japon kuvvetleri yük
selince Libya, Alp ve Südet hudutların
daki tehditlerin de artacağı söylenebi· 

lir. 
Japonyanın bugün zaafını ilan etmiş 

o1ması dünya sulhUnüYı asla lehinde de. 

ğildir. 

8 - Çekoslovakya 
Dört gUn önce, Alman manevraları 

başlarken Jlragda, Londra, Paris ve 
Moskovada vaziyet tehlikeli addedilir
ken bugün birdenbire Pragdan gelen 

ses şunu bildiriyor: 
"- Fevkalade tedbirler almağn 1U

zum yok.,, 
Lord Runcimnn'm teşebbüsleriyle Çe

koslovak davasının sulh lehinde bir yola 
girdiğini iddia nasıl mümkün olabiliyor? 

Tokyo, 16 (A.A.) - Bugün Çin har. 
bi için yeni milli ı:.eferberl'ik tedbirleri a
lınmıştır. Oğleden sonra yapılan kabine 
ıı;tirnaını müteakıp kabinenin. Japonya. 
nm manen ve maddeten tehlike karşısın. 
da bulunduğunu ilan etmeğe karar verdi 
ğı re men bildirilrnişrir. 

Kabine, bugı.inku toplantısında Çang 
Kay Şckın rc3ıminı tahrip maksadile 
askeri ıktisadi \C diplomatik mcsaı ınc 

katiyen zaafa kapılmaksızın devama ka
rar \l!rmiş olduğunu bildirmektedir. Ka. 
bine. Hankorn ilk hedef ittihaz etmek su 
retile yeni bir cephe vücuda gctirmcğe ele 
azmetmiştir. 

I lankO\', 16 (A.A.) - Siaoçadan Sant
ral Niyuz ajanı;;ına bildirildiğine göre, 
Çin kıtaları Fuyaı1ga girmı~ler, nizamı 
iade erlemişler ve me\ zil erini tahkim et
mişlerdir. Ordunun ku\·aı külliyesi Hang 
çwya doğru ilerlemektedir. 

Dokuz tayyarclik muhtelif Japon hava 
filoları, bugı.in öğleye doğru, ~üksek oir 
irtifadan Kanyang \ie Vuçangı bômbar
dıman etmiı:.lerdir. Hanyangdaki hasarın 
fazlaca olduğu sanılmaktadır. 

Vagon tekerleğinden pencere 

T,:'a~rleklcn pencere yapmak kimsenin aTdmn gelmez, fakat bir İngiliz bunu <lli. 
şünmüş ve ortaya çok gi.izel bir pencere ~·ı karmı~tır. Buyuk bir \'agon tekerleğinin 

alçak bir lrnlubede pencere olarak bu su retle kullanılrnası hakikaten ho~ bir mima. 
ri te~kil etmektedir. 

&<a~ ve 
kee!D 

Sevı~1yoılar r 

I 

l\cdi ile ~(ipek 1uülar ~u~la "&tlimts gtç1msizliği ı.!e dillere aes1an o1muş1ur. Fa
kat, ~u ke~lı. h~rhaldc bu kanaati ırkı.ip etmek istiyor: Bir Amerikalının kedisi olan 
Mım, $0hıbınm bahçesindeki kazı, boynuna sarılıp opccck kadar sevmektedir •• 



4 - KURUN 

Kısa Haberler 
lÇERDE: 

• Sarıyer orta okulu içın parti tarafın. 
dan satın alınan eski orman mektebi bi· 

' nası tamır edilecek ve mektep eylUI başın 

da açılacaktır. Dun maarif müdr muavi. 
ni Rüştü Ultav bina~- gezmiş ve tetkik. 
lerde bulunmuştur. 

• Trakya umumi müfettişi general Kft.. 
zım Dirik bir müddettenberi bulunduğu 

"'ehrıimizden dün aksam Edirncye hareket 
etmiştir. 

• lş daire"i reis muavıni Kemaleddin 
.\pak dün şehrimize gelmiştir. Bazı tet. 

kiklerde bulunduktan sonra Ankaraya dö 
necektir. İşçilerin sıhhat nizamnamesi de 
hazırlanmaktadır. 

• Esnaf kooperatiflerinin takviyesine 
karar verilmiştir. Bunun için de hükfunet 

ten bazı 'ergi muafiyetleri istenecektir. 

Bu hususta yakında sanayi umum müdii

rü Reşadm başkanlığında bir toplantı ya. 
pılacaktır. 

• Yedıkule surları içindeki meşhur Al. 
tmkapımn tamirine karar verilmiştir. Bu 
rada bulunan tarihi idam kuyuları mey. 
dana çıkarılacak ve etrafı açılacaktır. 

• llkmektep muallimlerinden bazıları 
birikmiş me:sken bedellerinin verilmesi 
için dahiliye vekaletine müracaat etmi::-

lerdir. Verilen cevapta, muhasebei hu. 
susiye bütçesine bunun için tahsisat ko. 
nulduğu bildirilmiştir. Bütçe geldikten 
sonra tediyat yapılacaktır. 

• Parti teşkilatına bağlanmak istiyen 
esnaf cemiyetleri, umumi heyetinden ka. 

rar aldıktan sonra parti reisliğine müra. 
caat edeceklerdir. Part1İ teşkilatına gir. 

dikten sonra esnaf cemiyetleri parti ku. 
rultayma murahhas göndereceklerdir. 

• Derslerin bir plan dahilinde aylara, 

haf talara, ve günlere taksimi ile tedris hu 

susundaki usul ilkmekteplerden sonra e. 
kalliyet mekteplerinde de tatbik edilmiş 

ve iyi netice alınmıştır. Ayni usulün bu 
sene ortanıektep ve liselerde de tatbiki. 
ne karar verilmiştir. 

• Festival münasebetile davet edilen 

Rumen revü heyeti dün gelmiştir. Heyet 
yarın _ _. . UJÇ '"'":l

lıyacaktJr. 

• Mimarların eaıebi sanatkarlara karşı 
himayesi hususunda hükfunetten bazı ted 
birler istemek üzere, dün yüksek ınimar. 
lar birliği bir toplantı yapmıştır. 

• Türkkuşu tayyareleri için biri 100. 
nünde, diğeri Etimesutta yeniden iki han 
gar yapılmasına karar verilmiştir. Bun. 
Jarın ikisi 150 bin liraya çıkacaktır. 

• İnhisarlar idaresi şarap içilmesini ar. 
tırmak için şehrin muhtelif yerlerinde a.. 
yakta içilecek yerler açmağa karar ver. 
miştıir. 

• Pazarlıksız satış için fiyatlar tesbit 
olunurken, bir kısım esnaJın, aralarında 
anlaşarak, mallarının fiyatlarını yüksek 
tutmalannın önüne geçilmesi için tedbir
ahnacaktır. 

- Hayır! yüzbaşı.. Geldiler, istaa • 
Yon müdürüniin yanma gittiler. Hila o. 
radaJar. 

'-- Hay Allah cezalarını versin. De • 
mek bir defa daha atlaWdık. 

Memurlardan biri mınldanır gibi sor· 
du: · 

- Bir emriniz var mı, yüzbaşı? .. 
- Emir mi? •• Verileck emir kaldı mı? 

herifler kaçtıktan sonra. 

Silver çok kızmıştı, cesareti kırılmış
tı. Halbuki o, hiçbir zaman muvaffakı -
yetsizliğe uğramamış, mağlüb olmamış

tı. Az sonra kendini topladı, kaçırılan 
tayyarenin takibi için 18.zımgelen emir • 
lerl verdi: 

- Şimdi hemen Uç avcı tayyaresi ha· 
reket.ettiriniz, Casuslan yere inmeye ic 
bar ediniz. Kendilerini diri olarak ele 
geçirmeye çalışınız. 

Silkuneti avdet etmişti. Yüzbaşının bu 
hali, tayyare istasyonu müdürünü, polis 
komiserini hayrette bırakıyordu. 

- Tayyareyi muayene etmemi em • 
retmiştiniz. Fakat vakit bulamadnn. 

- Bilyük bir hata ettiniz. Bu gibi ış. 
lerde ae0 le ister. Eğer, ben söylediğim 
zam.an tayyareyi muayene etmiş olsay. 
dınız, Jak Ri!ıarm şimdi bize evvelki ge. 
ce geçen vakayı anlatığını görecektiniz. 

8ilverbı fikrine göre Jak Rişar tayya. 
reden cftllfttemfı,tf. f ntlhar ettiği doğnı 
defflcft, 

DIŞARDA: 

• Domei ajansının öğrendittğne göre, 
Yunanistan pek yakında Tokyoda bir 
elçilik tesis edecektir. Şimdiye kadar Elen 
menafatlerine Japonyada Danimarka el. 
çiliği bakmakta idi. 

.. Macar başvekili matbuat ve propa. 
ganda müsteşarı Stefan Antol, Almanya 
propaganda nazırlığı ile alakadar bazı 
meseleleri görüşmek üzere Berline gitmiş 
tir. 

• Holanda veliahdi prenses Juliana ile 
kocası prens Bemhard, bir hafta sürecek 
olan bir otomobil seyahatine çıkmışlar
dır. Prenses ve prens, evvela Ekslaşapele 
Prensin validesi prenses Arnmgardın ya. 
nına gidecekler, bilahare Alman yada do. 
!aşacaklar ve nihayet ~i ltalyaya ge_ 
ceceklerdir. 

• Macaristanın Sentetiyen ba}Tamı şen 
liklcrinde bulunacak olan general Mari. 
netti ri}'asetindeki İtalyan heyeti ile ge
neral von Kluge riyasetindeki Alman 
heyeti dün Peşteye vasıl olmuşlardır. 

• Sovyetler birliği yüksek meclisi, Sov. 
yetler !>irliği ve federe ve muhtar cumhu. 
riyetler adliye sistemi kanunu projesi Ü

zerindeki miızakerelerini bitirmiş ve pro. 
jeyi tasvip eylemiştir. 

• Tayayreci Lindberg kansı ile beraber 
İngiltereden tayyare ile Varşova 
ya gitmiş ve dün saat 17.38 de Varşova. 
da Okennie tayyare meydanmda inmiş. 
tir. Lindbergin tayyaresi bugün Mosko. 
vara harek~t edecektir. 

• Çinde Yangtse nehrinin mansab ci. 
betinde Nantungçeu civarında Tungvu 
ismindeki lngilfa vapuru~ içinde 160 kişi 

bulunan Hansa i~im.li Alman vapuru ile 
çarpı~mıştır. Hansa müsademeden biraz 
sonra batmıştır. Ancak 13 kişinin kurtul 
duğu SÖylerunektedir. 

Diyarıbakır 
Cizre ye 

.~ağhyacak hat 
Onllmllzdeklay 851ncl 
k tJometreye var acak 

Demiryollarımızı 1rak demiryollarma 
bağlayacak ve bu suretle Londradan Hin 
distana kadar en kısa yolu tesis edecek 
olan Diyabakır • Cizre hattı süratle iler_ 

]emektedir. Geçen sene inşasına başlanan 
hat şimdi dördüncü inşaat kısmı üzerin. 

de bulunmaktadır. Bu kısım Diyarbakır 
dan itibaren seksen beşinci kilometreye 

kadardır. Önümüzdeki ay ortasında hat

tın beşinci inşaat kısmına yani 106 ıncı 
kilometreye kadarki kısmına başlanacak 
tır. 

Diyarbakır • Cizre hattı 940 ı;cnesinde 
tamamen işletmeğe açılabilecektir. lrak 
hükQmeti de bu hatla birleşecek olan hat 
parçasını lrak topraklarından hududu.. 

muza doğru süratle inşa ettinnektedir. 
Beynelmilel yataklı vagonlar şirketi bu 

hattın inşaatile bilhassa Ye yakından ala. 
kadar olmaktadır. 

1700 llrahk rUşvet tek llfl 

Maznunlardan üçü 
dün tevkif edildi 
Paranın yan;ışhkla verildiğ ini 

söyliyerek suçlarını inkar 
ediyorlar 

Karaköyde Lüsyen J über müessesesi. 1 
nin geniş mikyasta döviz kaçakçılığı 

yaptığı haber alınarak haklarında ta. 
kibata gıirişilmiş, ve yazihane arana
rak bir takım evrak müsadere edilmiş. 
ti. Tahkikat bu yolda ilerlerken, al!. 
kalılar, tahkikatı idare eden gümrük 

muhafaza teşkilatı mıntaka amirlerin. 
den Süleyman Bonnövale tahkikatı dur. 
durmak için mühim bir para teklif etmiş

ler, Süleyman Bennöval da kabul eder 
gibi görünmüş, para}, Karaköyde Tokat 
lı birahanesinde vermelerini SÖylemişti. 

Tertibat alınmış ve şirket ile alakalı 

Sait isminde birisi yapılan cürmümeş. 
hut sonunda 200 lira parayı verirken ya-

kalanmış, bilıihare gümrük muhafaza 
düriyetıinde işin noksansız bitirilmesi i · 
ikinci bir cürmümeşhut daha yapılmış 

Neticede, memur rüşvet vermek suçu 
le yakalanarak dün adliyeye sevkedil 
Lusyen Jüber. Sebuh, Jan ve Saidin 
ruşmalarına geç vakit asliye üçüncü 
mahkemesinde bakılmıştır. 

.l\faznunlardan Lüsyen Jüber, Se 
ve Jan düşvete mevzu olan zarfın bir y 
lışhk netcesi Saidle müfettişe götürü 
si için verildiğini, halbuki bu zarfm b' 
sondaj şirketi ile aralarında çıkan bir · 
til!fı halledecek hakemlerin ücretini m 
tevi bulunduğunu ileri sürerek suçla 
ikfu' etmişlerdir. 
Diğer suçlu Sait ise, Lüsyen Jüber m 

essese!inin memuru olmadığını, bir t 
düf neticesinde onura gittiğini ve kendisi
ne verilen zarfı da içinde ne olduğundatıı 
habersiz getirip Süleyman Bonnövale vet 
diğini SÖyleıni~ir. 

RADYOLiN 
Bundan sonra muhafaza müdürlüğün

de yapılan ikinci cürmümeşhut zabtı o. 
kunmuş sonra şahitlerin dinlenilmesine 
geçilmiştir. 

Dinlenilen 15 şahit vakayı anlatmışlar, 
Süleyman Bonnöval de sırasile Tokatlı 
'e muhafaza müdürlüğündeki cürmümeŞ 

'! 

butlar hakkında izahat vermiş ve şunla.
rı ilave etmiştir: r ıe . sabah, öğle ve a. şam 

Ven 1CBm1f D ark B - Bu iş için muhafaza genel komutan-
lığınca Ankaradan buraya gönderildim. 

Her yemekten sonra mutazaman dişlerinizi fırçalaymız. 

tarafı odak 1 binalar da Yazıhanede araştırma sonunda şüpheli 
yıkı J aca k e\Tak buldum. Müddeiumumilik tevsii 

E . .. .. dan ·ımtı·hanla memur alınacaktır tahkikat isteğt ile evrakı geri gönderdi· mınonu mey mm açlımasını hızlan 
dırmak kararını veren belediye, yalnız Bunlar bana iki şey için rüşvet teklif et. 
Yenicaminin Emıinönüne bakan cephe lnhfsarlar Umum MUdUrlUğUnden: tiler. Birisi evrakı yazıhaneye gönder· 

, k·~.!IP•"• dıt'' 1a .. y;ıw..ı. _ • • ı ... ,. "'" h ·-~ ... .-•1u:m~~·:o- - -- ~- -· - :r-- -.a-. - Hllmttı~k~p~t~lc,a!b mY,1.B;rnasi 
arka Jüsmımn da tamamen açılmasıru tehi veya Artkarıı yüksek- ziraat enstitüsü mezunlarından imtihanla aşağıda yazılı için de 1500 lira vereceklerdi. 
muvafık görmüştÜr. Esasen mimar Prost evsaf ve $raiti haiz memur alınacaktır. Neticede, suçun mahiyetine göre Jübe.. 
Yenicamiden Süleymaniye camü önüne 1 - Yaşı 21 den aşağı ve 35 yukarı olmamak. rin serbest bırakılarak Sebuh, Jan ve 
kadar olan sahanın kamilen istimlak e. 2 - Askerliğini yapmış olmak Saidin tevkiflerine ve tevsii tahkikat i .. 
dilerek burasının kademe kademe ağaç. 3 - Siyasi haklara sahip ve hüsnü ah lak eshabmdan olmak haysiyeti muhil bir çin müsaade verilip verilmedilinin so. 
Iıklı bir saha haline getirilmesini tavsiye cürüm ve alelıtlak ağır hapis veya o derecede cezayı müstelzim bir fiille mahkQm bu rulmasma karar verilerek muhakeme cu-
etmişti. Bu suretle Haliç ve Boğazın Çen lunrnamak. ma gününe bırakılmtştır •• 
gelköyüne kadar olan kısmından iki &.. 4 - Sıhhatli olmak. sari hastalıklara ve bedeni ve akli arızalara müptela olma. l9ıiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiil 
bide de gayet güzel bir şekilde görülebi. mak. r 1 
lecektir. 5 - Ziraat fakültesinden 936 senesin den evvel çıkmış ise şimdiye kadar müste. e rz 

Belediye imar bürosu bu şekilde bir mirren mesleki çalıştığını tesbit eylemek. \'av uz Sezen 
proje hazırlamış ve bu proje üzerinden 6 - Bir ecnebi lisanına okur yazar ve anlar şekilde vakıf olmak. Parls Kadm, Erkek Terzlllk 
istıiınlfilt edilmesi lazımgelen bianlar tes· 7 - İmtihan SÖzlü ve yazılı olarak 25..8·938 perşembe günü saat 9 da umum I Akademllerlnden diplomalı. 
bit edilmiştir. müdürlük merkezinde icra edilecek ve kazananlara kap eden tebligat adreslerine j Beyoğlu-Parmakkapı 113 Gay. 

Esasen, belediye ilk kademe olarak yapılacaktır. ret apartımanı ı. 
Yenicami ile camiin medreseleri ve Mı. Taliplerin üç tane fotoğraf ve e\Takı müsbitelerile birlikte en geç 24..8..938 çar •••••••••••••••I 
sırçarşısı arasına sıkışan dükkanları is. şamba günü saat 12 ye kadar idaremiz memurin müdürlüğüne müracaat etme. ---------------ı1 
ml~,. ed · 484) Sahibi: ASIM US ti <ıA erek kaldırmağa karar Yermış 

1 
leri. (5 

bulunmaktadır. Ne,riyat müdürii Refik A.. Se•-.il 

1 

NUMARALI VESiKA 
altında bulundurmak hakkım kazanm11 
oluruz. 

Silver, Ben Tamir'in Cezair poliai ta
rafından sorgu.ya çekilmeli, eıyalannın 
gizlice aranmaaı emrini verdikten aon -
ra, 1abahm saat birine doğru Burje ilı
tasyonuna vlsıl olacak busu.al tayy~ye 

söylüyor. Şu halde Zertonun zarfı al • 
mak için kendini öldürmesine bir sebeb 
yok. İhtimal kadehine uyuşturucu bir 
madde attı, sonra memurlara mahsus 
küçük kabinelerden birine kapattı. 

- Buna emin misiniz, yüzba§ı ? .. 
- Eğer tayyareyi muayene etmiş ol-

saydınız aiz de benim gibi emin olacak
tınız. Halbuki hepiniz Jakm intiharına 

hilkm.ettiniz. Ağır davrandınız. Ben, Bur 
jeden hareketimizde bu kabinelerin ki· 
litli olmadığını gördüm. Cezaire gelin
ce, bunlaran birinin anahtarının yerin -
de bulunmadığım farkettim. Şunu tekrar 
edeyim ki J akın intiharına asla inan -
madnn. Bir adam nekadar sarhoş olsa 
.};ne · kendini müdafaa eqer. 

Koskoca bir insanı tiltiin paketf atar 
gibi atıventıenln imkAnı yoktur. Mutla
ka bağıracaktı. Ben, motörün gürültüsU-1 
ne rağmen işitecektim. j 

- Zertonun delikanlıyı bir yumrukla 
sersemleştirdiğini mi zannediyorsunuz? 1 

Şu halde kapıyı ac:ar, dışarP iterdi. Deli· 
kanlı bağırmasından çekinmezdi. 

- Evet, fakat cal!lul!llarm istediği ıey 
r,a~etcclnin ISIUriıU değil, elindeki vesi -ı 
kadır. 

ZAB I TA ROMANI 
-9-

_ İhtimal... Bu gibi işlerde her §CY tasyon müdürü, usulü dairesinde bir §i· bindi. 
ihtimal dahilindedir. Yalnız her şeyi ev- kli.yetname verir. Siz de bunun üzerine Muvasalatını, ikinci gubeye ve emni -
velinden hesab etmek, ona göre hazır bu tahkikata, takibata başlar, lazımgelen yeti umumiye mUdilrU.ne haber vemıi§ti. 
lunmak lazımdır. Rişar, milhilrlü zarfı, muameleyi yaparsınız. Tayyareyi ele ge. Orada da bUyilk bir faalfyet vardı. 
tanımadığı Zertona istiyerek verme çirlrseniz bütün gazetelerin bu muvaf- Jak Rişar hakkında cid~ bir tahki -
miştir. Eğer haberi olmadan aldılarsa fakıyetinizi alkışhyacaklarına ,uphe yok kat yapılmıştı. YUzbqı Silver, kendili. 
Zerton, şüpheleri izale için onun koluna tur. ne vetilen mufassal raporu tetkik edin· 
girecek, yerine getirip oturtacaktı. Bi • - Ya siz, yüzbaşı, siz, ne yapacaksı- ce delikalllınm hayatmı, yq&Ylf tam -
naenaleyh, ya vesika hala . delikanlının nız? Bu işle meşgul olmıyacak mısınız? nı, kimlerle dilşllp kallrtığmı, naaı1 blr &· 

UstUndedir ve kendisi tayyarede hapse. - Ben ilk vasıtayla Parise dönece - dam olduğunu öğrenmişti. 
dilmi§tir, yahut da üzerinde değildir, Pa- ğim ve vesikayı arıyacağım. Fakat hare- Silver emniyeti umumiye mUdilrIUğtln
riste bırakmıştır. Şu halde kendisini söy ket etmezden evvel Ben Tamir ile oğlu- den aynlacağı sırada, hariciye nazın -
Ietmek için işkence yapmak lazımdır. nun tevkifi için emir vereceğim. Her l- nm acele kendisini görmek istediğini 

Casusların tayyareyi kaçırmalarına ba- kisi de bir otomobil tüccarına, bankada söylediler. 
kıhrsa gazetecinin, kabinelerin birinde karşılığı olmıyan bir çek verr.' ter. Ta- - Eyvah! ... Fena bir 1&at geçire • 
mahpus bulunduğuna hükmetmek zaru • bü uzun müddet mevkuf bulundu~la • ceğiz. Gizli bir memurun muvaffakıyet. 
ridlr. Şüphesiz Jakı zorla söyletmek is- mazlar. Hükumetimiz, burada olduğu ka- sidik göstermeye hakkı yoktur. Ben ille, 
tiyeceklerdir. Fakat o, zarfın muhtevi - dar merkezde de sulh ve sükunet isti. şlmdiye kadar bir muvaffak:ıyetalzlikten 
yatını anladıktan sonra ne yapsalar, bu- yor. lUr şeyhi tevkif etmek muhalifle • diğerine dü,tUm. Ne çare ..• 
lunduğu yeri söylemiyecektir. Buna e • . rin bdcumuna sebebiyet verebilir. Bu - Şüphesiz nazır, ecnebi eaaualarm faa
minim. Yalnız zavallıyı, işkenceden bir nunla beraber, bu iki haini bir iki saat liyetinden haberdar değildir. Bunlarla 
an evvel kurtarmaya çalışmalı. kilit altında bulundurmak, eşyalarmt ve uğraşanların uğradıklan mUşkillltr, dilf-

Şimdi mösyö Dütile, 16 numaralı ve. lizerlerini aramak lazımdır. Belki mü - tükleri tehlikeyi bilmez. 
sikadan bahsetmiyerek kendisini kur • him bir kağıt ele geçC'r. Ben Tamir, a- Ah! } iızbaşr, Cezairde tayyareyi be • 
tarmak size ait bir vazifedır. Müttefik zametlı bir Emir olmakla Mraber bütün men muayene ettirmi• olaydı, timdi 16 
hilkflmetler, bu zarfın bizd~ Çs.Imdığı,nı servetini kaybetmiştir. Hiç şüphesiz, pa. numaralı veaik• eltnde bulumnQI ola • 
duymamalıdırlar. Sonra siz, resmi polis. rasızlık vüzUnden kendini bir eenebf dev- caktı. Nasılsa bos bulunmuıtu. ftte bu-
8lniz, harekete geçıııek için elinizde bir ı· lete satmıştll'. Eğer ihanetinin delilini nun cezasını çekiyordu. 
vesile var: tayyarenin kaçu:ılrnası.. ls- ele geçirirsek ölünceye kadar nezaret ( (Dntımı lrarplıi •'fada) . 

...... ...._ ........ --............... --_.;.:. ........ _._.....:....-..-.:..._ ____ ...:... ____ .:..-__ ;......;ı.....;..~-.------;;;._----;.........."'--...._ ______ ...._..::....:..........:....~--;..;_------....... ---------------:..------------------------=-~ 
- Veatkayı aldılar nu dersiniz? .. 
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Günün meselesi 
. k bahsedilen mevzu spor \e sınemadır. 

A VRUPAD \ ,.e Amerı~a~.a :i~~e spordan ,e sinemadan ziya~e bahsedi. 
Fakat yazın bu sıcak günl aı'red'ır AHupa ve Aınerıka gazete· 

· lik r monata 'es · len mevzu buz, gölge, serın • 1 

1 1 dır Son gelen bir Amerikan gazete. 
!eri de bu mevzuları dillerine do amı~ ~r . · ~ 
. d - a··ğ·· . bı·r '-·azı bunun delılıdır .. 
sın e gor u umuz ~ b. b 

b ktarı 160 katlı \merıkamarı ır ına 
''.Ne\') orkta bu ) az sarf edilen ~:v~~rkta ılkbahardan bugüne kadar sade. 

ınsa ına kifayet edecek kadardır. • · eh 'nin denize döktüğü sudan fazladır. 
diİen soğuk içkilerin miktarı Hüdson n rı . . . • b' 

. • lu i ki içmh enler cemıyetı dı) e ır ce.. 
"Neworkta buz yemıyenler, 'e buz buçen sıcak günlerinde bile sıcak çay 

· t rkanı yazın · · · rniyet ,·ardır. Bu cemıye e f n azac:ı hiç bir vakit 80 kı ıyı geç. 
içmekle meşguldür. Maamafih bu cemıye 1 

memiştir ... 

Çok yaşamanın sırrı . .. 
1 dan Pa\el Biseng senelcrdenben mu· 

. doktor arın • 1 d k 

B ELGRAD ın tanı~ış . . fuldür: ''Niçin insanlar Balkan ar a ço 
him bir meselenın hallı ıle meşA tluk halkı ara ında 90 ya~ını ge. 

bi Sırbıc;tan ve rna\ u 
ya~ıyorlar? .. Doktor, ze, . - nduğunu ve ıı sene bu mesele ile uğ. 
çırmiş yüz ki) üzerinde tetk,~_lerd~:~~nlarda et hemen hiç yenmez. Bu insan
raştığını anlatıyor. Doktora gore, . . .,, rt ,·erler Fac:ulyeden kırmızı bi. 

1. peynır \e )Ogu • · 
lar yalnız ekmek, kuru fasu ) e, 1 
beri eksik etmezler. lşte uzun yaşamanın sım. . _ 

. d n bac:ka. Balkan iklımının de uzun )aşama. 
Doktor gıdanın ba ıt olu?un a 

ğa müsait olduğunu füh·e edıyor. 

1. 1·ıe koyun naklil}atı ayqare 
S . Kum çölü civarından 325 millık bir mesafe 

ON günlerde. Rusya~a K::.~n nak !edilmiştir. Koyun sahibi. bu suretle, 
içerisinde tayyare ıle on bın k · ~ . t ·edi mi tine satmak irnkam. 

~ • rde sattıgı rı yatın am ) 
korunlarını bulundugu ) e ~ d·~· paradan çok fazlasını kazan-
nı elde ctmİ§ ve bu suretle tayyareye 'er ıgı 

Garip 
• •• •• •• 

bir vakanın yıldonumu 

1 hi kimsenin hatırına gelmiyen garip bir v~ı_n e~l~": 
938 t~uz ayı, ç d sakallı bir Fransız küçük zabıu Hındıçını 

d ld"" ürnüdur 1888 temmuzun a b" 
rı on . • d . t"klalini i!an etmişti. Kısa bir müddet için hu za ıt 

k.. !erinden bır kaçın a 1 1 • • ·· t k"l d oy . . 1 b" · c:i Mari ün varımı verrnış, şahsı ve mu<:. a ı or u. 
kendısıne Sedapg kra ı ırın . .ı. • • 

su için çok cicili bicili bir ünıforma seç mıştır. 
1-,ransızlar bü işin ancak bir kaç hafta onra arkına \arını lar, ve bu ye 

ni kral üzerine birkaç bölük asker gön dermişlerdır. Kral bu bölüklere m~ 
vernet etmektense kaçmağı tercih etmi~ Hong • Kong'a sığ~narak gurbette ~bır 
kral rolü oynamağa ba lamıştır. Orada birçok kim~~ere nışanlar v:ıcasaı;: ~"7 

1 t "h etmı'c:tt" Bu ünvanlara nail olmak ıçın para \erm sa e mı 
van an evcı ı1 f d d 

d ırı"kalı bir c:arra a 'ar ır. gösterenler arasın a :.-

Ayyaş ve sefih 
muştur. 

adam olan kral kısa bir zaman sonra sefalet ıçinde öl-

l'enı nesli harbe alıştırmak için 
• . . ve har bın icap cttırdığı mahrumıyetlere alış. J A~ ~: ) ~ı n\ı~:~~ere baş 'urmaktadır. Gençliği açlığa alıştırmak 

' tı ıçın ır ço. t k uzere Tokyoda bir emtitü açılmı~tır. 
imkanlarını fenni bir şekılde araş ırma ~ . dak" b' rnruk bir gun. 

. ""bel ·a pıhyor. 1::> )aşın ı ır r-
Bu enstitüde cidden garıp tecru er } b" oda içerisine hapsediliyor. Ora 
lük yemeği ile beraber bakırdan .ya~ılmd 1k~. ıehr irlerde ,iiksek dağlarda, deniz 

·ı· 1 b .,, d 'z sevıyesın e ı ş • ~ 
da a ım er u çocugun enı ~ . ni ka betmeden ne kadar zaman açtı. 
üzerinde başka gıda almadan \e kU\'\~ tı ) 
ğa muka,cmet edebileceğini tetkik edı yorlar. 

Nazır, derhal kendisini kabul etti: 
- Yarın Londraya gidiyorum, )ilzba-

3ı Silver, dedi, azlmetimi daha fazla te. 
hire imkl•n yok. Bu seyahatin sebebini 
biliyorsunuz. Sulh dostu dört devlet ta
rafından imza edilen 16 numaralı "ade
mi tecavüz,, muahedesi İngiltere hllkiı • 
metine tevdi edilecektir. Bu, emin el
lerde bulunma111 için bize verilmişti. Ve
sikanın çalındığını söylemek, muahede
yi imzalıyan devletler üzerinde pek fo • 
na bir tesir bırakacaktır. 

- Vesika, herhalde ele geçirilecek
tir. Buna emin olabilirsiniz. Memurları
mız cidden cesur ve fedakar adamlar -
dır. 

- Ona şüphem yok. Liyakatınlze de, 
cesaretinize de eminim. Hususi katibim
den aldığım malfımata göre vesika, Hor
men ve arkadaşlarının elinde esir genç 
bir gazetedde bulunuyor. Bunu nasıl a
labileceksiniz? .. 

_ ltlmad edıniz bana. Orada lazım • 
gelen tertibat alınmıştır. Kaçırılan tay
yare şiddetle takib olunuyor. Bu gaze. 
teciyi kurtarmak içindir. Vesikava ge • 
lince: o Paristcdir. 

_ Buna dair bir deliliniz vaı mı? 
- Yok, fakat knnnatim \ar. 
Nazır omuzlarını silktı. A) aga kalktı. 
- Ben, ) ann saat dokuzda tan are) • 

il hretet ed~ceğlm. Eğer 'esikayı go
ttıremezsem bütlin dun) a, biz te\ dı olu 
nan bir vesika) ı muhııfa a C'dc me-di ıml· 

kimlerin imzaladığını öğrenecek, ona 
göre hareket edecek. Mesele çok va • 
him. Eğer vesikayı bulmaya muvaf~~ 
olamazsanız, siz de, ben de çok mUı 
bir vaziyette kalacağız ... 

ŞAŞKIN BlB F.StB 
Borllh cesur ve tecrUbeli bir pilottu. 

Tanareyi havalandırınca ilk cv;eı ce -
nub Uıtikametine doğru yol verdı. Fakat 

a<>rka çevirdi. Honnenln bir saat sonra ~ 
. rmda adamları ''ardı. Teh • 

Trab1us cıva .. . 1 • 
. ebileceğini umıd cd ) or 

likesizce yere ın 
du Zertona sordu: . ,, Ü 
~ Delikanlıyı nereye hapsettin~. -

mit ederim ki ölmemiştir. Yoksa ıg~lz 
Mademki vesika Uzennde sarpa sarar. 

değil... B Ta 
- üzerinde zannetmiştim. en - -

mir'in oğlu ceketinin cebinde oldugunu 
' . h ştu kolayca 

sö) lcmlşti. Dehkanlı sar 0 ' • 

aldım. Lakin bu zarf, seyahat notlanY· 
le doluydu. üzerinde mühür falan yok. 
tu. Jakın aklı başına gelince beni hır
sızlıkla itham etmesinden korktum. :sa.-

. d"rd" sersem ettim. şına iki ''Umnık ın ı un. 
· . 1 · ko'-·duğu ka Bar garsonunun boş şışe erı " 

blneye sürükledim. O dakikada. gazete· 

i . "k" t' ·dan vermemekten c nın şı &) e ınc me) 
.. ü ordum. Kapıyı ba ka bır şey duşunm ) 

açtıgını, boşluğa atıldığını M>ylemelt 
fikri sonradan akluna geldL Herkes de 

buna inandı. 
_ E\ t, sizin bidiaelerl değil, bidl

or. Fa-
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rPOL.ITı~J 
Lö Tan' a göre Orta Avrupada 

Vaziyet nıühirn 
ve çok karanlık! 

PraO hükOmetının Südet meseoeslnde 
yapıımaoa 

manevraları 

verecega sarada 
başlanan büyük Alman 
manalı telAkkı ediliyor. 

kat'T karar 

Lö Ton gueteai, günlük ıiyaai İc· 
malinde Orta Avrupa meselesi. 

nin bugünkü tekline dair e1a1b 
bir tetkik mahsulü olan bir' yazı 
netrebniıtir. Bu yazıyı oradan 
alıyoruz. 

Mançu cephesinde Rus - Japon çar
pışmalarının durduğu ve bu taraflar. 
denberi Pragdadır ve hiç şüphe yo'ktur 
keleri uzaklagtıgı bir sırada diplomat
iann nazarı dikkati Orta Avrupaya 
çevrilmiştir. Lord Runciman on gün 
dcnberi Praıdadır ve hiç şüphe yoktur 
ki mutavassıt veya müşavir olarak 
kendisine verilmiş olan siyasi vazifeyi 
yapmak üzere temaslarda bulunmuş· 
tur. Orta Avrupada vaziyet çok mil. 
him ve 'karanlık görünüyor. Binaena
leyh Lord Runciman seyahatinden çı
kacak neticelere dair müsbct tahmin. 
lerde bulunmak hayli güç bir mesele 
oluyor. Bulanık suda balık avlıyanlar 
bu müphemiyetten istifade ederek İn
giliz devlet adamının vazifesinde mu. 
vaffak olamadıgım ileri sürüyorlar ve 
bu ziyaretin 'Vaziyette esasen mevcut 
olan vahameti bir kat daha artıracağı
nı $()ylüyorlar. Fakat bunu böylece ka
bul etmek doğru bir .faraziye clmaz. 

Lorld Runciman oldukça. uzun sür. 
mesi tabii olan bir vazifeyi üzerine al
mıştır. Evvela bir araştırma devresi 
geçirmek, meselenin esasına girişme

den evvel her iki partinin fikirlerini 
~nl3m:ı 1.r. ii~r.rıl! ileri e:cknlc.rlc konu$2.. 
cak ve ancak buşıdan eouadır .ki .,. 
1aıh bir anlapnanm mevzuu ilzerfnck!: 
uf rap bilecektir. 

İngiltere, Prağa, iki parti arasında 
Jahıi bir tavassut teklifi yapmak üze
rinde bu çeşit itlerde derin vukufu ve 
çok tecrübesi olan bir adam gönderme. 
yi teklif cttigi ve bu adamın ge~k 

Çeklere, gerekse Silldet Almanlara kar
tı tam bir bitaraflıkla harl\et edecegin· 
den emin olduğunu bildirdigi vakit 

Çek meselesinin ne halde olduğu ma. 
himdur. Prağ hükiimetile Henlayn'ıh 

mümessilleri arasında olan müzakere· 
ler bir çıkmaza ginni§ti. Her iki taraf 
biribirine yaklattrnlması imkansız gibi 
görünen noktai nazarlarında şiddetle 

ısrar ediyorlardı. Herkes bu müzake
reden bir netice çıkmaz kanaatindeydi. 

Alman nasyonal sosyalistlerin bu 

kayı bue verecek ,·eya satacak adam e. 
linizc geçmiş. Delikanlı ne halde aca -
ba? ... 

Kabinenin anabtan Zertonun cebinde 
idi. Kapıyı açtı ve hareketsiz 
bir cismin üzerine eğilerek baktı. 

- Olmemif a .• 
_ Hayır, şef ... Yalnız hali ayılama-

mııı. Unutmak arzusiyle içti, içti. Niha· 
yet kendini bilmfyecek bir bale geldi. , 
Kadehine gizlice bir iki damla u) ut ucu 
madde akıtıvermiştim. Tabii büsbütün 
sersem oldu. Kendi haline kalsa. uzun 
müddet daha uyur. Fakat, ben şimdi 
kendiııini u) andırınm. 

Cebinden kuçllk bir şişe çıkardı. Ja -
km burun dehklerine tuttu. 

J ak ok.sürme) e başladı, \'e gozlerini 
açtı. Ayağa kalktı, kabinenin du,arına 

dayandı, elini alnına goturdU. Zertona 

bakarak: 
_ Başıma bır yumruk )edim gahba. 

Sonra da dilştüm. Ah! başım o kadar 
ağrıyor ki. N oldu bana? .. 

Dikkatle Honnene bakıyordu. 
_ Cezalre gidiyoruz, pliba, değil 

mi? Tayyare ba§ka bir yere uğramıya
caktı. Bu ınösyo nereden bindi? hare • 
ket ettiğimiz zaman beraber drğildi 

_ T>oğnı !!Ö) Juyoraunu7. 
Hormen, gazetecınin koluna girdı. sa

lona götürdü. 
_ Otunınw:, mösyö Rişar. Artık ken-

dinize g idiniz. Açıkça konupbllirlz. RI· 
ca ederim. uklamaymız. Söyleylnla. 

nıektadan işe girişerek Çekoslovakta 
kabulü mümkün olmıyan bazı teklif. 
Jerde bulunacaklanndan ve bu suretle 
iki memleket münasebetindeki ani bır 
inkıtadan korkanlar varldı. Lord Run· 
ciman'ın seyahati bu korkuyu ortadan 
kaldırdı. Çünkü Lord gerek Çek hükfı· 
meti gerekse Südct Almanları tarafın. 
dan çok iyi karşılandı. Berlin hükume· 
ti de, bu seyahatin vaziyeti aydınlat
mıya yardım edecek bir çalışma o~du. 
ğunu gördü. iki partinin tekrar konus· 
maga bn!laması için iyi bir zemin ha
zırlanmıs, her iki taraf izzetinefislerini 
kırmadan tekrar müzakereye başlamak 
imkanlarını bulmuşlardı. Almanya da, 
bu suretle, yalnız südet Almanları me. 
seksinin hallinden başka bir şey iste
medigi hakkında Londraya verdigi te· 
minatı filen is03t etmiş oluyor<du. 

Lord Runc:iman'ın nüfuzu sayesinde 
bu ay başındanberi Prağ hükumetile 
ıiıdet Alman liderleri arasında inkıtaa 
uğramı§ olan müzakereler tekrar baş
lamış bulunuyor. Bu müzakereler esas 
meselenin halli noktasında henüz çok 
ilerlememiş bulunsa bile ıoiyasi,. ve ida· 
ri hakikatler üzerinde inkişaf edecek 
gibi görünüyor. Müzakerelerin daha 
ciddi bir anlaşmaya doğru gitmesini 
çok samimi olarak istiyoruz. 

Aylardanberi çok gergin bir halde 
bulunan bu meseleyi halletmek yolun
da Lord Runciman tavassutunun ta
mamen beyhude olacağını ciddi olarak 
iddia etmc1t müm\tün degi1:lır. in~ifü 
diplomlat!Wffl' MılliJ 'tlii~ tllhıu 
meseleyi hallolunur derecede aydınlat· 
makla kalmamıı, bir taraftan endiıeli 
ruhlara sükQnet vermiş, bir taraftan 

da biribirine zıt iki noktai nazan her 
iki taraf için tadil ederek kabul edile
bilir bir hale getirebileceği ümitlerini 
uyandırmııtır. Hatta bu meselenin son 
aylar.daki cereyan tarzı gözönünde tu. 
tulursa Merkezi Avrupa meselesinin 
beynelmilel manzara.sının bu seyahat
le devletler arasında hayırlı bir iş bir
ligine dogru gitmeğe batlamış .clduğu 
söylenebilir. 21 mayısa k1tdar Alman. 
ya, Südet Almanları meselesinin hiç 
bir harici müdahaleye mevzu olamrya
cağı, dogrudan doğruya Çeklerle, Sü
det Almanları ve bunların hamisi o. 
lan Almanya arasında hallolunması İ· 

cap ettiği mıitaleasrnıda idi. 

menin altında bulduğunuz üç mühürlil 
zarfı ne yaptınız"·· 

Hormcn, gazeteci) i şüphelendirme

mek için bu sozleri kayıtsız ve tabii bir 
t&\'lrla sôylemıııu. Fakat delik.anlı )ino 
oüphelendi. Bu mektub paketini, yüzba
cıı Silver Uıtemig olsaydı, onu mazur vo 
haklı gorecekti. Çünkü pakette, LUsycn 
tarafından kendisine gönderilen aşk 

mektupları vardı. Onları geri almak is • 
lemesi pek tabiiydi. Fakat bu yabancı • 
ların bunu sormalannı garib bulu) ordu. 

Elini ceketinin cebine göturau. Çev
rilecek filme ait notlannı koyduğu zar
fın mvC'cut olmadığını gördü, çalındığını 
anladı. 

- anladım, dedi. Budala gibi sıze uy 
dum, sarho§ oldum. Bundan istjfade c~ 
tiniz, ceblerimi kan~tırdınız, sonra ka -
fama vurdunuz, sersem ettiniz. Aradığı. 
nız zarfın yerine sizce bir kıymeti olmı
) an bır başkasmı aldınız. Rica ederim 
,.eriniz bana onu .. .MUhim notlarım \"ar' 
Cezaire gider gitmez gazeteye gönder~ 
mek mecburiyetindeyim. Tuhaf §ey, tay
yarede bizden başka kimse ~ok. Öte
ki yolcular nerede? .. 

YerindPn kalkmıştı. Hormen, maskesi 
nı Ylizündc>n atmak zamanı geldiğini an
ladr, tebindC'n lcüçflk bir re,·oh Pr çıkar 
dt: 

- Fazla gevezeliğe !Uzum yok. Tay
yare Cezalre indi, yolcularnu bıraktı. 
Şimdi adamlarımm birlrıhı idaresinde 
bulunuyor. TrablUlpl'ba gldlyoruz. Da-

O vakıt l<ıansa bir silihlr ihtilaf ha 
linde 1927 Çek • Fransız anlaımaar 
hükümleri dahilinde hareket edeceğinı 
bildirirken İngiltere çok ihtiyatla ha 
reket ediyor ve meaeleyi umumi bir 
ihtilaf haline sürükleyecek taahhütler 
den sakınıyordu. Halbuki aradan ıe. 
çen zaman içerisinde İngiltere Orta 
Avrupa meselesinin dünya sulhile ali 
k.Wdar noktalarını tebarüz ettirmittir. 
21 mayrs hadiselerinden sonra 1ngi1 
tere bu ihtiyatkarane vaziyeti bir tara 
fa bıraktı, Fransa ile beraber olarak 
Prag·ve Berlinde te§ebbüslerde bu 
lundu ve ayni zamanda, Fransa silahlı 
bir ıhtilafa girişirse 1ngilterenin de 
Fransa ile berabe.r hareket cldeocginı 

ihsas etti. Artık İngilterenin vaziyeti 
taayyün etmiştir. Bu itibarla da tngilı 
devlet adamının Prağ~a yapacağı ta 
vassut tekliflerinin ~mile phsi olsa 
bile her iki tarafça ne suretle telakki 
edilmesi Jazımgeldiğini bu vaziyetten 
anlamak mümkündür. Sonra Almanya 
hükumetinin de bir lngiliz müpvirinın 
tavassutuna muvafakat etmekle sulh 
yoluna dogru samimi bir adım atmrs 
olduğunu kabul etmek icap eder. Al. 
manyanın bu tavassutu kabul etmesi, 
Sudet meselesini sadece Almanya ve 
Çekoslovakya arasında halli lazım bir 
iş gibi telakki eden Südet Almanlan 
nı, daha uyuşmağa mütemayil bir zih 
niyetle müzalcere ctmeğe sevkedecck. 
tir. 

Bütün bu saydıklarımız vaziytin bir 
~ halta eyft]Jd kadar &erıin olma 
dıfını gösteren hayırlı aulh alametle 
ridir. Lord Runciman'ın hiçbir it ya 
pamadan memleketine döneci:ğini far 
zetmiye sebep yoktur. Hatti neticenin 
müsbct olacağını yukarıldanbcri söy
lenen miltalialar takviye eder. Yalnız: 
bu, me&elenin bir tek cephesidir. Ma. 
dalyonun ters tarafında bafka bir man
zara görünür. Alman gazeteleri Çekos
lovakya aleyhindeki yazılannm §idde. 
tini tadil etmemişlerdir. Bu yazılar 
Südetlere bir anlaşmaya yanaşmamak 
hususunda cesaret veriyor. 

Sonra, Ptağ hükümetinin kat'i bir 
karar verecegi sıralarda yapılmafa 
başlanan büyük Alman mancvralannın 
manası ne? Bunlar, bulanık sulda balık 
avlamaga çalışanlara meseleyi kötü bir 
gözle tetkik etmek vesilesi veriyor .. . 

bızım csırımizsin .. Fakat biz haydud de. 
ğUiz. 

- Bunu sız SÖ) lil) orsunuz. Peki, de
diğiniz gibi olsun. Ben sizin csirinizlm. 
No )apacaksmız bana" 

- Yapacağımız bir şey yok. MilbUrlu 
zarfı bize vennce seni serbest bırakaca 
ı;ız. Aksi halde hayatınız tehlikededır. 
Şundi, ala) ı bırakınız da ciddi konuga 
hm: mühürlü zarfı nereye sakladınız? .. 

Hormen, gene gazeteei)'i korkutacagı. 
nı, zarfı nere) e sakladığını öğreneceği
ni zannetmekle aldanmıştı. Jak ıUk\ıne
tinl, itidalini asla kaybctmi)ordu. 

- Demek bu zarfı ele geçirmek ı ıo 
icab edenıe beni oldüreceksinlz? .. Ad 
kadın mektuplarının yabancılan bu ka. 
dar alakadar edeceğini hiç hatıra getir 
mcmiştim. Şimdi anlcyonım, çok budala
ca hareket ettim. Yüzbaşı Silver, bazı 

cbeblerden dolayı içinde mühim bir ve 
sika bulunan zarfı otomobUın döıteme
si altına saklamak IUzumunu hlssetmış. 
Öyle değil mi? 

- Kadm mektuplan fUA.n mevzubahs 
değll. Kadın mektuplarından bize ne?. 
Delikanlı, aklını başına al. Mesele miı 
himdir. Bu vesika bana lazımdır. Onu 
iz aldınız. Sö~ le) inız, nerevc ko' du 

llUZ • 

Jak, uzun ve dar salonda dolqcyordu 
Casaulann tehdidine ehemmiyet bile 
vermiyordu· 

- Ne budalayım. Evet, imdi h' r 
yl anlıyorum LU.yen ~ tan1JW 
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BiR SAADET'in 
Hayalini arıyorum ! 
AŞK ve HiS ROMAND 

Yazan: Hüseyin Zeki 
-9-

Boı yere balkona çıkıyor, boı yere ( Odasının intizamını takdirle seyre-
"bavluyorduııı.,, Bu i~retin manası diyordum Tek yutıklı dar karyolası 
kalmam.rıtı. Artık Ali yenin kapısı açıl- bana emniyet verdi. Fısıldadı: 
ntr10l'du. Aliye, cereyandan, tesadüf • - Belki anne ve yahut baban itidir •. 
kr<Mn, komfu~ korkuyor; ihtiyatlı Seni "Asım,, diye sağıracağım, sakın 
ve tedbirli olmağa başlıyordu. Hem şa- belli etme olur mu? Yavaı cevap ver .• 
'ka değil, Haydar Beyin teveccühüne, Ayaklı ve yeıil abajorlu güzel bir 
arbdqlıima nail oluyordll. Bununla llmbayı yakarken mırıldandım: 
beraber: "Projemizi unutmuyorum, - Peki, Sıdıka hanım. 
diyordu, fakat muvaffak olmak İ!:in - Benim adım da, Zehra! Zehra ı 
b6yle lbmıf.,, diye çağır, aana müsaade ediyMum. 

Blr kere, Cahldle beraber el arabası- Titriyordum. Bir battaniye vertfi ••. 
na kotulmuıtuk. Arabayı bütün kuv- Kımıldamamamı tenbih etti. Sonra 
ntlmle çekmlı, aevgilimin arzusunu çarşafının pelerinini, etekliğini ve her 
n.pnıap cabalamıftım. Fakat konu· zaman yepyeni duran kı1hk botlannı 
komtu flk&yet etmiı ve araba, artfae: çıkardı. 

ciddi itlerden betka hiç bir ftydc kul- İntizamlı soyunuyordu. Nihayet: 
lanrlmamrıtı. Aliye bana: "Senden 'kaçacak de filim a, yavrum,, 
.. "Hem, artık böyle çocukluklar yap· dlye hemen hemen çırılçıplak kaldı. Yü
maktan nsge5mellyiz; büyüdük,.,, di- züniln çlrldnliği, tdniği, on ıenelik ıt-
yordu. yin yıpratamadığı ııhhatll vücudu sa-

Aliye, tv sahibinin daireıine serbest· yesinde siliniyordu. Sıdıka hanım, ya· 
~ cirip çıkıyordu. Haytdar Bey ona bir vaıça gillımğe baJladı: "O kadar fena 
oda vemıiı ve bir çok ta kitaplar bedi- değilim, ne ıderain?.,, tereddüt eder ıi-
79 etmJıti: Cahid bana güleryilz, bir bl duruyordu. "Aptal, ne bekliyorsun?,, 
1)991 sempati cösteriyordu. Ukin mer- diyecekti, fakat toyluğumu, mahcubi-
Jıamete dayanan bir sempati, 'ki bu, yetimi anladı ve gecelik gömleğini giy-
blblme sehlr rfbi akıyordu. Kılık, kı- di. Sonra mangalın üzerindeki çay ib· 
yafetim yoktu. Babamın, üzerimdeki riğinde su kaynattı. Çayı h&Jladı ve fın-
etki elbisesi tel tel olrnuıtu. Kendimı canlara koyarak blrini uzattı. 

"k yalnız hluedf yordum. - Sana iki k~ık şeker kUi, tdeğil, 
Bir kıt ıecesi, Aliyeyi yalnız ıanne- ıni? Asım? Ne utan.ıyonun? 1~de mnl 

clt.rek bpııııu vurdum. Kızım bir set- - Peki •.• 
Joı - Kaç ya§Inda11n?. 

.. _Kim o?,, diye .aeslendi. Yavqça - On dört.. 
cevap verdim: "Sevıilim, kar Y•iıyor; Şüphesiz beni daha ıenç zannediyor 
Wbcn, o kadar ıüzel 'ki!.,, Akli aksi du; zira, cevabım üzerine, yarısı ıörü-
cenp wrdi: "Güıel ama, aoiukt Yan- nen gö&sünil ıayrlihtiyar! kapadı: 
na.,,, Bunun ilzeriııe tek baııma merdi- - Biraz evvel ni$in bndini ölüme 
Yealeri sıktım, pencereyi açtım. Soiuk kartı bırakmııtm? 

Yüzme 
şampiyonluğu 

ve 
Su topu mtlsabakası 

T .S.K. lıtanbul Bölgesi Su sporları A. 
janlılından: 

1 - Su topu müsabakalarının üçüncü
sü bu hafta 19.8..938 cuma günü öğleden 
sonra saat tam 17 de Moda yüzme havu.. 
%Wlda yapılacaktır. 

2 - Bölge yüzme §alllpiyonasına 20 .. 
8-938 tarihine müsadif cumartesi günü 
tam.saat 15 de Moda yüzme havuzunda 
ba~lanacak ve 21-8 .. 938 pazar günü öğ. 
leden sonra saat tam 14 de ~elere 
başlanarak şampiyonaya nihayet verile. 
cektir. 

3 - Bölge yelken §alllpiyonasına 20-
8..938 cumartesi &Unü ölleden sonra tam 
saat 14 de Moda koyunda başlanacak, er 
tesi pazar günü sabah saat 10 dan 12 ve 
öğleden sonra 14 de ba~lanarak ~piyo 
naya nihayet verilecektir. 

4 - Gerek su topu ve gerek yelken 
ve yüıme yan~ idare edecek olan 
sayın hakemlerinüıin o gün ve saatlerde 
yan§ yerinde ham bulunmalan ehem. 
ayetle rica olunur. 
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Merkt-zt Avrupa kupaıı 

Final maçı 
ı ı ey JUi ve 9 o irinci 
teşrinde yapılacak 
BudaPe§te. 16 (A.A.) - Merkeıt Av .. 

rupa kupası maçlannda fina1e kalmıı o
lan Macaristanm Frençvaroş taknnı ile 
Slavya klupleri 11 eylQlde Pragda karfı. 
l~tıktan sonra 9 ilkte~e Budapeşte.. 
de bu müsabakanın revanşım yapacak. 
!ardır. 

Rekor kırma her tarafıma iıledi. Düıüıidilm: ''Bu· - ölüme Jwıı mi?. 
rada d&ınınam mutlaka bir be•tpl•L ,__..,~_.*•• ı1.1' ·~ .. ~t ... D;aoaıı1ıh-•.,.'""""'!I' 1ı-ı.1oo•11,1 ,.,.ı•...,• __,;1u.;.,-~ıl~ 
yablarıın.,. Bununla beraber, gene dur-

4 ••• aa..o1 

dUllL. Dıpnya baktım .. Sanki makiniıt
ler, IOD perde içiıı, ceçen kıJın dekoru
nu 1'oymuf1ardı. Fakat Aliyeyi eöisil· 
mc sektillm ıaman sofulu bu kadar 
Jalattmiyoı'dum ve rüzılrla aüpürülen 
ku, daha aı beyaz ıörUnüyordu. 

Bekçinlıı aopuuun sesini dinlemeie 
plıprken kulaklarımda ıu kelimeler 
çınladı: "Mutlaka kıt manzarasını çok 
seviyonım f.,, Bu, Sıdıka hanımdı. 11i
Ye etti: 

- Ne saman kar yafsa, mutlaka bal
korwm çıkman icap ediyor? Veremi 
rntamaJc için bire bir .. Şuna bak 1 
Donmuı f •• Senin düıünceni anlayamı-
1orum.. Ya Aliye ne oldu? Gelmedi 
ısıl? Haydi, çabuk pr .. Bir çay yapa-
1DD·· Bınim de canım istiyor .. 

Zannediyorum ki Sıdıka hanım, ... klfi 
mlktaıda para biriktirdili için, artık 
Mmamlyle Hyircl 'kalmak iatiy~rdu .. 
Ve yahut bir ismet çiçeğini koparmağı 
•llencell buluyordu. Velhasıl bis kü
fCWerin mUnaacbeti, bu yoğunılmuı 
vücutta bir arzu uyandırmak ııokta

amdan, teccasUsilnU mucip oluyordu. 

ki, küçüğüm 1 Evde olup bitenlerden 
haberim yok .• Görmeden, eörülmeden 
ıirip çıkıyorum .• Fakat her §Cyi keıf e
diyorum .. On dört yqındıyken ben de 
bi'riıini aevmiıtim.. Hanyayı, Konyayı 

ıördüm .. Kibrit uçlarını kuıyıp •u ile 
içmeğe kaijar vardım. Ama içmedim.. 
içmtmck dofrudur, Asım.. Anlıyor
muıun, içmemek doğrudur, diyorum ... 
!ç, çayını iç te ı&ın, C'ndan ıonra an· 
!atayım ... Sevgili, güzel bebekten bah· 
aetmek ıs ti yorum, anladın ya?.. Sakin 
ol.. Sonrada acıdan kurtulaıın diye, bir 
iditsi gibi, canını acıtacağım. Hiç bir 
teYe kanımıyorum, fakat ıözünü aça
cağım.. Haydar beyi, kendim doğur
muı cibi bilir, tanırım, mUthit, ihtiras· 
lı bir adamdır. Aliyecikle allkadar 
olmuını tabii buluyorıun, delil mi? Ah 
ne kadar safsın t Zavallı çocuk!.. Hiç 
bir tlhin yakaladıiı ava acunu. anlı
yor musun? Veriyor, veriyor ..• Bu su
retle küçüğü kendine alııtınyor, ona 
heldiyeler veriyor ve ıonra... Anlıy.cr 

musun? .. Kızarmağa ltlıum yok, aağ 

olursan, daha Mler c8receksln. Bunu 
sana niçin ı8yliiyorum, biliyor musun? 

Ben katil miyim 7 

Cenevre, 16 (A.A.) - Binb~ı Camp. 
bell Kano otomobil dünya sürat reporu
nu kırmak için son bir tecrübe yapmıı 

ve saatte ancak 205 kilometre katetmeğe 
muvaffak olabilmietir. Bizzat kendisinin 
tesis ettiği rekor 208 kilometre 404 met. 
redir. Campbell zannedildiğine göre. bu.. 
gün Cenevreden Londraya hareket ede. 
cektir. 

Çünkü ay nihayeti ben bqlca yere gi
diyorum ••• Bir ev sabn aldım. Sana ad
resimi veririm. Artık yapyalnız . yap
yıcatım. Fakat ıen ara aıra ıel •• Mah
zun gözlerinle, cüze! MnflJl llÇlarmla 
botuma cidiyorsun. o kadar betbaht 
bir halin var ki, yavrum! Aliyeyi ona 
bırak. Haydar Beyin henüz aaygıda ku
ıur etmedipni zannederim.. Şimdilik 
yetiıtiriyor. Tıpkı benim çiçeklerimi 
yetiıtir.diğim cibi .• Ona büyüsün diye 
bakıyor .. Sonra, tamamlyle ko'kmağa 

baıladığı zaman, koparacak, ceketinin 
yakasına takacak ve çiçek solar eolmaz 
kalchnp atacak .. Mini olınafa çalıJma, 
Asnncığtm, tırnakların kınlU". I 

(Bitmedi) 

Avruıoada atıetnzm ................................... 

lsveç şampıyonluk müsabakaları 
Bu hafta Stokholmde yapıldı. 

Stokholmde 1sveç atletizm şampiyon.. 3 - Kupman (Alınan) 14,8 saniye, 
luğu karşılaşmalarına bu hafta cumarte. 4 - Vagner (Alman) 15,00 saniye. 
si günü başlamış ve pazar günü de de. Umumt tasnif neticesi: 
vam edilmit~ir. 1 - Birleşik Amerika, 8 puvan, 
Beş bin meraklı önünde yapılan ka~ı- 2 - Almanya, 3 puvan, 

la§malann teknik neticeleri §Wllardır. J0.000 metre lıoıu: 
BiRiNCi GIJN 1 - Penti (B.A.) 32 dakika 11,2 sa-

200 nutre ııirat koşusu: 
1 - Strandber, 21,6 saniye, 
2 - Lindgren, 21,8 sani)'e. 
S.000 metre koşu. 
1 - Jonson, 14 dakika 46,2 saıVye, 
2 - Tilman, 14 dakika 52,2 saniye. 
Uzun atlama. 
1 - Stenoviçt, (,30 metre. 
2 - EJ(son, 6,99 metre. 
Gülle atma: 
1 - Janson, 17,25 metre, 
2 - Anderson, 16,79 metre. 

1K1NC1 GON 
100 metre süral kolUSU: 
1 - Strandberg, 10,7 saniye 
2 - Lindgren, 10,8 saniye. 
400 metre koıu: 
l - Vahenfald, 48,3 saniye, 
2 - Gustafs, 48,4 saniye, 
800 metre koşu: 
1 - .ı. 'ilson 1 dakika 56,l saniye, 
2 - Andersen, 1 dakika 56,2 samye. 
1 .500 mıhı lto114: 
1-Janson, 3 dakika 53 saniye. 
2 - Hoglund, 3 dakika 53,6 saniye. 
3.000 metre manialı koşu 
1- Larson, 9 dakika 21,2 saniye. 
2 - Haeg, 9 dakika 28,4 saniy~ 
110 metre manialı ko§u. 
1 - Lidman, 14,9 saniye, 
2 - Nilson, 15,1 saniye. 
4()() mıtrı manialı lıoıu: 
1 - Areskug, 54,3 saniye, 
2 - Person, 55,l saniye. 
r.wı. nl.-n• 

1 - Berg, 15 63 metre, 
2 - Fem~törm, 14,95 metre. 
Disk: 
1 - Berg, 50,43 metre 
2 - Hedval, 48,67 metre. 
Çekiç: 
1- Varngard, 51,67 metre, 
2 - Malınbrand, 50,72 metre. 
Sırıkla yiiksek atlama: 
1 - Lindblad, 3,90 metre. 
2 - Liundberg, 3,90 metre 

Amerika - Almanya 
Berlinde olimpiyat stadında Birleşik 

Amerika atletleri ile Alman atletleri a. 
rasmda yapılan atletizm müsabakaları.. 
nın neticeleri ~unlardır: 

Çekiç atma: 
1 - Alman blask, 57,20 metre. 
2 - Alınan Hayn, 56,51 metre. 
3 - Folvartni (B.A.) 53,35 metre. 
4 - Linç. (B.A.) 52,71 metre. 
Umumt t.asıWf neticesi: 
1- Almanya, 8 puvan, 
2 - Birleşik Amerika, 3 puvan, 
110 metre manialı: 
1 - Volkot (B.A.) 14,l saniye. 
2 - Kolmiş (B.A.) 14,6 saniye, 

niye, 
2 - Vaugh, (B.A. 32 dakika 17,2 sa. 

nliye, 
3 - Sönrok (Almanya 32 dakika 24 

saniye. 
4 - Berg, .(Almanya}, 32 dakika 59 

saniye. 
Amuml tasnif neticesi: 
l - Birleşik Amerika, 8 puvan. 
2 - Almanya, 3 puvan, 

Macaristan şampiyonluğu 
Buda~tede yapılmakta olan Maca. 

ristan atletizm §3mpiyona müsabakala
rmm birinci günü alınan neticeler §un. 

lardır: 

100 metre sürat koıusu: 
1 - Gyenes, 10,7 saniye. 
800 metre: 
1 - Harşani 1 dakika 53,4 saniye, 
2 - Temqvari, 1 dakika 53,5 saniye. 
3 - lstones, 1 dakika 54,8 saniye. 

5.000 metrı muleavımtt ko§usu: 
1 - Simon, 15 dakika 27 ,4 saniye. 
110 metre manıalı koşu: 
1 - Sabo, 15.3 saniye. 
Cirit: " 
1 - Varserg, 71,98 metre. 
Sın/ela yülesıle otlaaın: 

1 - Skanyi, 3,70 metre. 
U11111 otlama: 
1 - Giyurica, 7,39 metre. 
2- Vermes, 7,28 metre. 

Harbiye Vılmaz 
klobDoUn yeni idare 

heyeti 
Harbiyeyılmaz klübü senelik mutat iç

timaıru yapmı§ bu seneki idareye a~ 
daki isimleri yazılı zatlan seçim§tir. Az 
zamanda çok yükselme eseri gösteren bu 
klübe bu sahada daha Jiyade yükselmele. 
rini temenni ederken muhitin tanmmı§ 
ve sevilmi§ kimselerinden mürekkep olan 
idare heyetine de muvaff akiyetler dileriz. 

Fahri ba~ığa Cevat Ansen, Ba~ 
kanlığa Mehmet Ali Baysal, Asba~anlı. 
ğa Mığırdıç İnciyan, kttibi umumlliğe 

Musa Kubat, Kaptanı umumtliğe Ziya 
Bapk, Veznedarlığa ve mürakiplife Uit
fi Artunkol, azalık1ara Ahmet ve İlya Gi.. 
noviç aeçilmiJlerdir. 

MeWıatm bu dakikadaki vaziyetini ömrilm otdukça unu· 
tamıyacıjnu.. Şöminenin önünde ayakta duruyordu •• Benim 
sok heyecanlı olmama mukabil o çok sakin c8rUnüyordu. 
Hattl bir Wıza onun hiç bir ıey ıöylemeden, en ufak bir lti
.ruda bulunmadan, tek bir aual bile .armadan vaziyeti oldutu 
cılri kabul edeceğini andım.. Fakat birdenbire ıükQneti bo
suldu, titredi : 

BEN Katil • • 
mıyım? 

kendisini müıkUl bir vuiyetten kurtarmak için tamam sa
manında müdahale ettiğine kaniydi. 

Semihaya evlenmeden evvel biraz beklemek icap ettifi
ni anlattım. O da zaten bunu tabii ve zaruri buluyordu. 

- Ahmet, dedi, naııl oluyor da böyle beni bir hamled~ 
hayatındaıı silkip atabiliyorsun t .• Beni, seni ıenelerce aevmiı 
olan bir 'kadını... Seni yokluktan ben kurtardım .. Sana ben 
hayat verdim.. Halbuki ılmdt sen, beni bİr or09pu ..... 

Hiddetten deli &ibi Melihati omuzlarından yakaladım 

ve aaratım ... 

- Sevdilim kadına hakaret etmeğe haklan yok.. Seni 
bundan menederim, anlıyor .musun, •eni bundan menederim.. 

Onu bir deli gibi •anıyordum .. Birdenbire nasıl oldu bil
miyorum, ellerim çözüldü ve o kollanmın arasından yere yu
'ftrlandı .. Bu diltüıü tıpkı bir film seyreder gibi seyrettim .•• 
Dütttl ve başı töminenin mermerine çarptı. 

Birdenbire öfkem aöndü. yerine korku kaim oldu .• Müt
lllt bir koı1N. 

- Metahat, Melibat, yaralandın mı?. 
Yamna diz çöktüm. Fakat o kımddamadı. Onu kollan· 

em aruına aldım ve kana enin Uıerine ötürdUm. MeWıat-

. 

Kısa roman 
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• 

Nakleden: Muıa!fa ESEN 
Mutfakta hizmetçiyi buldum: 

- Hanım bayıldı, çabuk bir doktor çağımm, dedim. 
Hizmetçi telefona doğru koprken bir bardak ıu doldur

dum ve içtim.. 

Komıu bir doktor eve geldiği vakit ben karımın yanında 
bitkin, haı-..ketsiz duruyordum. Doktor kanma baktı ve: 

- Bqmı.z sağ.claun, dedi. Zevceniz ölmüı. 

• • • 
Sorgu bakimi ve polis seri bir tahkikat yaptılar. Fakat 

mesele çok basitti. O kadar basitti ki ifademi bile almağa 

lüzum bile ~örmediler. 

Ben sadece: 
- Karım, birdenbire bayıldı, dilftü, düıerken de batı 

tömineye çarptı diycrdum • 
Fakat Melihat gömüldükten sonra bu Wcaydt zail oldu, 

ve vicdan azabı bqtaclı. Acaba ben bir katilmiydim. 
Se 

Bu bekleme devresinde zayıfladım, ldeta ihtiyarladım. •• 
Alnım buruımağa, yanaklanm çökmete, pkaklanmda aklar 
biribirini kovalamağa ba§ladı. Semihayı uzak bir yere, ço
cukluğumun en tatlı günlerini yapmıı oldutum Bileciğe 
cönderdim. o, orada yavrumuzun doğmasını bekleyecekti. 

Ben tzmirde itlerimi düzeltmek ile uğrqtmı. Yazıtwıeyi 

kapadım. Melihattan bana intikal eden bütün serveti Kuılaya 
terkettim. Sonra Semihanm yanma Bileciğe gittim. Orada 
tıpkı evvelce tahayyül ettiiim &ibi bir otel kltipliği buldum.. 
O gündenbcri artık zengin değilim .. Fakat temiz ve ukin bir 
hayat yafiyorum. ilk doğan kızımızın timdi minimini bir er
"kek kardeıi de var .. Semiha tam istediğim gibi bir ev kadını 
oldu. 

Fakat Melihatm hatırası, saadetimin üzerine dikilen kara 
bir gölgedir. Onun ölümü vicdanımda bir yara izi gibi, ara 
ııra •ızlıyor. Ekseriya kederli ve derin bir keder lçeriainde 
yapyorum. Semiha bu dakikalarımda çok Uıülüyor, bazan her 
şeyi ona anlatmak, bu suretle yükümü hafifletmek istiyorum. 
Fakat bu ıstıraptan ona da hisse ayırmak hiç doğru değil .. 

Bu ceza, ıUpbe yok ki, hayatmun aon cilnüne kadar uza
yacak ... ÇUnlrü vicdanım her alqam .orduğum: ''Ben bir b-



.. 
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·---------------------------------------------------------------------80 ve 91 derecelik; tabit limonj portakal ve diğer ı;içeklerden yapılmış; losyon ve kolonyaları kalb çarpıntısı, sinir, baygınlık anlannda 

insana faydalı yegine arkadaştır. Şık bayanlarımız bu losyonları kullanmakla kendilerini daiınt surettf" nefis bahar kokulanna. 

gargetmi§ olurlar ve karşılarındakine de_ bedii bir zevk duyururlar.FREDO müstahzaratlanndan krem. ruj, briyantin, pudra, ve-
çocuk pudralarmı V.S. ~j her yerde arayınız. Markaya Dikkat. 

r , 
Dudaklarınızın 

J- ... A DEM 1 i • 1 DAR~ KT 
Güzelliğini ve cazibesini arttırmak 
için JOLI FAl!lf. rujlannı kullanınız. 

v e IB E l. GEVŞEKLIGINE K A R Ş I 

HORMOBiN 
rabletlerı t-.er eczanede arayını&. • Poaıa 4'utuaL1 1253 ttormoıun 

Türkiyede en ucuz ve 
eyi traş levazim&tıdır 
Memleketin en hücra köşelerine ka
dar dal budak salan H ALK bıçağile 

levazımatı OZ T ORK malıdır, Unut
mayınz ki; size kendi milletinden baş. 
kası YAR OLAMAZ 

~--------ı Avrupa ve Amerikaya 
talebe gönderiliyor 

Sah ı hi: Fehmi Ardalı 
ve M~hmet Bozkurt 

lSTAr-..'BUL 

Son moda renkleri var. Sıhhidir "Ve 

Dudakları bozmaz 

Halk Tra§ bıçağı; 10 T; 

Halle traş sabunu 

Halk traş makinesi 

Halk traş fırçası 

Halk traş kremi 

KURTULUŞ 
Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektebliler velh1111 bütün 

mürekkepli «alemle yuı yaunlar, mürekkebin 
ceplerine akmasından, kunımaandan, ve ucun 
~ulmasmdan kurtaran yeclne 

15-Kr. 

20 
40 
20 

15 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahi ta.tik olundup aıDI 
Almanyan.ın bu icadı milrekkebli 
kalemle yua yum.k 'IDCCI'" 

buriyetinde olan halla 
hakikaten bu eziyet· 
ten kutamuıtır. 
TIKU ucu atm· 
maz, bol mü
rekkeb alır, 
kuvvetli 
basılırsa 

ı e er ne 
tekilde duruna dur· 

ıuıı mllrekkıb aJanu " 
kurumu. TIKU en sağlam 
ve en kullamth milrekkebli 

kalemdir. 
Siyahtan maada yefil, mavi ve kırıma 
renkleri de ayni fiatta atılmaktadır. 

Her yerde a:aymu. Fiatı 3 liradır. 

1
3.4 kop-
ya çıka· 
r lahilir 

taklitlerinden 
Deposu : Havmlu ban No. ı, !stanbul. 

aakr.tmız, TIKU markaya Dikkat ediniz. 
Ta1re1a posta ile p derilir. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l - İdaremizin Likör Fabrikası için (10.000) kilo kesme şeker acık 

eksiltme usullle 11atın alınacaktır. 

1 - Muhammen bedeli beher ki l08u (28.96) kurut hesabi7le (2.895) 
lira ve muvakat teminatı (217.12) 11 radır. 

1 - Eksiltme 19/VIll/938 tarihi ne rastlayan Cuma gllnU saat 10 da 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla.. 
caktır. 

f - lateklllerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 'Al 7 ,5 güven
me paralariyle blrllkte yukarıda adı gecen komisyona gelmeleri UAn olu. 
:nur. (5078) 

1 - Ahır kapı bakım evinde mevcut 1385 kilo ıskarta çul tıe kabataş 
levazım ambarında mevcut 26 kalem eşya pazarlık usullle satılacaktır. 

2 - Arttırma 18/8/938 tarihine rastlayan pertembe gilnil 1aat 10.30 
da Kabataşda levazım ve mubayaa.t şubesindeki satış komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - ip numunelert ahırkapı. bakım evinde, 26 kalem eşya numune
leri kabataş ambarında görüleblllr. 

f - lsteklllerln pazarlık için ta 7in edilen gUn ve saatta yukarıda a. 
dı yazılı satış komisyonuna gelmeleri IJAn olunur. '(5080) 

Bir doktor isteniyor 
inhisarlar Umum ıYJüdürlüiünden: 

Teşkil!nmzdan Çamaltı tuzlasında vazife gormek ve burada ıkamet etmek il· 
zere bir doktora ihtiyaç vardır. tkametgAh, su ve elektrik ihtiyacı temin edildikten 
maada ayda 150 lira da ücret verilecektir. Taliplerin vesaiki ile birlikte Memurin 
~ mfi!'IC3atları. (5485 

GRiPiN 
Vücudunuzda ağrı, sancı, zısr, 

kırgınlık, ürperme hisseder 

etmez hemen bir kaıe 

GRiPiN 
alınız; rahatsızlığınız hemen geçer. 

GRiPiN 
1HI! TI: uı:ı,.ı;n1arma, gnpe-1 ~~ 

algınlığına, romatizmaya karşı en 

tesirli ve hiç zararsız ilaçtır. 

GRiPiN 
kabında günde 3 kaşe alınabilir. ls.. 
mine dikkat. Taklitlerinden sakınınız 

ve Gripin ~ erin~başka bır marka 'c. 
rirlerse şiddetle reddediniz. 

Bulunmuş çanta 
12 ağustos cuma guntt Beşiktaş - Fa

tih tramvayının ikinci vagonunda içinde 
bir miktar para bulunan bir çanta bu. 
lunmuş 'e Şchzadebaşı polis merkezine 
teslım edilmistir. ahıbinin mezkur kara. 
kola muracaati. 

Bugünkü Radyo 
16 ACUSTOS - SALI 

18,'f hafif müzik, Tepebaşı belediye 
bahçesinden naklen. 19,15 konferans Fa-

Maden 'l'etk lk ve Arama Enstlttlsll Genel 
Oirek tDrl UğUndeo: 

1-Avnıpa ve Amerikaya tahsile gönderilmek üzere müsabaka ile 20 talebe 
çılecektir. 

Bunlardan 12 si maden işleri veya maden endüstrileri ile alakadar muhtelif ih 
:;aslan elde etmek üzere mühendisliği ve 8 i de ejolojik ilimleri tahsil edeceklerdir 

1 I - isteklilerin aşağıdaki sartlan haiz olması lizımdır: 
a - Türk olmak. 
b - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam ol 

mak "sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır . ., 
c - Liakal lise \eya kollej mezunu olup, olguvluk vesikasını haiz bulunmak. 
d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. 
III - Her istekli, mühendislik veya jeologluk mesleklerinden hangisiıi seÇ 

tiğini vereceği istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Müsabaka notıannın tasni 
her iki mesleğin imtihanlarına girilmi§ olsa dahi, seçilen mesleğe göre yapılacaktır: 

Mühendislik veya jeologluk kaydını taşıml)'an istidalar kabul edilmiyecektit 
JV - Müsabaka su derslerden yapılacaktır: 
a - Cebir - Her iki meslek i~n mecburi 
b - Hendese ,. ,, ,, ,, 
c-Fizik 
d- Kimya 

" 
" 

" 
•• 

.. '• ,, •• 

" .. 
,, 

e - Ecnebt bir dıl 
f - Nazari hesap 
g - Müsellesat 

., " " .. " 
- Yalnız mühendislik için mecburi .. .. .. •• " 

h - Mihanik .. " .. ., •• 
i - Jeoloji - Yalnız jeologluk için mecburi 
j - Zooloji .. ,, 

" 
,, 

!_ - ~ıW~ • ~-... .---.. ... ----!:...... ... y" "-~ • gond~ıecer' 
talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, mühencli lik için kaıananlann ilk 12 sı 
ve jeologluk için de, ille 8 i arasında bulunmaları prttır. 

üssü nizanın hesabında, ecnebt lisandan kazanılan numara çift sayılacaktır. 
Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i, mühendisliğin dolrudan dol· 
ruya teknik branşlarında tahsil ettirilecek ve 9 uncudan 12 inciye kadar olan 4 ki.ı 
şi de maden i5letmelerile madeni endüstrilerin idarl ve ticari vazifelerine haıırla11J 
mak üzere ''Ticaret ve Organizasyon mühendisi,. olarak yetiftirilecektir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tah~l müdedtleri kadar devlet emrin.J 
de mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta milkellefiyetlerini tevsik etmek 
üzere bir taahhütname , erecekler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir .. 

VII - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet şunlardır: 
a - M.T.A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 24 aiustos 1938 
b - Sıhhi muayene taıth: 26 ağustos 1938 
c - Müsabaka imtihanları: 29 ve 31 ağustos 1~ 
VIII Taliplerin, nüfus h:ivıyet -üzdanını, hüsnühal varakasını, mektep ~ 

detnarnesini veya bunların tasdikli birer suretlerini. 4 kıta fotoğraf ve dilekçelerini 
son müracaat tarihine kadar Ankadaıada M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlü~ne 
göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş olan günde öileden ewel 
Bay Hac:an apartımanındaki Enstitü merkezinde bulunınalan ilAn olunur. 

Dikkat 
Tashih 

tih halkevi namına Hıfzı Veldct (Türk v 
11 

• • d d • C' 
medeni kanununda boşanma). 19,55 bor 1 n c 1 m a en 1 n c 
sa haberleri, 20 saat ayan, Granviç rasat- J' 
hanesinden naklen, Vedia Rıza \e arka.. k • ı d 
daşlan tarafından Türk musikisi \e halk f 1 k ra s 1 şu ş e 1 e 
şarkıları, 20,40 hava raporu, 20,43 Omer 
Rıza Doğrul tarafından arapça söylev, 21 

saat ayarı, 21.30 Cemal Kamil \e arkadas d e g"" •ı şt ,· r ı• ı m ,· şt ı• r 
lan tarafından Turk musıkisi \e halk şar. 
kılan, 22,10 Senfonik musiki (plak), 22, 

so son haberler ve ertesi günün progra_ Mu·· sa baka imtihanları : 
mı, 23 saat ayan, son • 

.. .. Mühendislik için 29 ve 3 l ağustos 93 
Kuçuk .Y:ıvrulara Jeologluk için ı ·ve 2 eylül 938 

m UJ d e Ecnebi dil için 3 eylül 938 dir 

Şir l ey 
Şırle} ın ıkıncı Jormac:ı 19 agu tos 

Cuma gunu çıkıyor. Bır Şırley alan be. 
davadan sin"maya gidiyor. 

Fıyatı 5 kuruştur. 

Belediye Sular idaresinden : 
Şehre verilen su miktannı arttırmak makaadile idaremi7.ce bazı sifon· 

lar takviye edilmektedir. Bunlardan birinin takviye iei bitmiı olduğundan 
sıfonu ana boruya bağlamak için 17 ww8---938 çarpmba. gtınU Üf&Dlt 188.t 
9 dan 12 ye kadar terkos sularını kes mek :zarureti hbıl olmqtur. Bu se-
beple Beyoğlunun yUksek noktasında pereembe gllnU sabahı u au bulunacak 

tır. Keyfiyet sayın abonelerin ıttııaına anplunur. (M83) 


