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• nw .. .. 
Doğu .mane~raları münasebetiyle 
Atatürk, Mareşala ordu hakkında duyduğu 

takdir ve şükran hislerini bildirdi 
1 t b 1 28 A A • - Reiaicümhur Ata· 
san u, • · • M 1 

türk ile Genelkunn•Yd Bat~ki t:f:::ı. 
Fevzi Çakmak arasın a •Pli 

Atatürkle Mareşal arasında 
telgraflar teati edilen 

, 
CümhUTTeiai Kemal Atatürl 

Dolmabalaçe 
latanbul 

24 • 8 • 938 de haılıyan ve Baıbakan aa
y·n Celal Bayarın iıtirak buyurduklan or· 
du manevrası çok istifadeli ve değerli aaf· 
halarla üç gÜn devam ettirilmiı ve 26 • 8 • 
938 gilnü on alb yıl evvel Y•tatbiuıız 26 • 
8 • 922 büyük zafer arifesini emirleri altm
da idrak edenlerle birlikte ve yüksek ihti
aasb.rla hatırlı yarak saat 18 de bitirildi. 
Bu mesut gilnün yıldönümü ve yapılan ma
nevra münasebetile Cümhuriyet ordusu 
mensuplan batta ben olmak üzere yüksek 
Baıbuğlarına kalplerinden cotan aonıuz 
heyecan v~ saygılarla meıbu sarsılmaz bağ 
l~ hklanm arzetmekle nihayetsiz ıeref du
yar. 

lar teati olunmuıtur: 
Mareşal FerJ~i Çakmak • .. 

O d 
··ksek ve her vakit oldugu 

r umuzun yu "dd I" k kı "b" ·ıı t" nıniyetine cı en ayı Y· 
gı ı mı e ın e ının çok is· 
met ve kudretle d'?.lu nıan~vrbittiğini bildi· 
tifadeli safhalar gosterere rd 

ldı Türk o usunun ya• 
ren t~lgrafın!zı a nıİd··nünıü gUnlerinde 
rattıgı zaferın bu yı k'di ıükran hiale-
kalbim orduya kartı ta r ve ld ... . . ·· anı o ugunuz 
r:le doludur. Sızın ve tercülll hakkımda göa-
aziz silah arkadatlarınıın I .. 
terdikleri samimi ve aail duygu ar, 0 

gun· 
lerdeki habralarını• ~landır~, heyecan• 

ı rclı n-·ta sız oldugunuz halde 
arımı arttı • PAS • l u-.. 1 • dan ıevgı ve saygı arımı s 

cum enıze can .. .b. b d • eli kadar oldugu gı ı un an son· 
nar, tım. ye kutlu bapnlar dilerim. 1 radaclıumaartaa KenuıJATATORK 

Karadeniz 
yolculuğu 

Denizbank bU aene temmuz veya a· 
fustos ayında Ka.racfeDiJse bir ~ . 
.uıı ..,...... .-..ntL -~ 

paya kadar K 1-Dmatb U. 
manıarına uğrıyarak tene~cU bir 

Yolcu kafilesini götürüp getaecekdti. 
tin ypaılma ı. 

Jll Bayar beraberinde lllld llGda • 
faa Veklll KAzım Özalp ve dlter ze
vat olduğu halde bugUn saat 19 da ......... ,,. ......... ,,. ...... 

Şimdiye kadar seyaha 
~ . · de CPH.mi§ oımuma 
gına ve mevsımın e--s 
Şimdiye kadar seyahatin yapılmadı. 

k d kt. Bu teabhurda bu sene 
ca eme ır. h 1 k . . . b' azır 1 
için isabet vardır· zıra ıyı ır 

bö. 1 b'r tenez. 
olmaksızın yapılacak Y e 1 

züh seyahati yolcuları sukutu hayale 

uğra ta bilirdi. 
Bizce Karadenir.e seyahati tegvik f. 

c;in evvela müracaat edilecek tedbir
ler yolcu ile yük vapurlarını ayırmak. 
tır Zira bugünkü halde yolcuların ha. 
reketlc'Pf bunlara tibi oluyor. Vapur 
lar yük ahıı.,k ve bo§altmak için iske. 
lelerde hazan 8 • 'l'l saat kalıyor. Hal. 
buki yolcu vapurlan, yUk vapurlan?l
clan ayrılırsa bugün Hopaya kadar an· 
cak 10 • 12 günde gidip gelen bir va. 
pur bu seferi altı günde tamamlar. Uç 
günde Hopaya gider, Uç günde tstan. 
bula döner. Bu sürat Karadenize se. 
yahati teşvik eder. Yolcuların mikta· 
n artar. Şark ve Garp viliyetıerimL 
zin arasındaki mesafe kısalmII olur· 
Bunda da idari, içtimai ve iktisadi bir 
~k faydalar elde edilir. 

EJAzığdan Ankaraya gelmfı ve saat 
20 de ayni trenle lstanbula hareket 

etmiştir. 
Baş.,·ekll istasyonda Kamutay baı 

Atatürk 
ROştD Arası kabul 

eltiler kam Abdülhalik Renda, şehrimizde 
bulunan Vekiller, mebuslar, Anka· lstaTJbul, 28 (A.A.) - Atatürk, bu. 
ra vali ve belediye reisi, mevki ve gUn Ankaradan gelen Hariciye Vekili 
merkez kumandanlarlyle emniyet Doktor Tevfik RUştU Arası kabul bu. 
dlrektlırO, VekAletıer ileri gelenleri yurmuşlar ve uzun müddet yanlarında ı 
tarafından karşılanmış ve uğurlan- alıkoymuşlardır. 
mıştır. tstasyonu dolduran kalaba •• m N a p a p 0 ... 

Barselon limanı dün 
gene bombalandı 

Dokuz ayda Frankocuların 405 
tayyaresi düşürülmüş 

Genellııamay BCl§hanı 
Mareıal F erJzi Çakmak 

Dünkü spor hareketleri 
Mısırlılar galip 
lzmir - lstanbulu, Ankara 

Oaıtte dünkü fut\ol da '-'-lıetlaıurken maçın n ... ıöriJ nüı, altta Baıveldl lnapuı :pnpna 
(Bütün tafıilitile iç aabifelerimizde) 
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Bazıları yük ve yolcu vapurlarmm 
ayrılması, Deniz Yollan idaresine faz. 
la masrafı mucip olacağım zannedi· 
yor. Halbuki iş bunun aksine olacak
tır. Zira nakledilecek yüklerin mikta. 
n yük ve yolcu vapurlarının ayrılma· 
sı ,ne eksilmiyecektir. Belki artacak. 
tır. Artmasa, sadece olduğu halde kal. 
sa bile Deniz Yollan idaresi yiiklerden 
nakliye ücreti olarak ayni parayı ala· 
caktır. Yolculara gelince, mutlaka bu. 
nun miktarı artacaktır. Yek11n itiba. 
rıle yolcu navlunlarından da fazla pa· 
ra alınacaktır. Sonra geli!f, gidiş le. 

(erlerinin müddeti kısalacağı için yol. 
cu nakleden vapurlar her seferde :a· Barselonun ~ eanumda Fnnko &ayyarelerinden alman Wr reıim 
ha az kömUr yakacaktır. Zaman an 
yapacağı tasarruf 88yesi~de yolcu va. Barselon, 28 (A.A) -. Frank!8t ha· . 1937 senesi zarfında cümhuriyeL 
puru şimdikinin iki mislı sefer yapa. va kuvvetleri, bu sabah lıman cıvarmı çıler ancak 293 dtltman tayyaresi dil. 
caktır. Bu suretle Deniz Yolları yolcu bombardıman etmişlerdir. Bir kişi öL ıUrebilmi.şlerdi. 
ve yük vapurlarmın aynımum~an mtlf. 10 kiıi yaralanmııtır. Frankistler, geçen aylar zarfında 
zarar değil. belki kir edecektir. Nıha· Valans, 28 (A.A.) - Geçen 1 ikin. bir çok tayyare kaybetmiglerdir. Tem 
yet klr ve zarar olmasa bile memleke. clklnundan 26 ağustos 1938 tarihine muzda Frankiatlerin 90 tayyare ziyan 

Con Simooun nutku 
Alman makamları tarafından 

iyi karşılanmadı 
Perag, Va1ln1rtoo, Loodrada ne gibi 

(Sonu· So . .J. 8il. .J.) kadar F.rankistlerin {05, cUmhuriyet· etmelerıne mukabil cilmhuriyetçiler 
A8D1 US çllerln 87 tayyaresi dtlfllrlllmtltUlr. ($>11u• Sm. .6. S 

lnUbalar bıraktı 
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San'al harekell~rl: 

Bize milli 
marşlar lazım 

Ya.zan: B. K. ÇAGLAR 

Ayni davanın saflarında ayni imanın 

ateşi ve ayni heyecanın huile ilerle. 
yen insanların dudaklarında müşterek 
bir şarki gerek. 

B;rbirimize olduğumuz merhaleler. 
den lıaber veren, geride kalanlara ses 
]enen, ilerdekilere biz de varıyoruz di 
yebilen bir müşterek ses. 

Türk inkilabmm da bestesini ve güf. 
tesbi bulmuş müşterek hayk,nşları ve 
antları olmak lfizım. 

Nerede ilerlediğimiz yolJarda sesten 
bayraklar gibi dalga!anacak olan mıs
ralar? 

Böyle mısralarımız var. Bunlar pek 
ala bestelenebilir 1 

Bunları besteleyecek musikişinasla • 
rımız yok mu? 

Varsa ses versinler; bir iki bestele. 
rini görelim. Marşta güfte, muhakkak 
ki, ikinci plandadır. 

Beğenmedikleri alaturka bestekar. 
lar, her gün, karınca kararınca, bir iki 
eser vererek !iala o baygın, rehavetli 
ve çarpık şark zevkinin hmltılannı ve 
naralarını bize kadar getiriyorlar. 

N;çin onlardan ses çıkmıyor? 
Çıkıyorsa biz niçin duymuyoruz? 
Niçin cemiyetlerimiz, terbiye mües. 

ıeselcrimiz, telkin organlarımız, bize 
b~ şarkıları duyurmuyorlar, öğretmi. 
yorlar? 

Kemalizmin eşsiz hızını ve inanını 

hayl:ıracak beş on marşın şimdiye ka. 
dar milyonlar tarafından öğrenilmiş 

olm:m lazımdı. 
Fakat §Una çok dikkat etmek ge

rek: 
Mar§ gUf tel erinde, ba§ka sanat e • 

serlerinde olduğu gibi, te'lmik, tekil, 
süs ve saire hiç de ehemmiyetli değil. 
dir. Her şeyden evvel; samimiyet, i -
man ve heyecanlı haykırış, birkaç sa. 
de ve dolgun kelime, bir iki yalın Te 
parlak mısra, bu i~e kifayet eder. 

Milli marş güftesi, yıllardır inkilap 
heyecanı ve millet ıevgi&i ile haykır -
mamt} hançerelerden bir ısmarlama 

ve ilk nara olarak çıkamaz. 
Milli marş yazmak, er, asil, coşkun 

ve ıamimi ruhların harcıdır. Ribi ze. 
kalarile, kutsi mefhumları nükte için 
harcayıp duranlar, birden cemiyeti ve 
kendilerini aldatarak; gündelik bir gay 
ret ve humma ile milli maI1 ya.zıp çı
kamazlar; milli marşta riya derhal sr. 
rıtır; mübalağa, derhal kofluğunu bc1. 
1i eder. 

Milli marş, bir ananın yıllarca aü • 
ren }anlı bir kavgadan sağ dönen oğ. 
tunun boynuna atılırken söyliyeceği 

bir iki kelime kadar içli, candan, kesik 
ve coşkun olmalıdır. 

Milli marı, askerlerine bütün bir 
düşman dünyaya karşı vatanı ve istik 
lali kurtarmak için zamanın tam gel • 
miş olduğunu kestiren bir kumandanın 
son ve kati adı gibi keskin, ateşli ve 
bir çırpıda kavranıp haykmlabilir mıs 
ralardan örülmüş clmalıdır. 

Millt Marşı yazmak için sadece §air 
olmak yetişmez; duymak, inanmak, 
sevmek, yıllardır ayni heyecan ve i
manla ateşli, tetikte, yazıp söylüyor ol. 
mak gerektir. B. K. ÇAGLAR 

İngilizlere göre 
Andre l\laurols'clan lngillzlere gö 

re başlığı altında yaptığımız tercü
melere yarın devam edeceğiz. 

Şuşn1g 
Gelecek ay muha

keme edilecek 
Avusturya. sabık Başvekili Şuşnig'_ 

in muhakemesi, gelecek ayın ortala. 
rmda ve Nazi Partisinin Nuremberg 
kongresinden sonra yapılacaktır. 

Dr. Şuşnig, kanun,uesasi hilafına ve 
menafii umumiye aleyhine hareket et· 
miş olmakla itham ediliyor. 

Ayni zamanda martın birinden beri 
40 bin Yahudinin Viyana)'"! terkettL 
ği bildirilmektedir. 

Nazilerin tasavvuruna göre. yalnız 
Viyanada gerek doğrudan doğruya 
Yahudi olan, gerekse damarlarında 
Yahudi kam bulunan 300 bin kişinin 
Avusturyayı tamamen terketmeleri 
laum ,gelmektedir. 

Zaferin dördüncü günü 
Düşmanı Anadoludan vazgeçirmek 
için taarruzdan başka çare q9ktu 1 

"' 26, 21, 28 Ağustos günleri elde edi. 
len zaferin bir mana~n da şu idi: Hiç 
bir emir, fili harekatta bir nebze blle 
sürçmemiş. Matlup netice faz.lasilc el
de edilerek essiz Başbuğun dehası, bü.. 
tın azameti ile bir daha ve bu sefer 
biltün dünya milletleri önünde parla. 
mı§tı. 

Başkumandan, her gilnün gecesin· 
de harekatın inkişaf se~Tine göre ya. 
pılacak harekatı -düşmanın baş vur. 
ması muhtemel bütün çareleri de mü· 
liıhaza ederek - tesbit ediyordu. 

Büyük Kurtarıcı harekatı hulasa 

.. 

ederken §Öyle der: ~ 
"28 akşamı vaziyeti şöyle hulasa .__;;;..,.___,~--~~~-.:......-""""""~""'~.,.;.;;~, 

MiJJi Mücadele ı;rra)annda askerlerimiz 
ettik. Artık düşmanın bu pek müsait ı 
olan mevzileri müdafaadan ziyade ar. 
ka yollardan s:ıpnrak Dumlıpınar mev 
ziine girmesi. ve yahut oradan Uşak 
mevzilerini tutmak istemesi lazım ge. 
lir. 

Arkadaşlar, burada. düşmanın dör
düncü, beşinci. dokuzuncu, on ikinci, 
on üçiincü, birinci ve yedinci fırkası 

vardı. Yani ceman yedi fırkası vardı. 
Bu meydan muharebesi esnasında yal 
nız birinci. yedinci fırkaları mağlup 
bir halde Dumlıpınar garbine geçcbiL 
mişlerdi. Diğer beş fırkaları bu dedi. 
ğir.ı çerçevenin içerisinde kaldı. Dum· 
lıpmara geçen bu iki fırka, henüz düş. 
manm garbinde taze bir halde bulunan 
ikinci fırkası ile birleşti ve bir fırka 
oldu. Binaenaleyh artık yapılacak şey 
düşman kuvayi külliyesinin İzmire çek 
mekti. Şimale ve hiçbir yere gitmek. 
ten menetmek lazımdı. Bunun için ve
rilen emre göre birinci ordu artık tek 
mil kıtantı ile garbe teveccüh edecek 
ve düşmanlara Dumlıpmar mevzilerini 
tutacak ve garbe çekilmek istiyen düş 
mana taarruz edecekti. İkinci ordu 
keza şimalden ayni düşmana taarruz/ 
etmek Uz.ere ilerliyecek ve sUvari frr. 

kalan Murat dağı ile Kütahya - Ge. I 
dis ~sesi mmtakasına toplanacak, 

düşmanın eimali garbiye çekilmesi
ne mılni o1mak vazifesine devam ede_ 

cekti. Diğer istikamette icrayı faali. 
yet etmekte olan süvari fırkamızı sö:,-

lemi§tim. O da Altmtasa celbolundu. 
Diğer cephelerde Eskişehirde ve sair 

yerlerde bütün kıtaat verilen vazifenin 
ifasına. devam edeceklerdi, yani ta.. 
a.rruzlarma devam ederek düşman tea. 
bit edilecekti.,, 

29 Ağustos günü yapılacak harekat, 

Ulucak - Hamurköy - Çalköy - .AJJ. 
lıhanlar üzerinden Dumlıpınara gel • 

mek' istiyen düşman fırkası ile birinci 
ordunun temasa gelmesi, Dumlıpınar 

§arkından Kızılcaköyden Murat dağ. 
ları üzerinden Ha~antepe istikametine 

giden fır;rn.mızm de düşmanın Aslı· 

handaki iki fırkası ile karşılaşarak 
taarruza geçmesidir. 

Jşte. bu ölçUlü emirler neticesinde 
alman muharebe vaziyeti, harp tart 

Düşmanın Dumlıpmara gitmekten 
menedilen bns fırkası, Ktitahya istika

metine gitmekten de menedilmi§ bu. 
lunuyordu. 

16 sene evvel 29 ağustos günU ya. 
pılan muharebe Türk milletini acı • 

mad:ın, merhamet etmeden öldürmek 
ve Tilrklilğil)ıaritadan silmek i.stiycn. 

lere izi ebediyete kadar devam edecek 
bir tokat oldu. 

Türk milleti kanlı harbi, yurduna 
§af ak renkli bir zafer getirmek için 
yapmıştı. 

Milletinin Büyük Şefi, lzmirde ken. 
disinden mülakat istiyen Deyl Meyl 

gazetesi muhabirine sunları söylemi§· 
ti: 

"- Ben sulh taraft~ıyım. Taarruz 

etmek istemiyor,\.ım. Fakat di.i§manJ 

Anadoludan vazgeçirmek için taaıTuz. 

dan başka çare olmadığını anladım. 

Türkiye için istediğİD'.\İZ hudut, Türk 
ahalisi ile meskun olan arazinin Türk 

idaresi altında kalmasından ibaret • 
hinin muazzam, baştanbaşa harika o. tir.,. 
lan 30 Ağustosunu doğurdu. l\'!Y AZt AHMET 

Tarihte meşhur bazı kimselerin 

Son sözleri ne oldu? 
DUnyaya gözlerlml.zi açtıktan sonra 

uzun bir mUddet dilsiz kalır, B<?nra ya
nımızdakilerden öğrendiğimiz kelimele
ri kekelemeye başlar, nihayet, ga)Ti _ 
euurl olarn.k bazı sözler söyleriz ... 

Bunun gibl, dilnyaya gözlerini kapar
ken de insanın söylediği sözler vardır. 

ŞUphesiz ki, ölilrken şuurunu kaybetmiş 
olan bir kimsenin sayıklama kabilinden 
söylediği sö7lt!rin kıymeti olamaz. Fa • 
kat, aklı baıımda bir adamm, bütUn bir 
hayat öğrendiği kelimelerden, söylediği 
sözlerden sonra, en son olarak ağ?;mdan 
çıkan sözUn bir kıymeti vardır. 

OIUmU nasıl kar§ılryor? l{ endisinden 
sonra kalanlnn hayatta nasıl bırakıyor? 
Hayatını nedametle mi, iyi bir batıra 
ile mi anıyor? 

Bilhassa bUytik ve meşhur bir simanın 
son e<lzU ·/ phosiz ki çok kıymetlidir. MU 
cadele, siyaset, fikir çalışması ile geçen 
ömründe kim bilir ne kadar IA.kırdı sar. 
!etmiştir! Fakat, en bUyUk kuvvet o -
lan ölUm karşısında söylediği söz ne -
dir? 
Bazı bUyUk adamların son sözleri meş 

burdur. Bunların kimisi, arkalarnıda, bU 
yUk birer eser bırakarak giden kinısele. 
rin fülimU azımsayarak söyledikleri söz
lerdir, baztlarmın, hayatı, ondan ayn. 
lırken hiço sayarak ve kıymet \'crmlye. 
rek, istihza ile enrfettikleri kelimeler -
dir ..• 

Tarihte mc§hur bir kaç büyük ada -
mın ölüm anında söyledikleri sözleri a. 
şnğıya naklediyoruz: 

Robünü bitiren aı·tist 

Roma İmpara -
ru Avgustos (0 -
gilst), milattan 63 

sene evvel idoğ -
muştu. Milattan 
sonra 14 senesin 
de de, bUyUk za
ferlerden soııra, 

hayata gözlerini 
ka.pryordu. 

İmparator ölmek Uzcre olduğunu kat'l 
surette dUşUnmeyo başladığı zaman bil. 

hassa memleketi fçln endişe besliyordu. 
ÇUnkU, ölilmilnden sonra biltiln Roma 
imparatorluğunda bir kargaşalık çıka. 
cağını \'e kendlıJlnin kurmuş olduğu 
mcmlc1'tin bir an içinde parçalanaca • 
ğını düııilnUyordu. 

Tarihçi Sueton'un anlattığına göre, im 
pare.torun bu endişesi bilhassa öleceği 

gün fazlalaşmış ve ikide bir adamları
na: 

- l3cn öldükten sonra memlekette ne 
gibi bir kargaşalık çıkmak ihtimali 
var? diye &orannı~ ... 

A vgm;tos öllim anma kadar kendisini 
bilmiş ve ölmek fu:ere olduğunu hisset. 
miştir. Fakat imparator arkasında bı • 
rakmnkta olduğu hayata istihzalı hi: na
zarla b:ı.kıyordu: 

Etrafındakiler imparatorun ölUm sa -
atine yakln§tığmı farkediyorlar, fakat 
onun, kendisini tamamile kaybetme -
miş olduğunu, ara sıra gtilümsediğinf gö 
rüyorlardı. 

Nihayet Avgustos adamlarından biri. 
ne söylilyor, ba§ının etrafına bir defne 
dalı sardırıyor ve bu oekilde, etrafında -
kilere dönerek şunları söylüyor: 
"- Hayat <1en<'n bu komedyayı iyi 

mı oynadım; <'[;er bu oyundan memnun· 
sıınız, alkışlayın brnl !" 

UYUY AMIYAN ~ A1R1N SEVİNCİ 
On dokuzuncu a. 

sır Fransız şairle • 
rlndcn Alfred d -
Milse gençlik ve 
aşk şairi olarak ta. 
nınmıştır. O zaman 
ları dillere destan 
l"'~'t diyarları olan 
~evlllalar, Vene -

dikler onun snzrnd:ı. en glizel ifadesini 
bulmuş, "İspanya ve İtalya §arkılıırı'' 
biltlln lmlp!crln aşk macerasmı besle -
rnlştlr. "C:cccleri" aşıklarla ve aşkla be. 
rnJ)(>r dnim:ı. ya~ıyncak bir eserdir. 

1810 da Paristc doğup 1857 de, yani 
genç s:ıyılıı.bilecek bir y~ta yin~ Parls
te ölen §air bu 47 ·senelik hayatında ı 
bir çok maceralar geçirm~, en yüksek 

salonlarda asil kimselerle ahbaplık et -
miş, en sefil köşelerde zavallıların dert 
ortağı olmuştur. 

Odcvrin meşhur kadm uairi Jorj San. 
la beraber İtalya seyahatine çıkan ve o
radan bir dolu §iir ylikü ile ve hatıra • 
larla dönen şair bu ht'ıyatı herhalde ken ' 
dl.si için çok yorucu ve meşgaleli bulmuş 
olacak ki ö!Urken son sözleri şunlar ol. 
muştur: 

"- Uyuyacağını! ?\'ihayct uyuyaca -
ğıml" 

Şair bunlan çekmekte olduğu hastalı· 
ğm kendisine verdiği ıstırap yUzUnden 
gUnlerec uyuyamadığı icizı Ölo·lenıl~tfr. 
Fakat, "Geceler" in ~aiti esasen hnya • 
tında lıe.mcıı hemen bUtfin gecelerini uy 
ku.suz _geçirmemiş mi idi? ... 

SUIKASTE UGRA YAN ÇAR 
Rus Çan ikinci A. 

leksandr 18 nisan 
1818 de doğmuş, 2 
2 mart 1855 to de 
tahta geçmişti. Çar 
Besarabyayı Türk • 
!erden almak için 
bUyUk bir arzu bes· 
Jlyordu. 1876 sene

si t~şrinievvelinde bir nutuk söylemiş \'e 
Osmanlı hUkCımetl, istediklerini kabul 
etmiyecek olursa harp açmağa hazır ol. 
duğunu bildirmiştir. 

24 nisan 1877 de Kiçenofda Osman. 
1ı ordusunn karşı harp il!ln eden Çar, 
Plevne muharebesine bizzat gelmiş ve 
ancnk orası düştükten sonra ayrılmış _ 
tır. 

Plcvnenin sukutu Uzerine (1877 kıt 

nunuevveli) Rusynnm zaferini tanıyan 
Ayastnfanos muahedesi imzalandı (3 

mart 187J). 

Fakat, çok sürmeden Çar Aleksandr, 
ayni senenin 13 temmuzunda imzalanan 
Berlin mu:ı.hedesl ile bu topraklardan 
çekilmeye mecbur oluyordu. 

Bu mnğliıbiyet Rusyada bllyUk bo~ -
nutsuzluk uyandırmış ve çara karşı Ni 
hilislcrin suikastları birbirini takip et 

(Devamı 10 uncu sayfa.da) 

Şan· 1\ay-Şek in 
knrtsı sHylUyor 

Devletler 
Japonyayı 

Beşeri prensiplere neden 
mecbur etmeyor? 

Çin lideri General Şan Kay Şeklıı 
karısı Bayan Şan Kay Şek, İngilizle
rin "Birmingam Post,. gazetesinde 
memleketlerinin buluı.duğu vaziyet 
karşısında İngiliz efkarına karşı bir 
makale neşretmiştir. 

Ezcümle diyor ki: 

"Acaba, İngiltere burada ne oldu. 
ğunu gerçekten biliyor mu? Bilsinler 
ki, bizi derhal sernüg(ın edeceklerini 
söyliyen Japonlar. bu fikirlerini de. 
ğiştirmekle kalmamı§lar, ayni zaman· 
da devamlı surette takviye kıtalarile 
sağlamlaşmak zaruretinde kalmışlar • 
dır. 

Geçen aya A:.adar, Japonların Çin. 
de 600 bin efradı bulan otuz fırkası ha 
rekat yapıyordu. 

Halbuki §imdi hemen bütün millet 
seferber bir vaziyettedir. Japonların 
bugüne kadarki zayiatı takriben 300 
bini bulmuştur .. 

Bununla beraber, bu tam harp, on. 
lara göre sadece bir "hfı.dise,, den i. 
barettir. Fakat çok sürmeden, bunun 
ağır bir felAket olduğunu görecekler
dir. Haksızca devam eden ve silah ta. 
clrlerinden başka kimseye faydası ol. 
mıyan bir felaket! 

Bayan Çan·Kay.Şek 

Onun için, Japonlar bugünkü hare· 
ketlerinde ne kadar ısrar ederlerse, 
netice, Çin için ve bütün dünya için 

o kadar fena olacaktır. Zira, bunun 

tesiri altında, ''ilanı harpsiz .. harııier 
bir adet haline gireceği gibi diğer mil. 

!etlerin sanayi ve ticaret erbabına bu 
pazar kapanmış. seneler<'o mahvcdil. 
miş olacaktır. 

Japonlar, Qinde ittihat vücude gel
di:ıniZJ tarkmda idiler ve bundan ho~ 
lanmadı!ar. Ayni zamanda kendi e. 

mellerine zararı dokunacak bazı deği· 
§ikliklcr de sezinlediler. Bunu durdur. 
mak istediler. 

Zira bu değişikliklerin Çin halkını 
yeniden organize etmek ve aralarında 

tesanüt kurmak gibi bir netice doğu. 
racağmı biliyorlardı. Bu gibi inkılap· 
larm tebellür etmesinden evvel hare. 
kete geçmeği muvafık buldular. 

Vaziyeti hakkile a.ııla.tabilnıek için 
§unu tebarüz ettirmek 18.zımdır ki, Ja. 
ponlar, Çinin dağınık bir vaziyette ve 

ihtilfıf halinde kalması için senelerden 
beri gayret etmişlerdir. Daima Çinde 
hakim bir mevlri elde cGerek tabii ser

vetl<!ri ve mesaiyi hiçbir rnüşkUlfı.ta 

uğratmaksızın istismar etmeği umu. 
yorlardı. Onların ümitleri yalnız Çini 

ihata etmekle kalmıyordu. Uzun za. 
mnndanberi, Japonya bayrağını bütün 
Asyada görmek hayalini be3liyorlnr· 
dı. 

Diğer taraftan, biz Çindekiler, hiç 
bir kuvvetin bizim için harbctmesini 
beklemezken anlayamadığımız bir nok 
ta var: O da, devletlerin Japonyayı, 

medeniyetin esası sayılan beşeri pren. 
sip!ere hürmet etmeğe mecbur etme· 

diğidlr? Bununla beraber, onların yap 
madığını. halk yapabilir. Hnlk, ilfın e. 
dilmeden girişilmiş bir harbe taham· 
mül edilmiyeceğini gösterebilir. 



z,aferden 
Za.fere koşar~en 

uzan: Ha~~~'!ol~dae:~:L Bekçi ile boğu- Gümrük memuru a 
Her yıl, yirmi ~'t afultOI: -:. • ı ki KınJırmak alanağa batladı. . şan hırsız • ı •• t d 

hını bil ük bir bayr~ 1evincıle .. Şu acı talisizlğe bakm, ki Anado. .... 1 ver 1 en r u Qaı e ava s 
1 YB in~te bir' ocuk ruhu.. J kahramanları 19lnız aırurlardıuı a.. yakalanadağlnl an aymca .,,,, 

fl anın. u aev ~ ~-:;l olcun u . . • . d tı~vw k" ld d 
· · k 1 bekleniti d~' kan ldU1manla değil, bızı ıçer e:;:- kamastnl &8 lp Sa lf 1 1 d 

:;na:::~. a~l: aığmu harikll.\r ~;; mala çıhtan bir uray ve ''K yi UıkUda' mUctlelumumUltl mllhlm dünkü ce se sonun a maznu 
ıısındaki encin cururu var. Bu A. inzibatiye,, ile de ÇlrplfDllk %O~dı blr gece 1071u11cul\lılU hldl ... lnin lardan u··çu·· serbest bırakıldı 
bayramı, takvimin bUtUn öteki hl~ • , idi. ı tahkikatına elWoym•ıtur: 
ıelerini silip ıUpUrU,or. Çünk~ il~~ Bir yandan dıt dilpnanlan, = yan. KadıköyUnde \lbraıhlmata mahal- Aleyhinde dövlı kaçakçılıtı hak-ı edllmedlllnden rütvet abnmu 
14 1 aava•ı Türkün bUtiln ıecıyeıın ' '• dUımanlarile yıllarca uı • ıeıl bek,.ilerlnd- ~-·ıtafa e:rrelkl 11.l b bl ı 
• s ' ıırt daıı B ıL - - .mıu kında takibata girltlllP evra an ae e an atılmış detlldlr • ., 
bütün benliğini, baıtanbap be e~, tule CA(ret, kuvvet, irade... 'söz. •ece mahallede dolafrken ıaat 1 mtlladere olunan Adana, Merıln, Tar Müddeiumumi Remıl bundan 
bir imtihan olmu•tu. Onda bu 

1111 ı i. ınnccaı1r batkı ufuklar, baık yU. sıralarında iki ıtıph""l adamın kol. d ı 1 l n il h 
s .: .. deki er n h._• .,.1 b' t .. ıuı ve Antep ıehlrlerln e çme ıu ra, ı n curm meı ut kanunu çe 

ruh:ın tahammUlilnü, ceaare-· w rekler için dv'-un ıru manaaı vır· tuklarında bobtçalat.ldulu halde tealıatı vapan kollektlf flrketl mil. çeveslnden çıkarılarak umumi ahk 
"1 ··1 b'" ''klüaü irade yalçmlıgı- l'Bll uı o do.. -ıan baprdıfı 1ey. d tiki # 

o çu mez uyu • • 'ril dır. ruraun ~, Ayrılıkçetmesl\ıoka ın an seç e· dtlrU LUıren Jtlber ne memurlanıı. ma göre yapıl!masını, Jllberln ve 
nı, zeki keıkinliğini hepbirden ıö • ter birer harika, bit- yUrek ve, ·kafa rlnl görmüş vefyaülamak için bir dan Ohane1 'H Sebuh tahkikatı 7a· idin veklllerl oldukları elrketl 
yoruz. b' m~cizesi i:li. Atlııı, ya~ı, 1

'lllnan. köşeye glzlenmtıtlr. Bunu farkeden pan ıtımrtık muhafaza mıntak& &mlrl mllleccel olup olmadıklarını, Seb 
istiklal kavgası, ıeli!ic~zel ~ danı, neferi, çolup çocu'iu~ laılr.ıdını meçhul şahısl.dan birisi ellndekl Stlleymana tahkikatı cıur4urmak ·ye Ue .Tanın maliye ıubealne ne ııf 

boğaztaıma değildi. Gerçı, ilk ihtiyarlle bütün bir vatan~ / ınuı • 
1 

bohçaları bir tnara atarak var kuv evrakları yaııhanede tetkik etmeli memur bildirildikleri ve SWe71D& 
f 'ni yere ae. w. d ~ ı patlayııı. ilk düıman ne erı a tı. pa vetlle kacmış, •aerl ora a aa mıe- temin makaadlle ı 700 ura rllf'Yet tek nın &'llmrtlk muayene memurlulta 

rerlcen birinci gaye topraklarımızd tıteycn, sade bilek, yaJ.nız n ve tır. Bekcl bun .... durmaıını ihtar et· Uf etmi,ler, ve bunun 200 ııruı ıon dan ayrılma sebeplerinin tahkiki 
efendi' kalmaktı. Fakat Y~tı~~rc:i Y;~;~ kılıç değildi. Dil, kafa v~ kalea~ıler de mlş, fakat adam duracalı yerde ka· daJ tlrketl mllmeulll Salt tarafın • lltemlştlr. 
acı ıinay.ılardan öğrenmıı • yni keskinlikle çal pyorllardı. sa~ masını çekerek?beıkçinln llzerlne ht1- dan Tokatlı blrahanuinde St1le7J11a Mllddelumumtnln ıözlerlnden 
n:z mızıkalar ve yalnız bayraklar.,... ~anki notalar, tebliğler, riııtu 11~ bi. cum etmiştir. na verillrken bir ct1rmt1 meehut )'a• ra, Saldln veklll ıöz alarak, mtıdcl 
raylar ve fermanlarla ~i:U :m~~~ rer birer cözden ıeçiriline, dadıkle • • Bekçi Muatkta/ bu vaziyet karıı • pıtmıı, Jakalanan ıuçlular Mllye !umuminin mtıtaleaıına iştirak et 
gerçekten bir vatan ~ ı rim daha iyi ınlıtıhr. . • • _ j ıında hemen~uf6tıttıne el atarak öt· ceza mahkeme1lne verilerek durue- tlllnl ve fakat aııl ıuçtu otmaıı ı 
olamaz. ıUrüıU On altı yıl önce yine buct~lertde \ tUrmeğe, dt~·ı taraftan da adamla malarına bqlanmıetı. Muhakeme • zım gelen Jtlberln serbest gezerk 

tzmir kıyılanna bir kaıap ka- F'!thi Beyin batkınlığı alımda'. bir ~ altalta tlstUst boluımara başlamış nln tık celıe1lnde Llllyen Jllber ter- mllekklllnln mevkuf bulunmumıa;; 
gibi üşüşenler, bize sade Bb~ .;af: on. Tl1rk heyeti Avrupa pıytahtlınru \do. tır. MUcadel eınasında be'kçlntn ta- bHt bırakılmıf, dllerlerl tevkif o • dotru olmıyacatını ileri sllrmUş, 
.andırmakla katmadılar. ır kla latıyor, kan dökülmeden banp .b. bancaaı k 1ıp 7ere dtıemllf, lunmuııardr. llyeslni lıtemletlr. Sebuh ve Ja 
Jarın mermilerile eıtiklerl topr~~ vutmanın yollarını arıyordu: ' patlamıştır. fcıkan kurşun meçhul Bu duruşmaya dtln de ayni mah. veklllerl de ayni talebi llerl ıUrm 
içinde, biz, dünyayı hayran e:e~ Oı . 0 samanlar, bu heyeti matrur AvJ adama lsabclt ederek kendlılnl at • kemede devam edildi .,.. mllddel • lerdlr. Mahkeme kısa bir mllsake 
lip manivelbmm kotunu bul u. rup& nı .. rlan kabule bile teneuW. zından yaralamıetır. umumi Remzi mtltaleuın1 ıerdede- den ıonra, hldlseye mevzu olan t 

ğ '
övdeııııe ça- •• f 1 aı ı ı manlı imparatorlu unun rin1 onunla Bir tara tran yar ı o maıına ra • rek eöyle dedi: çakçıhk işinin gtımrtık muhafaza m 

, , .. ıvile etmediler: men bek"I zı.uıtafayı olduk"& hırpa-kılan paslı yobz~ ıx r _ Türkler bitkin, merhamet dile.. - "' - .,_ Maznun Llllyen Jtlber, Salt, dtırlOttlnden ıorulmaıına, Jtıbe 
ıökilp attık. lıyan meç~l şahıs, imdada selen Ohaneı Te Sebuh mt1ştereken, ka • Te Saldln temsil ettikleri şirketle 

Devlet makinelinde tersine iıleyen niyorlarl ü ~ F enir . dlter bekçi evklnln de kendlılle ut çakçılık takip memuru Stlle7J11ana rln mllleccel olup olmadıfınm ve 
--'·dık. 30 a - Dediler. Zelrbına 1 venen r ' ra&ma&a b •laması tlzerlnı teıllme 

kl manaaızhfmı an- d' i ı dı 6 6 
y rllevet vermekle mahkmeye 1evke • ket namına kimin sallhlyettar bı çar arın bir tek bu alaturka harp fen ın an ımı ' mecbur o u•, kamaıı ve elindeki 

~uıtoıta ı.--ımdda yenilen ..ı. ba.._ dıw · tabyalın an.. Y dllmlıterdlr. Tahkikat evrakına gö- rakıldrfının tahkikine, Ohanu 
• ..... kt uu :ır Kitaba uyma gt, ceçmıt beh"a ile ~rkeze götUrtllmn•tUr. Seb h JI 
Y orduıu değildi. Up 1 

· · .u Fı lf Y9 re -"•nt hldlseıl ve ıebebl şöyle • u un ma ye şubesine ne aıfaU unan sllın e dırrnadriı için, kıymetını ıezmeoa1. • ı~arakoldıa bu meçhul eahaın klm a Y9 
kumandan, kılıcını Awnısa bt~ A-·· daha lda ik Anadolu. ce izah olunablllr: bildirilmiş oldukları hususunun 

a ,,._ kat heyet, yo en oldu~u aramtırılmış ve Gebzede adam 
derken, Batı Aıyuında, uır ~-•--t. u t l f merkezleri ıuıtu 6 

""?" Lnıyen Jtlberln temıll ettlll tir- rulmasına ve duruşmayı umumt 
el1 rl .. nuaı- nun bUt n e crı · 111.ıdürmek s•-undan yedi seneye mah k a 

Pi uyaaetinin de tem e •-'I. 1 1 1 d n ıınce etrafı v .._ ket dövlz ve gUmrUk ka,.akçılılı yap Ama ttıbl tutarak, Sebuh, Jan Bu ıUaut, ze ze e er e u .LL-ım olup müddetini bitiren ve iki -
devriliyordu. k ~- d nluktan bir u tıA-ından .,.,.. vakl ihbar tızerlne, Saldln yUzer lira nakdi kefalet T 

d IOlll'lt dünya- kaplayan oraunç urgu a ~ evvel hag>lsa.neden çıkan Gebzeli 6 blt ıa dikleri ta\41r<'e ıerbeAt bl!'akılm 
istiklal ıavapmd an A ~met '014. anJqılm11tır ıucu W • S"iı lflitf' ukerl aclU bltlm il. il' 

t. bu--· Urk Toplar &lrden cOrledl. Amerlba \Hırtıaa oıti arallmca ......... ;JEl&la~ • MQ 1 tan Bqttlsel 1 Del muta: 1el111$f 
tetkik edefte., ~Wufunu giSrUr\1%. ve tngiliz mUtehauıılannın: "Altı ytı 'zuk ve kO,e, dlfer bir çok }1lıllk. rr tr r"llkm 't n r muamele mmıunı Sait ErgQn 2 inci Si• 

fırçaıının da payı TUrk inkılibı, ayda alırlarsa. Türkler, buraamr altı ıer ~ gerdan•ktar, kadın çamqırla· dt!lı[ llzım delll mi f diye ıordu. mfa; 5 inci ımuf muamele memurla· 
Anadolu kalkınması, Suriye, Afcan, Unde atnuı kadar övUnebllirlerl,, de. rı re ıalre bu1unmuıtur. ~efan Brandel: rmdan KAzmı Dinçer, Abdurrahman 
Mnuda, Hintte, frak,. d kialer bı.. :ikleri iıtihkAmlan, bir, altı ay, altı Habıta buf huustakl tahkikatını :... Hayhay, dedi. Gldeblllnlnlz. Tekin ve Nuri Karagözollu 4 ilncO sr 
tran hattl Çin ~kel:r:/h:dileli ol- gün değil, altı saatte aldık. GUnde Skm\aı ederek •bıkah1Ahmedl adll-...,;oktandır ihtiyar babaalyle gezmek- mfa terfi etmişleenlr. 
rakan 11mı en bilyU seksen kilometre bırında &iden ordu· ~ yey~ teıUm eyııı,ıır. Tevkif edl)t ten bıktı artık. Blras kanatlarını Dlrdüncü sınıftan 8 anca nnıf •uanN 
muştur. . 1 lar uçurdu'k. Uç meydan muharebeıl l~Ahnaedin kaçıfo ıuç ortalı ar,.nı çırpmak istiyor. u Mntur"'luna terfi ıdmln lf#llardw: 

'Yann, vakalarla, tesir ve netıce e • kazandık. Uç yUz binlik bir :dUımın nıak\t~ır. ~ .ı.Dası, Meri, bunu tekzip etmek için )'lk· Hakkı Baysal, Saffet Berki, Abdullah 
· rirü ilmin ıoğukkanhhğile araıtır~: orduıundan ilçıuz bucıksır mezarlık. l ormuş sek sesle: Tilrker, Rasim Yücel, Vehbi Erkul, M. 

• 'ni din, fırka, millr.. t 'I:" • ~··hi~t -L-Jar çıkar, kendilerı bilirlerse, lar kaldı. \ ~ .e intikal - Ha71r, baba, dedi. Hayır, 1en- cevzı ~ •.ug u, Mauuet Yanaoltu, 
yet zincirlerinden ııyırı ••tnkılibı F kat bUtiln bunlar, aaıl zaferleri· 1 den ula bıkmadım. (Sonra Gransto- 6 •net nnıftan 5 ine; mnf iua' ,,... 
Türk inkılibımn da Fran~~nde yeri m~ blnnci akın halkası idi. Dilt- .• POl l IJt& Jn ttlkendl: na dönerek) Beni nere1e götllrecell- •urluluna tnfi ıdmltr 111nlmdır: 
Kebir,, i kadar dUnya tı~ Ferdin manı atınca her it bitti ıanmııtık. A- . .L . .,otuna "bu menhus nlzl ıöylemlıtlnlı Mlıter Granston? Mustafa Yalçın. Şerif tnaç, Ş. ZUhtCl 
oldutunu .CSyliyeceklerdir. . ne tatür'lr, 0 zaman aaıl bUyUk, pnlı, ak.. ~17IY&f."8edeceklenlz, ben gidi· - Ben hiç bir yer teklif etmedim. ttstündağ, ŞOkrQ Ydmaz, Arif Paker, 
bflrriyeti, haldan için o. de=n ha- la durgunluk veren inkılAplannı ıı.. ... onra Granıtona dönerek) Fakat Ambasadör'e gitsek nasıl o- Sabri Selçuk, 
kadar mUeuir olmutsa, mılle '-•dar _, __ .~a bafladı. Geçen her yeni &Un· Ntşjranston! BeııJ, dan1edllecek lur? 1 inci smıftan 6 VICI nmfa tnfi edlft 

ki de o - J'i119H•• rib' '-- d 1-' 1 B b bir ha• J, " lan yatı bakımından bizim d Türk vıtımna, TUrk ta ıne uıaf- ne;e götUrUr mtlsüntız? - Ab, ne ı• o ur. en u. L· ısa,, mnnur : 
derin izler bırakmqtır. öi ıc:· bir ıeref yıldızının daha doğı:lufu. lt~ukat gtıltUD•dl: ta bir bayii teY lelttlm. Blltlln mo- Baha Emen, Avni Soylu, Mustafa O. 

Tek bapmıza kalmı1tr1L geııdl g • ..nu g!Sriiyorus. _ Hakikaten çok iyi olur Jile dern tipler oraya gldlyormuf. Btltlln nat 
ıUmüziln, kendi ıırtımızdan batk~ O. töylemitti, ım de 8TUn.erek tıo'- Brandel. Nereye gtdellm? ıosyete menıuplan orada71D1f. Görtı- --;;_.-<=-:l:-J~i==(~~-~---· 
ypııacak yeri, kimıeei yoktu. lıle e " rar edelim: Ne mutlu TUrkilıp tbıur _ Heyecan verecek bir rere ... Oy- yorsunuı ya, .. Pratler" mecmuasını U N _ 
ketin d8rt k8ıeıini ıteı aannıı, yıllar.. le bir yere gidelim ki, ılzln gibi mee- bqtan atalı okuyorum. Yoksa bun-
ca ıUren bUyUk muharebede milyon· ne! HMta Sühat,enlm ba· hur bir adamla bulunmaktan ne ka· tarı nereden bllecetlmT .. Allaha 1• 

larla ıehit vermiıtik. SilAhıızdık, cep.. ...aman ılıe dar gurur duydutumu berke1 sör- marladık baba ... Gene gOrllfQrllı. 
hanesizdik. Bütün kuvvet kayna~• • - Mali za~1lemlttl. ıun. Babası gtılllmıe1erek: 
rımu baıkına uğramıı. dUıman eline Altkadar mak•,ııı.raha iyi. sır Harkort onun bu fikrine arka - Çok geçe kalırsan beni göremez. 
geçmiftl. Kıskıvrak bağlanmııtık. Bi~ çdıtını önlemek Tererek: sin yavrum, demekle iktifa etti. 
si, iıte b8yle bir vaziyette ditlerine çakçıltı lşler~ta edlJOr lllıter - Bravo Mis BrandeJ, dedi. Onun • • • • • • • • • • • 
kadar çelik kapladıkları bir ordunun batıamatı /.dece 1Atlfe edlyoruı. tnhretlnden azamt lıtlfade etmeli. Meri Bra,ıdel, fstedltl kadar dan-
8nUne, •klan altına fırlatmııtrdı. tık teJ;

1
, blr TulJete dtlfmetl Oranaton atılarak: 1ettl. Sonra Granıton ile birlikte bir 

Tarih, bu hale ıelen milletlerla ep • hasırar blle ıetırmek llteml1ordd. - J'akat enell, babanızm iznini ıllpe yaptılar. 
ini ı..ı ar t •:ı an .. ·iı ı'çin A•- a ... ti ve Danalar devam ediyordu. Bir fası-• 11:1•rer meı a:r e 1.11 şan .. nuD c1n1.1eUer, ıan-., ar 

rupa, Şark meaelesinin artık bitti;ruı_e. • • .t.Uto tllJ'lll ıuçlarla metıul la esnuında Granston, Merlden sor· 
bUyUk hastanın son nefe1ini vere ii · .,una beD181' ası cteltldl. o, Grans· du: 
ne inannuıtı. Halbuki yılnır Anad0 

• oımasma bil• rıma1ını ııu1or, fakllt - Bileniyor musunuz? Canınız 
Ju tarihini, Türkün alın yazısını o[ tonun her 181 ° ııkılmı1or ya T 
muı olulardı, aldandıklarını anla~Jo Ali aısa 40 Ura - Ah, ne kadar zevkaldıtımı blr 

ABONB rARtl-~1 

llımldıı llcmtdeı 
lrtndı dııınde 

A11ıt 16 IU Kq. 
1 aJfık IJlaA .... 

..,., ·-. s aJlık .. 71 -. - . Yıllık 100 1808 • 

Tarifesinden Balku Blrllll lda a1cla 
otuz lnı"lf dilJDJilr. Poata blrlltlnı str. 
ml7en )'erlere aydı :retmlt beşer •unq 
zammedilir. 

Abone ka:rdını blldlrea me•tup 91 
telgraf Dcretınl, abone pıruıaıa poate 

•eJa banka ile JOllıma lereUDI idare 
kendi Oıerlne alır. 

caldardı. Fakat herkes, zafer 11:;.. mtUaendillerlllden ufla UçüncU bilseniz! Beni bura7a getlrdlllnlze 
ıuydu. Vicdanlann UıtUne tıarp it. maqiyle ~~;~en tayin edil çok teıekkUr ederim. Bu gecert ula Adrea dellıtırme lcrell u briitt•~ 
danlanndan kalkan kızıl bir ılı :.Sde llllJf mOh •- unutmıyacatım. iL..---------------~ 

'l'arkluenln lıır poıto •ırhılllll• 
IWHUN°o abone ııaıılu. 

mUıtU. Ne Kordonboyunda A'I'.,. mitlerdir· Bu ıırada, ince ve san )111111 bir tinde kaldı Ye kadına hitaben. 
kanlar, ne Aydm ve bUtUn ~ • T_,...: ,eti yapı 1tJer1 nam. kadın Granıtona dolru J'UrllJerek o- - Mlllaade edfnls de, clecll. 89 
yancıJllımıın alevleri, kimseni 70 JL Qulaatep ~ 8eDsl memtıri- na gayet samlmt bir aeıle hitap et- Mlı Meri Brandell takdim edeJim. 
ne çarpmadı. Yüreğini ıız nafta set mOhmdllıl ttu1 eclllertk maqı ti: Ledl tren De7U 
Haçlılar 1eferinde oldulu ıib t dal- yete aultten ıra - Halo Flllpt BugQnlerde ıenl Mk - NullaınısT 
idin 'kanı helll edilmiıti. ~ 35 llraJ8 ~';'~op 20 lira sık göreml7oruz. Merulm llzmıg Le41 tren DeJI denen bdmm lle-ı 

tıte böyle elbirlilile 111 ektebl Sular umum SaJm GGnı6ren llyor öyle mit rl ile alllaclar olmacll(I anlapl~ 
Dağ1arda tek tek çınlayan 'o 1lra mutlı lrl~k kalan 20 lira Kadının böyle pek yakından .as da. c;nnkt. eUnl uzattılı uman bl 
çok ıeçmeden korkunt yaylıml .o&. 25 llia,a. oa tllDlil Emre ft ondan sö7le7lşl, MerlT& alır geldi Te geng ... t bir taTrl Tardı. :Alır bir 
lln1 aldı. Srvaı ufuklarmda pa bat- mutlı ~~l~.-.. •Juh Fuat Uiur Slr11e lrlptflule "1111an atlam" namaraıı kızın )'&naklan knar41. JWıet l&hsaın C~· Bu ltltlııe 
yeni bir 1Unef, tekleri yul mu asık __.. ...... ~.,;: ediJmlfler • uapan, evde pantalonıındald liiltiJlü dlkl-ı Grauton b111Uqa b9ll'l!I~ ltlll..UP~ft . Grautoll 
yolunu göıterdi. Dıimık çetele\.ıe • aaldm n Wl"ıMM "'

1• 4lliJ :.tt"")ll*te 
lqerek, b6lilk, tabur alay son '8lf dlr. 
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Mısırlılar, Fener 
Beşiktaşı yendi 

Muhtelit takım zayıf bir kadro ile sahaya çıkmıştı 
oyun sonunda bazı hadiseier oldu 

Be§İktaı • Fener kanıığı Mn~r 

Festival münasebetile, belediye ta • 
rafından iki maç yapmak i~in getirtil 
miş olan Mısırın Elnnadiyülehli takı. 
mı ikinci maçını dün Fenerbahçe -
Bc~iktaş muhtelitile yapmıştır. 
Havanın çok sıcak olmasına rağ. 

men sahayı beş bine yakın bir seyirci 
kalabalığı doldurmuştu, 

Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu ve 
Mısır sefirile refikası da, seyirciler a. 
rasında bulunuyordu. 

Bir gün evvel Galatasaray - Güneş 

karışığına 2 - 1 mağlup olmuş bulu. 
nan Mısırlılar bu sefer sahaya sağ a
çıklarını değiştirmek ve Rüştüyü san 
traya getirmek suretile şu kadro ile 
çıkmışlardı: 

Hasan Zihni - Kamil Mesut, Ah_ 
medülvahş - Murat Fehmi, İsmail 

R:fet, Hüseynülfar, El'aşri, Muhtar, 
Rüştü, Essuvaf, Latif • 

Karışık takım ise sahaya şu şekilde 
dizildi: 

Hüsamettin, Rifat - Faruk, Re. 
şat - Ayten, Fevzi, Eşref - Şaban, 
Yaşar, Muzaffer, Naci. 

Seremoni yapılıp karşılıklı bayrak. 
lar teati edildikten sonra oyuna baş _ 
landı. 

Hakem: Ahmet Adem. 
Saat 17,10, bizimkilerin ilk akını 

avutla durduruldu. A}tabında yapılan, 
ikinci hücum da kornerle neticelendi. 
Top Mısırlılarda, Rüştünün ani bir 
akını kalecinin kucağında söndü. Mr -
sırlılar hücumda, top karışık takımın 
nısıf sahasında dolaşıyor. Oyun pek 
zevkli ve seri. Top ortalarda dolaşı. 
yor. 

Mısırlı1ann oyunu dünkünden çok 
daha düzgün. Bu arada kalenin yanı. 
na kadar sokulmağa muvaffak olan 
Muzaffer mühim bir fırsatı heba etti, 
ve bunun hemen akabinde bize bir 
korner oldu . 

Top ancak taca atmak suretile u • 
zaklaştırıldı ise de gene kalenin önü. 
ne gel:H. Heyecan içinde geçen kan. 

spor 2 
şık, kısa bir andan sonra top avuta 
gitti. Karşılıklı ve tehlikeli akınlar 
bir!lirini kovalıyor, fakat bir türlü gol 
olmuyor. 

lLK GOL 
16 mrı dakik;ı, Mısırlıların sıkı bir 

akını o1c!u. Top bir türlii uzak1aştırıla 
mıyor, kıc;a rıc;far, t"P Riiştünün aya. 
ğ nda i:-::ti s:wrn ~!ıt, gol ... 

nizi.ııl<iler gayrete geldi. Rakip ka. 
leyi sıl:ışt:rıyorlar ve bermutat fırsat. 
!ar kaçıyor. Bu arada Şabanın nefis 
bir şutunu Mısırlr yakalamıığa mu. 
vaffak oldu. Mısırlıların birbirini takip 
e•len a1un1arında sol acığın güzel 
bir p:ısını yakalayan Rüştü. bütün 
'lcuvvctıle dayandi, bir oyun:::uya çar. 
nan top. bıı ~uretle oyunu ~~~ırar:ık 

drşarı çıktı. 

Yirminci dakikada, rakip kalevi ı. 

~~r~.:?.r~:,t ( 

{~ .. ·~ 

avuta kaçtı. 
Yirminci dakikadan &onra top daha 

ziyade Mısırlıların ayağında dolaşma. 
ğa başladı. Sık sık tehlikeli, fakat se. 
meresiz akınlar yapıyorlar. Bu sırada 
Eşrefle Fevzi yerlerini değiştirdiler. 

·ı v''*·~~ 

• 

ta\mu m::tçınd~ bir görünüı 

kı bir çenlıer içine alan muhtelit, üst 
üste şut çekiyor. Kalenin önü bir a -
na baba günü. Mısırlılar, bir favul 
neticesinde bu tehlikeyi atlattılar. 

On sekiz çizgisi üzerinde Reşadrn 

yaptığı bir favül avuta kaçtı. Hücum. 
!arımız sağdan inki~af ediyor, fakat, 
netıce yok. 

Yirmi beşinci dakikada Rüştü sakat 
lanarak sahayı terketti ve yerine Hü. 
seyin Hamdi girdi. 

Muhtelit takımın güzel bir akını, 
Muzafferin iska geçmesi yüzünden, 
semere vermedi, Muzaffer birkaç hü. 
cumu daha buna benzer vaziyetlerle 
bozdu. 

Otuz beşinci dakikada, Mısırı~ be _ 
kin çok bariz bir penaltısını hakem 
görmedi. Bunun anında yapılan bir 
hücumda solaçığın şutu Hüsamettinin 
kucağına düştü. 

Devrenin sonlarına doğru Muzaffer 
yerini Nazıma terketti. Tam bu esna. 
da idi ki, çok giizel bir muhtelit hü _ 
cumu, kalenin boş olmasına rağmen 
gole tahvil edilemedi. İkinci bir akın 
da Reşadın çalrm gösterişi yüzün _ 
den heba oldu. 

Muhtelit takımın - rakipleri gi. 
bi - sık sık yaptıkları hücumlar, tam 
gol olması beklenir'ken kaçırılı
yor. 

Top, muhtelit nısıf sahasından bir 
türlü ayrılmıyor. Devre bir hücumu • 
muz esnasında bitti. 

iKtNCt DEVRE 
Muhtelit takım, bu devrede Emi. 

nin yerine. Ali Rıza girmiş olarak sa. 
haya çıktı. Üçüncü dakikada yapılan 
çok güzel bir akın Şerefin ayağında 
he:Jer oldu. 

Bunun akabında Yaşarın demir gibi 
bir şutu avuta gitti. 

Yedinci dakikada, bir Mısır hücu _ 
munu durdurmağa uğraşan muhtelit 
miıdafaası, Faruğun eline çarpan top. 
la bera her penaltı cezasile karşılaştı, 
ise de şut avuta kaçtı. 

Oyun mütevazin cereyan ediyor. Bu 
sırada Mısırlılar aleyhine verilen bir 
korneri Naci avuta attı. 

MUHTELlTiN GOLtl 
On dördüncü dakikan:n sonlarında, 

üstiıste yapılan sıkı bir muhtelit a. 
kını esnasında kalenin önü gene karış 
tı. Top ayaktan ayağa dolaşıyor ve 
bir türlü uzakl~amıyor. 

Bu sırada topu yakalamak isteyen 
Mıs·rlı kaleci bunu elinden kaçırdı. 
N5zım, fırsatı kullanmasını bilerek 
dört metreden hafif bir vuruşla takı. 
mını b~rabere getirdi. 

MISIRLILARIN iKiNCf 
GOLU 

Berah~rlik sayısından sonra hıicu • 
ma geç:n Mıs•rlılar, bu golden il:i 
dakika c:onra E1savafın ayağile 2 - ı 

vaziyete geçtiler. Akabında yapıla'l 

bir muhtelit hiicumu. kalt'nin dibind"n 

Otuz .dördüncü dakikada, Nacinin 
üstüste vurduğu tekmeler üzerine 1s • 
maille arasında kısa bir boğuşma ol_ 
du ve hakem ikisini de dışarı attı. Bu 
sırada yorulmuş olan Fevzi de yerini 
Aytene terketti. 

Devre sonlarında, Nazım şahsi bir 
hücumla kaleye kadar aktı ve kalecile 
karşı karşıya kaldı ise de birşey yapa 
madr. Bundan sonraki hücumlar, hep 
Mısır takrmı tarafından yapıldı. 

Bu esnada idi ki, muhtelit takım he 
sabına cidden utanılacak bir vaziyet 
hadis oldu. Hakemin dalgınlığından 

bilistifade Nazım sahaya çıkarak oy • 
namaya başladı. Takım bu §ekilde ı 1 
kişi oynarken, Mısırlılar işin farkına 
vararak hakeme söylediler. 

Vaziyetin anlaşıldığını gören Eşref, 
hemen saha dışına kaçarak takımın 

kabahatini örtbas etmek istedi ise de 
Mısırlı oyuncular tarafından suç üs • 
tünde yakalandı. 

Oyun kısa bir fasıladan sonra tek • 
rar başladı ve ayni netice ile sona er. 
di. 
Haftayım bitince, muhtelit takım _ 

dan bazı oyuncular tarafından yakı _ 
şıksız muamel~lere maruz kalan ha. 
kem, polislerin himayesinde dışarı sr .. 
karıldı. 

• • • 
Elnnadiyülehli takımının, bizim bi _ 

rinci sınıf takımlarımızın hepsine -
formda oldukları zaman - yenile. 
bilecek bir kadrosu var. 

Fener - Beşiktaş muhteliti, antre • 
nemansız olduğunu ve oyuncuların 

anlaşamadrğını ilk anda göze vurdu. 
Eğer, soğukkanlı oynasalardı rakiple. 
rini yenebilirlerdi. 

Oyun biterken misafirlere yaptık1a. 
n hareketler sporculukla maalesef ka. 
bili telif olamıyacak kadar kötü i. 
di. 

Başvekalet kupası 

Kotra yarışı dün 
yapıldı 

Dün, şehrimizdeki muhtelif spor 
hareketleri arasında yelken yarı5larr 
da bulunuyordu. 

"Başvekalet kupası kotra yarışı,, 

adını taşıyan bu müsabakaya 9 kotra 
iştirak etmiştir. 

Saat 10 da başlayan yarışın rotası, 

Moda - Kınalıada - Yeşilköy fene. 
ri - Kınalıada - Moda olarak çizil. 
mişti. 

Havanın çok durgun olması küçük 
kotraların işine yaramıştır. 29 mil tu. 
tan bu mesafeyi birinci olarak Alman 
Alber Yençenin idare ettiği tnge kot 
rası 6 saat 7 daki'kada bitirmiştir. 

Grikin Gizellası 6 saat 38 dakikada 
ikinci, Ressürans umum müdürü Re _ 
fii Celfil Bayarın Yıldızı 7 saat 30 ıda. 
kikada üçüncü gelmişlerdir. 

Birinciye kazandığı kupa verilmiş_ 
tir. 

HakırliUvdekl mRçlor 
Barutgiicii gaiip 

Dün, Bakırköyde Barutgücü saha • 
sında iki futbol maçı yapılmıştır. 

Ateşspor B ta!amı ile Barutgücii 
genç takımı arasında yapılan maçı, 

Güçlüler 7 - O gibi büyük bir farkla 
kazanmışlaI":hr. 

Ayni takımlardan Ateşlilerin A ve 
Güçlülerin B el:ipleri çarpışmış, bun. 
da da Güçlüler ral:iplerini 6 - O yen 
mt>ğe muvaffak olmuşlardır. 

Beykoz lsfanbul 
kürek şampiyonu oldu 
Güneş ikinciliği G latasaray 

da 3 üncülüğ ·· aldılar 

Dört tek kıdemsizlC9' 

Dün Y cnikapıda İstanbul kürek bi. 
rincilikleri yapıldı ve İstanbul şampi
yonu seçildi. Bu yarışlara Beykoz, 
Galatasaray Güneş, Fenerbahçe ve 
Altınordu klüplerimiz iştirak etti_ 
.ter. 

Müsabakalar müptedi, kıdemsiz, kr. 
demli olmak üzere üç katagori üzerin. 
ıde yapıldı. Müsabakalara başlamadan 
evvel, bazı klüp murahhasları Fener. 
bahçenin çifte futasının nizami vazi -
yetine itiraz ettiler. Bu vaziyet bir • 
çok münakaşaları mucip oldu. Niha -
yet kıdemli yarışları başlarken futanın 
sahile çekilerek ölçülmesine karar ve. 
rildi. 

Futa ölçülürken de müteakip müsa. 
bakalara iştirak edecek olan aletler, 
güneş altında bir saatten fazla bek _ 
lediler. 

Kanaatimizce bu gibi ha11er yan§ 
sahasında değil, evvelden yapılınalı, 

futa - eğer federasyon varsa • onun 
tarafından ölçülmeli ve markalan. 
malıdır. Yoksa böyle tam yanş yapı. 
lacağı zaman, sahJda münakaşalara se 
bebiyet verilmemelidir. Çünl:ü bu fu. 
tanın nizami vaziyetine itiraz eden 
kEiplerin ellerinde de, futalarının ni -
zami ölçülere uygun olup olmadığına 

dair federasyon tarafından verilmiş bir 
ölçü şahadetnamesi yoktu. 

MUPTEDILER 
Tek çifte 
Yarışlara ilk olarak bermutat müp. 

tediler1e başlandı. Bu müsabakalara 
beş klüp de iştirak etti. 

Yarış sonunda: 
l - Beykoz 11,34 
2 - Fener 
3 - Galatasaray 
4 - Güneş 

5 - Altınordu, oldular. 
iki ~ifte 
Bu yarışa, Galatasaray, Beykoz, 

Güneş ve Altınordu girdi. Yarış gü -
zel oldu, neticede: 

l - Galatasaray 10 
2 - Güneş ıo,10 

3 - Beykoz 
4 - Altınordu oldu. 
4 Tek 
Bu yarışa dört futa girdi. Yarış 

sıkı ve çetin oldu. Futalar hemen he. 
men birbirlerini takip eder gibi arive 
yerine geldiler. Müsabaka sonunda 

Coi!a7.ı geçme yarışında !birincilik 

yanşmdan bir görünüş 

Galatasaray ( 9,3 ı) birinci, Güneı 

(9,32) ikinci, Beykoz üçüncü ve Fe _ 
ner 4 ıincü oldular. 

Bu katagoride Galatasaray 1 ı pu. 
vanla birinci, Beykoz 7 puvanla ikin. 
ci ve Güneş 6 puvanla üçüncü oldu _ 
lar. 

KIDEMStZLER 
Tek çifte 
Az bir fasıladan sonra kıdemsizler 

arasındaki yarışa başlandı. Kıdemsiz _ 
ler arasında yapılan tek çifte kıdem _ 
sizler yarışına Galatasaray iştirak et
medi. Dört teknenin tek girdiği bu 
müsabaka sonunda: 

1 - Beykoz, 
2 - Fener, 
3 - Altıno.rdu, 

4 - Güneş geldiler. 
2 çifte 
Ru müsabaka Galatasaray Güneş, 

Beykoz futaları girdi. Yanı oetjce
sinde: Galatasaray (9,24) birinci, 
Güneş (9,39) ikinci, Beykoz üçüncü 
oldular. Bu yarışta Galatasaraylılar 

rakiplerini birkaç futa boyu geçmiş _ 
lerdi. 

4 tek 
Bu müsabaka, Galatasaray, Güneş, 

Beykoz klüpleri arasında yapıldı. Ya. 
rış güzel ve heyecanlı oldu. Neticede 
Galatasaraylılar rakiplerinden evvel, 
yarışı bitirerek 8,25 !derece ile bidn -
ti, Beykoz 8,30 ile ikinci, Güne! de 
8,40 ile üçüncü oldular. 

Bu katagoride de Galatasaray 10 
puvanla birinci, Beykoz 9 puv:ınla i -
kinci ve Güneş de 4 puvama üçüncü 
oldular. 

K!Pl!:MLlLER 
Şimdi cıra İstanbul şampiyonunu 

tayin edecek müsabakalarda. Sabahle. 
yin Fencrbahçenin tek çifte futasma 
yapılan itiraz alevlendi. Klüp murah _ 
hasları hakem motörünün etrafında 

münakaşalar uzuyor. Zaman geçiyor, 
!lihayet hakemler futalann hare'ket ye 
rine giderek orada ölçülmesine karar 
veriyorlar. Bu iş tam bir buçuk saat 
sürüyor. Bu arada müteakip müsaba. 
kaya girecek kürekçiler Güneş altında 
bekleşiyorlar. Nihayet futalar ölçülüp 
biçiliyor ve Fener futasınm da niza -
mi olduğu anlaşılıyor. Bu vaziyet te, 
yapılan itirazların ne kadar çürük ve 

(sonu 10 uncuda) 

afan Ga1atasaraylr Halil 



Boğazı yüzer-eli g~e 

Bebek -
yarıtı baı1arken 

Salacak 
·· me yarışı yuz ı ırcıı 

MlYısa!Oakava 2 8 klş 9 ' 
23 ü bitirdi 

Halil birine\ Mısırlı ar 6. ncı ve 
. . 8 gar 12 ncJ oldu 

15 ıncı, U ı-aarnG.s.1.oJ.05,2-Mah-
Fesuva1 komitesi tarafından . B~- ( mut G. s. 1.05, 3 - İsmail Beykoz 

bek - Salacık arasında tertip edılmış 1 07 4 - Sadullah Ortaköy, 5 - Ve. 
olan yüzme yarışı, düıı 28 müsabıkın d~t Beykoz, 6 - Abdülmecit Misır.~ı, 
iştirakile yapılmıştır. .. de· 7_ Şamil G. S .. S- Cer;ı~ ?rta~oy 

Komite, bu seneki musabakaya. 9 _ Ali Beykoz, 10 - Nezıhı Beşık. 
rece alanlara verilen hediyelerden gay taş 11 _ İsmail G. S. 12 - lvanof 

tu Her ' · Be 'k 14-rN>ir de şild kupası koymuş · Bulgar, 13 - Alaaddın şı taş, 
sene birinci gelen yüzücünün men~'t Ragıp Ortaköy, 15 - Mustafa Mısırlı, 
olduğu klübe verilecek olan bu ~ı! ' l6 Mehmet Boğaziçi spor, 17 - İrfan 
üçüncü sene sonunda, iki sene bır~n. Beykoz, 18 - Kegam hariçten, 19 -
ciliği kazanmış olan klilbün malı 0 a. Halit t. S. 20 - Melih F.B., 21 - Ke· 
caktır. .. u-· mal Beşiktaş, 22 - Nihat Beşiktaş, 

.Müsabakaya iştirak eden. 28 Y~~ 23 _ Şükrettin Hilal. 
cil arasında iki Mısırlı ve bır de Milsabaka neticelendikten sonra, 
gar müsabık bulunuyordu. 'Ik suadiye parkında vali tarafından kt. 

Yarış saat 10 da başladı. Da.h~~il sa bir hitabe irad ~ilmiş .ve gelece.k 
anlarda Galatasaraylı kard~.ıer. w l sene diğer komşu mılletlerın de denız 
ve Mahmut, rakiplerini haylı aşmabgia mlisabakalarımıza iştirak edeceğini 

b. farkla • muvaffak oldular ve az ır bildirilmiştir. 
rincilikle ikinciliği kaza>ldılar. . b. Muhittin Üstündağ, bunu müteakıp 

. . t' . . de ve hıç ır Büyük hır ın ıznm ıçı:ı 1• 11 inciye kadar derece almış olanlara 
hadise olmadan biten müsabakayU~ı ~ail mükafatlarını tevzi ve kendilerini teb. 

o•V 23 zuc 
nız beş kışi terketti. ıger . lmc rik etmiştir. 
Saiacı~ plajındaki varış yerıne ge • Birinci olan Halil bir kupa ve §il· 
ğe muvaffak oldular· . • Vali Mu di, ikinci Mahmut altın kaplamalı bir 
YüzUş esnası~da, -bırındve _ dört dolma kalem takımı, ~es.inciye kadar 

hiddin üstündagın bulundugu tak' birer kol saati ve 11 ıncıye kadar da 
·• abıklan ıp · d motör ve 6 sandal mus madalya verilmiştir. Merasını en son.. 

ediyordu. • bitirmeğe 
YüT.mede derece ala~ ::imlerini sı. 

muvaffak olan gençlerın 1 

rasile yazıyoruz: 

ra davetlilerle hakemler ve müsabık. 
lara parkta bir çay ziyafeti de veril· 

miştir. 

d seyirciler 
Dünkü at yantların an .,~ 

At yarışlarının sonun· 
cusu çok güzel o ~d~ 

. diye kadar go-
Yarış sahası şı,n k labahKtı 

•• 1 • de ecede a fUjm emış r "himi snvılnn "1· 
Bu sene görlilmemiş derecede rağbet 

gören at koşularının sonuncusu, dün 
Veliefendide şimdiye kadar görülme. 
miş bir krılnbalık önünd<' yapıldı. 

y ışlarm en r' · 
ar da Karanfil isimli hay. .. .. ko usun •' . 

nonu . · niznmi olarak çı. 
vanın cokeyı gayrı ı ve hayvan ya· 
\"ili mahmur. kullanın ş 
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23 sene uyumayan adam 
Dünyanın bu en bedb3ht adamlarından 

24 saati nası l g eç:r diğin i a n.atıyor 
biri 

AnKara gureş 
birincilikleri 

Ankara, 28 (Telefonla) - 938 se. 
nesi Ankara güreş birinciliklerine halk 
evinde devam edildi: 

56 kiloda: 
Birinci Niyazi (Ankaragücü), 
İkinci Namık (Güneş), 

üçüncü Hulusi (Güneş). 
61 kiloda: 
Birinci Abdullah (AnkaragücU), 
İkinci Halit (Ankaragücü), 
Uçüncü Salim (Ankaragücü). 
66 kiloda: 
Birinci Mustafa (Ankaragücll). 
ikinci Ihsan (Ankaragücü), 
Üçüncü Yaşar (Ankaragücü). 
72 kiloda: 
Birinci Süleyman (Muhafızgücü), 
İkinci Demir (Ankaragücü), 
üçüncü Necip (Ankaragücü). 
79 'kiloda: 
Birinci Adil (Ankaragücü), 
İkinci İsmail (Muhafızgücü), 

1Jçüncil Mustafa (Ankaragücü). 
87 kiloda: 
Birinci Rıza (AnkaragUcli), 
lkinci A1i (Güneş), 
Uçi!ncü Mustafa (Muhafızgücü). 
A~:r siklette: 
T.irinci Necmi (AnkaragUcü), 
ikinci Osman (Ankaragücü). 
Takım itibarile AnkaragUcü birinci, 

Muhfızgücü ikinci, Güne§ Uçüncü 
oımuşlardır. 

1 

rıştan evvel Paddvek'de dolaştırılan 

mı§tı. Bu yüzden çıkan ihtilaf ha· 
kem heyeti tarafından cokeye nakdi 
ceza verilmek suretile yatıştırıldı. 

Ko§ularm teknik neticeleri gudur: 
(İLK KOŞU HA1'1)1KAP) . 
Uç yaşındaki yerli yanmkan lngi· 

liz atlarına mahsus olan bu koşunun 
mesafesi 1600 metre, ikramiyesi de 
190 lira idi. 

Birinci: Bintepe (Celal Bayar), L 
kinci: Alceylan (İbrahim Nalçil\) 1 U. 
çlincü: Kop (Feyzi Çakmak). 

Yarışın favorisi olan Bintepe zorla· 
madan birinci geldi. Müşterekte Bin. 
tepe bir liraya 160 kuruş verdi. 

lKtNct KOŞU: 
Üç ve daha yukan yaştaki halis 

kan lngiliz atlan girdi. Mesafe 1800, 
ikramiye 470 lira. 

Birinci: Sonander (Prens Halim), 
ikinci: Novis (P. Halim), Uçüncü: 
Dardi (Asım). Müşterek bahis bir li· 
raya 105 kuruş verdi. 

üÇONCü KOŞU (lNÖNÜ KOŞU) 
SU: 

lki yaşında yerli halis kan İngiliz 
dişi taylarına mahsus olan bu koşuda 
mesafe 1000 metre, ikramiye 1000 li.. 
ra idi. 

Birinci; Karanfil (Mehmet Atman), 
ikinci: Yılmaz Ziya ( Mehmet Yıldı· 
rım), üçüncü: Sinyor (P. Hallm). 

Bahsi müşterekte ganyan 1100, pla 
sele de 925 ve 230 kuruş verdiler. 

DÖRDONCO KOŞU: 
"Uzun çayır ko~usu., ismini taşıyan 

bu yarış dört ve daha yukan yaştaki 
yerli yarım kan İngiliz atları arasında 
yapıldı. Mesafe üç bin metre, ikrami.. 
ye 635 lira. 

Birinci Mahmure (Salih Temel), i· 
kinci Ceylan (Fahri). üçüncü Movzika 
(Nazif). 

Ganyan 310, plaseler de 140 kuruş 
verdi. 
BEŞlNct KOŞU: 
Dört ve daha yukarı yaştaki yarım 

ve halis kan arap atlarına mahsus o. 
lan bu yarışın mesafesi 2800 metre, 
ikramiyesi de 255 lira idi. 

Birinci Alderviş (Fehmi Vural), i· 
kinci Musul (Snlih Temel), üçüncü 
Ünlü (Ahmet Geliş). 

Güniin en heyecanlı yarışı bu ol _ 
du. 

Çifte bahislerin birincisinde Karan· 
filden Mahmureye bilet alanlar 28.5 
lira, ikinci c:ifte 'bahiste Mahmurcden 
t. ı .:ı ,..rvişc bilet alanlar 9,5 lira kazan. 
dılar. 

İkili b3histe de, birinci bahis 19,20 
lira. ikincisi 74 O kuruş kazandırdı. 

Macnrlstnnda bir adam var ki, 
muharebede aldığı bir yara netice
sinde, 23 scnedenberl kendisini uy
ku tutmayor. Bununla beraber, son 
zamanlarda, bir lpnotlzmacı, yüzler
ce doktorun temin edemediği bir şl· 

fayı bu zavallı adama tattırdı. 
Muvakkat bir zaman için olsa da, 

onu uyuttu. 
Aşağıda, dUnyanın bu betbaht a· 

damının 24 saatini nasıl geçirdiğini 
kendi ağzından dinleyeceksiniz: 

- Ben hakiki uyku nedir bilmi
yorum. 1915 senesi haziranında, Leh 
hududunda başımdan aldığım bir 
yara, hayatımın en bUyilk kıymetle· 
rinden blrl olan uykumu aldı gl)tur
dU. O vaklttenberldlr şöyle her bah
tiyar insana nasip olduğu gibi göz
lerhne uyku glrmeyor, içim geçmi
yor, kendimden geçmiyorum. 
Adım Pol Kern .• Budapeşte etekle· 

rinde karım ve Uç çocuğumla bera. 
ber yaşıyorum. 

Benim lçln gece ve gündUzUn farkı 
yoktur. Hepsi gUndUz. GUnlerlml Ucer 
saatten sekiz muhtelif kısma ayırı
yorum. GUndUz ofduğu gibi geceleyin 
de yemek yerim. Her Uç saatin so
nunda. bir öğUn yemek yemek Ade· 
timdir • 

Bnzı defalar, gUnlerlm bana pek 
uzun geliyor. Sabahları, çalışmakta 
olduğum ·'Sigorta kumanyası" na gf. 
derim. Gerçi bu vazifeden çoktandır 
tekaUde sevkedllmlşlm. Fakat bir iş 
yapmakltğrm muhakkak ıa.zım. 

Sigorta kumpanyasının "Kaza
lar" kısmında çalışıyorum. Sigorta· 
hlarla konuşuyor, onlara tavsiyeler· 
de bulunuyorum. Çok defa mUraca
atıarmda, kendilerine mUhlm yar
dımlarda bulundum. 
Akşam Uzer!, yanı sizin akşam va· 

kltlerlnlzde eve dönüyorum. Gazete· 
lerl okurum. Benim okuduğum gaze. 
teler pek çoktur. Zira yalnız macar
ca değil ,ayni zamanda fransızca, in· 
gtllzce gazeteler de okurum. Bu ll· 
sanları çok lyl de blllrlm. 

Aflemle blrllkto yemek yedikten 
sonra, koltu~uma ceklllr ve roman 
okumağa haşlarım. Karım ve cocuk
Jarım uyudukları ''akit, ben coğraf
ya flo meşgul olmağa koyulurum. 
C:o~rafyayı cok severim. BUtUn gece 
harita kopya etmekle uğraşırım. 

Böylelikle sabah olur. 

Doktorlarımın tavsiyesi Uzerlne, 
her gün gözlerimi iki saat kapalı 

tutmalıyım. Böyle hareket etmez
eem, kör olacağımı söylüyorlar. O
mm için her gece yarısından sonra 
saat birden Uı;e kadar sırtüstU yatar 
''e gôzlerlmi kapalı tutarım. 

Her gün tncilden blr bap okurum. 
Bilhassa Davudun Mizmarmı oku • 
rnm. Bunda zevk ve tcsem buluyo • 
rum. 

Yirmi üç senedenberl gözilne uy . 
ku girmeden yaşamak, emin olunuz 
ki hnyat değildir. Bununla beraber, 

lloğanspor Muğlada 
galip J{eldl 

İzmir, 28 (Hususi) - Doğanspor, 
Eğe mıntakasında bir turneye çıkmıı. 
tır. tık olarak Muğlaya giden klüp, 
orada Muğlasporla yaptığı maçta, 
4 - l galip gelmiıtir 

gene Allaha t1Ukrederlm. Zira gör· 
dUğUm her kUçUk çiçek, a1rnn dere, 
uçan kuş neşe verebiliyor. Gözleri
mi ve hayatımı bana bağışlayan Al
laha geno şUkretmellylm. 

Benim için en yorucu saatler, öğ· 
leden sonradır. lşte o zamanlar ken· 
dimi yorgun buluyorum. Sabahlar 
gayet çabuk geçiyor. 

Gilniln ortasına doğru, yorulduğu
mu hissederek bir koltuğa uzanır ve 
yarım saat tavana bakarım. Yarım 
saat böyle vakit geçirdikten sonra, 
dinlendiğimi görllr ve işime deYam 
ederlm. 

Uyku nedir bilmiyorum. Rfiya ne
dir bllmtyorum. Bazan bunların her 
tklslııi de tecrUbe etmek, daha doğ
rusu kendi kendime uykunun takll· 
dini yaparak o hissi tatmağa çalışı
rım. Heyhat .•• Hayalim, bana bu ta
dı tatmama imkt'm vermiyecek ka· 
dar zayıf •• 

Belki de uykunun ne olduğunu 

kat'l ve ebedt surette ancak mezarda 
bfleeeğtm. 

Hayatımın bir diğer feltlkeU de, 
benim bu uykusuz halimi istismar l· 
cin etrafıma birçok slmsarların top
lanmasıdır. Ynzıhanem, mektupla 
doludur. Kimi benim bir slrkta ça
lışmamı teklif eder, kimi içerisinde 
bulunduğum harlkulA.de vaziyet et • 
rafında konferanslar Yermekllğlm 

tein bir dllnya turuna çıkmaklığımı 

ister. 

Son defa bazı Amerikalılar da ö
lllmilmden sonra başımı satın almağı 
tckllC ettiler. 

Ben bu tekliflerden hiç birini ka
bul etmedim. Kendime bir merak 
mevzuu gibi baktırmak istemiyorum 
Sualler sorulmasını istemiyorum. 
'nlnız sUkun içinde yaşamak istiyo
rum. lfola başımı, asla satmak taraf· 
tarı değilim. · 

Bugilnkü hastalığıma sebep olan 
kurşun, sağ şaka~ımdan girip , sol 
şakağımdan çıkmıştı. Bu suretle 
beynime de dokunmuş, şimdi başı
mın iki tarafından çeyrek bUyüklU
ğilnde iki delik nr. 

Bazı cihetlerden, son derecede has 
sasım. Gözlerimi bağlayın, kulakla
rımı balmumu ile tıkayın. Yanıma 
yaklaş!}n adamları bildireceğim gibi 
ve bana uzatılan şeyleri de temasla 
tarif edebilirim. 

Evimize doğru gelen bir adamm 
ayak seslerinden kim olduğunu söy· 
liyebilirim. Herkesin meslek ve meş· 
r eblne göre bir yUrUyUş tarzı olduğu
nu kestirebiliyorum. Her şey dima
ğımda ycretmiş vo uykudan başka 
her şey hatırımda .•• 

23 senelik fclrıket hayatımda yal· 
nız bir defa unutmak nedir tattım. 
O da, bir lpnotizmacının önünde ... 
İpnotizmacı beni hakikaten kendim· 
den geçirmişti. Fakat ne yazık ki, 
senelerdenbcri şiddetle duyduğum 
uyku açlığımın dişinin kovuğuna 
gitmlyecek kadar kısa ve gUdilk bir 
kendimden geçiş! ... 

Geceleri yorgun argın Ye gözlerin· 
de gUzel bir uykunun yumuşak par
makları değerek yastığa başlarını 

koyanlar, benim o saatlerde harita 
üzerine harita kopya ederek sabah
ları bekleyişimi dilşUnsilnler ve Alla
ha Ukretslnler " 



1-ımıtUN • A.CUST ım 

DEllriMLi KIZ 
No.41 Yazan: Niyazi Ahmet 

Adnan bir an içinde vücudunun ateı 
lendiğini hissetti. O kadar, ki fU Der. 
aimlinin üzerine atılacaktı. Fakat onu 
fikrinden vuıeçirmenin imklnus ol • 
dufunu, kanaatini dejiıtirmek için 
hır bir 18zlln klretmiyecetini biliyor .. 
du. 

- Dotru Hasan, öldUrülecek bir ka 
dmcbr, ama onu baıkaıı için kurtar .. 
mak llnmdır. 

- Kadın ne ite yarar Adnan Bey?. 
- Buan yarar. Buraya ıetirdı"Jderi 

Ylldt ahr kaçınru onu.. 
- Bu Uıtllne Adnan Bey •• 
Bu IOn cUmle, Adnanm ıuibine 

cfttl. Ricuııu Dermmli emir tellkld e. 
diyordu. 

Her ikisi mağaranm birer kenarına 
uandılar. Adnan, hep GUlçubutu dll. 
ıUnUyordu. 

Sabaha kadar uyumadı. lpklar ağa.. 
nrken sözlerini Kutudereıine doğru 

dikti. 
Birden hiç ummadığı bir ıUrWtU L 

le yerinden sıçradı. Uzaktan, çok u. 
saktan motör ıeıleri geliyordu. Yerin 
den fırlayarak etrafma bakındı. BUtün 
dikkatile dinliyordu. 

- Tayyare .. diye haykırdı. 
Şimdi, sesler daha bariz olarak du.. 

yutuyordu. 
Tayyareler bulutların ara1Indan ıll 

slllerek Kutudereaine doğru ilerledi • 
Jer. 

Adnan Hasaru uyandırdı: 
- Bak, deıdi tayyareleri ıcbilyor 

muaun? 
Deraimli yerinden fular fırlamu 

llJlhına davrandı: 

- Ne yapıyorsun?. 
Hatan durakladı. Ne yaptıfmı bil

meden liJahına davranmıttı. 
- Şimdi, Seyit Rızamn bulundu • 

iu yerleri bombalayacaklar galiba.. 
Filolardan ayrılan tayyareler bir ok 

ıibi botlukta sivrilerek Kutudereel. 
Din Userine alçahyor a bombalannı 

lmakıyorlardı. 

Huan, manzarayı dehıetle ae~ 
dlyorclu. Hele yerlere çarparak par. 
çalanacak &ibi boflukta yuvarlandık • 
tan aonra tekrar bafb bir istikamet. 
te bir clalcika içinde kaybolduklanru, 
bulutlara kanpnalannı, gözleri yerin.. 
den fırlamıı blr deli gibi .eyrediyor. 
du. 
Bombardıman on bet dakika kadar 

ıürdil. Sonra filo tekrar Kutuderesl 
UstUnıde toplanarak uzaklattı, kaybol • 
du. 

Adnan: 
- Yarın dedi, buralar askerle do. 

Jacak.. 
- Ne biliyorsunuz?. 
- Öyle olmasaydı tayyareler ıeı. 

mezlerdi buraya. 
Tayyareler, bu birinci manevradan 

sonra, ıesleri duyulmayacak kıwdar u. 
aldatmıtlardı. Adnan: 

- Huan, çabuk, Kutudereaine cf.. 
delim .• Bakalım ne oldu. 

Koprak ilerlemeğe batladılar, fa • 
kat Kutudcreıine yaklaımanuıtardı 
ki tayyare aeıleri tekrar duyul • 
meğa bqladı. Adnan korku ile etrafa 
bakındı: 

- Kurtulamayacağız caliba? .• 
- Neden Adnan Bey?. 
- Tayyareler gene geliydlrlar. Mah 

auı gittiler. Bakalım kaçan imanlar 
bulunacak mı diye usaklafDUtlardı. 
Huarı: 
- Çabuk Kutuderesine girelim. 

Oraya &irenek birıey yapamaı:lar .. 
- Niçin yapamazlar? .. 
- Bomba taılan kıramaz. 
BtıtUn kuvvetlerini tabana vererek 

k.,ıuyarlardı. Beııi, ne yapmııtı aca. 
ba? Giilçubuğu çerbeıt bırakmrt mıy. 
dı? Öyle olsaydı Dersimli kız Kutu. 
deresinden çıkmrt olacaktı. 

iki arkadaı Kutuderelinin bir ma • 
laraaına girerlerken hombatdıman 
batJanuıtı. Adnan: 

- Bizi gCSrdüler, dedi. Şimdi bom. 
ba1annı yalcbracaklar .• 

Mataranın Oıtllne dtııen bombalar, 
b8yGk gilrllltUlerle toprağı sarsıyor • 
ela. Mapralarda kimseler yoktu. Her 
tarafı birbirine beıueyen bu toprak 
altı tukellnl Adnan tanımıyordu. 

- Hasan dddl, Seyidin bulunduğu 
yer neresidir.. Oraya gidelim. 

- Seyit gece buradan çıkacaktı. 

Gitmiıtir. 

- Hepıl mi ıitti, kimse kalmaz 
mı?. 

- Kalınıpa ıısrtırUz. 
Adnan, bir aralık GUlçubuğu bağlı 

bir halde bıralıcmıt olmalan ihtimalini 
dütllnerek ilerlerken aelleniyordu: 

- GUlçubulıc, QUlçubuk 1. 
Tayyarelerin motör aellerl buan 

baıuçlarmda oğulduyor, buan hiç 
duyulmuyordu. Bombalar, çok 'ima 
fuılalarla mUtemMllyen topraiı ur • 
uyordu. 

Dere kenarına lnmitlerdl. Buraaı, 

açıkhk bir yerdL Adnan, qığın girdi. 
il taraflara dikkatle bakmağa baıta.. 
dı. Tam bu esnada topraklar yanldr. 
Bomba yanıbaıına dütmüı, büyük bir 
kaya parçasnu yıkmııtı. 

Adnan, kendine gddiği vakit, top • 
rakla yan vücudunun örtülü oldufu. 
nu ıördü. Vücudunu 1amıldatamı • 
yordu. 

- Hau.n .• Hasan .• 
- Haıso .• 
Cevap yoktu. Ellerile etrafmdatd 

topraklan, tatları temizlerken yaralı 

olup olmadıpnı anlamak için vücudu.. 
nun afnyan kıımını aramaya çalıp • 
yordu. Fakat her tarafı kukatı ke. 
lilmltti. 

Tayyare ıellerl ldinmlıti. Hava ka • 
rarmak üzereydi. 

- Bütün giln baygın bir halde kal. 
mıpm, diye ıöylendi. 

KendiQl toprak yığınından kurtar • 
maıı bir saat kadar ıürdil. Ayağa 

kalktılı vakit her tarafı titriyor, a. 
dım atamıyordu. Tekrar yere çöktU 
ve upuzun yattı. Derin bir uykuya 
dalar gibi yorgun cözle.rini tekrar 
kapadı. 

Uyandıiı vakit, rifiri karanhk her 
tarafı- u.rmııtr. Sert bir rilsah eaL 
yor, UşUtUyordu. 

Bir inilti duydu. 
Kulak verdi. 
Evet, bir inilti. 
- Hey .. Kimıin?. - ..... . 
- Haun.. Hu10 •• 
Sonra a'klma GWçubuk geldi: 
- Giilçubuk.. 
inilti daha çok arttt. Rüzglr, setin 

ne taraftan geldllini saklıyordu. 
- Gillçubuk •• 
Adnan, ayağa kalkmıı, uta sola, 

kotuyor, mütemadiyen çağınyorıdu: 
- QUlçu bıık .. 
- Adnan Bey.. Gel.. Kurtar be. 

ni .• 
(Arka11 var) 

DONANMAMIZ lZMIRE 
GİDECEK 

Başta Yavuz olmak üzere donan· 
mamız 9 eyUU lzmlr kurtuluş bay • 
ramında bulunmak Uzere yakmda 
lzmlre hareket edecektir. 

Donanmada yapılmatka olan ha. 
reket hazırlıkları bir kaç gUne ka • 
dar ikmal edtlecek ve donanma ey. 
11Hlln ilk haftasında lzmlre gidecek
tir. 

KAPUT BE2l ;p1YATLARI 
14 Tip numaralJ kaput bezi fiatı 

hakkında tktıaat VekAleti qağıdakl 

kararı almııtir: 
3990 sayılı reamt guete ile 5-8--

1938 tarihin.den itibaren meri olmak 
tl.zcre fiaUan ilan edilen kaput bezle
rinden 14 tip numaralı bezin fiatı a. 
pğıda yazılı tekilde tebdil edilmiltir. 
Bu tebeddW 29 Ağustos 1938 pazarte. 
si gUnilnden itibaren mendir. 

Adana ve Mersin vlliyeileri dahi· 
lli>.de bulunan fabrikalar için 75 em. 
geni§liğinde 36 M. lik bir topu satıı 
fiyatı 615 kurugtur. 

Beh« 5 1m. en farkı için top ba. 
IDl& farkı, fiat 31 kuruştur. 

Adana ve Mersin villyetlerl dahi. 
llnde bulunmıyaıı fabrikalar için ~ 
sm. geniollfinde 36 M. llk bir topun 
aatıı fiyatı 640 kuruftur. 

Beher 5 sm. en farkı içlıı top bap· 
ua farla flat 32 Jmrqtur. 

B:r ylldıza ~· 1 numaralı gangster korkusu 
kadın ,, adı takıldı 1 ? ... 

Cincer Racers - Edvard 
Hu ver 

Ydchz ve 111 N'lllDAralı halk Dlşm am" Con DUUnprln peff.nl bınlam J'1UI .. CIJlllen" po1l9 tefkil&tı teff. 
Bollvud4akl bukmda ıdJAh sealerind en sonra ıeceledller; MbahleJin nlt anlanddar; ulenmelr kereler!? ... 

Nevyorkta gtlnlln dedlkoduın, A- sakin btr halde buldu. Delltmen ka· 
merlkanııı Clym&n tetkllltı tefi Ed· dın, kendlıine aeılendi: 
vard, Huverln, Amerikalı yıldız Cin- - Size bir vlıki takdim edebilir 
cer Racersle evleneceğldlr. Fred As- miyim? 
terin film eti Clncer Racan, meş- Hlo tellşsız, heyecansız sôrulan 
bur; fakat lld~ard Huver de, onun bu sual karşısında, Edvard Huver, 
kadar olmasa bile; gene aı meşhur kendisini tutamıyarak, şöyle dedi : 
değildir; polis teşkll&tı .. 1 Numara. -Olur fe1' değil: amma da sağ-
lı halk düşmanı" Con Dllllngerle bir lam sinirleriniz var haa, sizin! 
tUrUl bqa çıkamayınca, relslctlm • Kartı kartıya, ••• yan yana ... baş. 
bur Ruzvelt, bu deheetln önUııe ge- başa •. diz dize .. oturdular; tatlı tat· 
çllmesinl ehemmiyetle lıtemlt ve 11 konuttular. Husuıt organizasyon 
bunun üzerine de Edvard Huver ta- şefi, önce yıldızdan kendisini ma • 
rafından mevcut pollı teşkllltından zur görmesini rica etti: 
ayrı, eeçllmlt yepyeni, elemanlarla _ Bu tehdidin uydurma olduğu. 
hususi bir organizasyon ortaya çı· nu, bir rekllm iti mahiyetinde bu· 
~arılmıt ... G • Men" - okunuta gö- lundulunu sanmıştım. Bundan do • 
re "Clymen" - denilen organlzas • layı timdi size kartı mahcubum. Be 
yon mensupları, Con Dllllngerl "ya reket versin, kl tam zamanında gel 
ölU, ya diri.." getlrmeğe memur e • dim. Daha ziyade geclkmedlğlmden 
dllmişlerdl; gerçi bunlar ayni za • 

dolayı da memnunum t 
manda çetenin diğer mensuplarını 
ve bqkaca bUtUn gangsterleri ta • Sohbet ilerledi, aıırbaşlı adam. 
kip lşlle de tavzif olunuıuşlardı; fa· ilk defa olarak itiyadını bozdu: si. 
kat bu organizasyonun ortaya çıka- llh seslerine gelen adamlarına ba· 
rılmaslle o zaman asıl istihdaf edl- ıı talimat vererek, kendilerini sav· 

• sözll seyretti,.... yutkundu. Cincer 
len maksat, evveli. blltün poltı teş- Racersin kendini unutturmamak ı. 
kllltının gözUnll yıldıran Con Dit- cin böyle alellde bir rekllm vasıta. 
Ungerl ortadan kaldırmaktı. "Ölmek ıına ne ihtiyacı vardı ki, Clymen 
var, dönmek yok" yemlnllıl Clymea şefi, mllteheyylçtt, sinemadan çık • 
ler, ıoıı sistem ılllhlarla ıaldırmış. tıktan sonra da zihni delişmen yıldı. 
lar, sokak muharebelerinde bir ço- zın çıtgınhktarlle yoruluyordu. Yok 
fu mitralyöz ateşlle sapır sapır dö- sa ona tutulmuş muydu? 

::~:~·~. 1~~~ ~~~:,:!r::;:~:"::. Edgar Huver, bu kadar çabuk zl. 
çıp kurtulmuıtu. Ancak, artık )'Uz fa kapılmağı nersıne yediremedi, 

kendi kendine kızdı, Clncer Racerse vermedill metreıl Romanyalı Anna 
Seyc, kıskançlıkla polise ihbarda bu kızdı ve sonra da bu kızıınhtını top 
lununca tuzak kurulmuı. Con Dillin yeknn Hoıtvud yıldızlarına ınmul " 
ger, eıkl ve yeni mt'trealerlle beri\· lendlrdi. Polisi rektAm maksadlte 
ber bir sinemadan çıkarken nıerlne bundan böyle işgal etmemeleri için. 
ıoo terce kurıun 11kılarak yere se- başta Clncer Racen, olmak tzere 
rllehllmişU. Gerek bu vaka ve te • bUtUn Hollvud yıldızlanna bir den 
ferrUatı, gerek Edvard Huverln Cty vermeğl tasarladı; bu kararla, mil· 
men organlzaıyonunu ne ıuretle or. racaata göre gangsterin yıldızın e. 
tata çıkardığı, dolayıslle Con Dlllln vlne baskın yapacağını bildirdiği 
ser meselesinde O)'Dadıtı rol, vakti· geceyi bekledi. 
le tefrika ettllimiz "Ya ısın, ya diri" 
isimli eserde uzun uzadıya anlatıl
mıştı. lşte Cincer Racersle evlene. 
celi dedikodu mevzuu olan adam, 
bu Edvard Huverdlr. 

Bir yıldız, hele Amerikalı bir yıl· 
dıı için herkeıl kendlalle dalma met 
gut edecek bazı trllklere bqvurul • 
mak, A.dettlr, yani kendisine ıanıas
yonel rekl!mlar yapmak... Dalma 
ehemiyetle göz önllnde tutulması i· 
çln, seri haltnde maceralar ismi et
rafında sıralanmalıdır; meseli, ya 
muqakalar, ya da para için tehdit
ler, taarruzlar v. ı .• 

Fllln yıldızdan bir gangster 
100,000 Dolar lstlyerek tehditler sa 
vuruyoraa. bir kaç hafta olsun ga
zeteler o yıldızın bu hldl1e1lne dair 
sUtun stıtun yazı. türltı tUrltı resim 
basar. Hulba, bir yıldız ve onun tir 
keti, herkesi devamlı ıureıte allka
dar etmesini bllmeltdlr. Bir mesele 
kapandı mı, bir yenisini düştınmek, 
bulmak icap eder. Dalma umumun 
teceutlsUnQ beılemek lllıumul 

Bu ltlbarla, yerytlzUnlln bacakla. 
n en hareketll yıldızı sayılan Cin· 
cer Racers, geçenlerde pollae mtra
caatıa tehdit edlldlllnl bildirince, 
bu kabil rekllmlara az, çok alışarak 
petde arkasındaki maksadı ıezln. 

ler gibi olanlar. mtıracaatı ehemmi· 
yetil telAkkl edip te ciddiye alma
dılar. Bunu, bu yıldızın rekllm şe. 
flnln bir buluşu olmak üzere tefsi
re mntemayll görllndtıl~r. Bununla 
beraber, polis, tahkikat açmak mec 
burlyetlndeydl, tlkAyet mevzuuna 
göre, işi Clymen organizasyonuna 
havale etmek llzımdı. 

Bu yoldan, meıeleye Amerikanın 
koca "Eddl'' al elkoydu ve .dosya
yı gözden geclrdlkten ıonra yaptı. 
it ilk ler. o zamana kadar yalnız 
resimleri göztıne llleen "kızıl saçlı" 
yıldızın bir fllmlnl ıeyretmek ol· 
du. lCdsar !f t1ver. dellımen sene dan 

o gece, htc bir tertibat aldırma· 
fa lllzum görmekalzln, otomoblllne 
bindi, gttsel kadının Hollvuddatl 
kötktıne gitti. o civarda ştıphe uyan 

dıncı bir adamla kartılaeaa blle, 
bunun ancak yıldızın rekl&m tefi 

tarafından para ile tutulmuı. ıanıı 
ter roltl ornıyacak bir klmıe 61aca. 
tını tahmin edlrorclu. 

Fakat, otomoblll yıldınn töşk11 
önünde durur durmaz anıızın 3 kur. 
ıun kulaktan yanından ı"ht çala • 

rak geçti~ 3 rovelver kurtunu ••• Ed
vard Huver, kurşuna kurşunla ce • 
vap verdi. LA.kin, kendisine kurşun 

sıkanı yakalıyamadı. Otomobllden 
yere atladı, çit üzerinden ııçrıyarak 
yıldızın bahçesine ayak bastı. Der
ken, bqka bir adamın kötlr.ten çı. 

kıp soluk soluğa kaçtıfını aeeelecll. 
Edvard Huver ateş etti, kurşun ısa· 
bet ederek, kaçan yere yuvarlandı. 
Bu sefer tehdidin uydurma olmadı
lı, Clncer Racerae karşı bir ganp_ 
ter çetesinin harekete gectlfl açıla 
vurdu. 

Clymenlerin şefi aalona girince, 
Amerikalı yıldızı tekrar oturmu 

dı ve o ıece, bUtlln gece yıldıza re • 
fakat etmek "fedak&rlılında" bu • 
ıundu! Ve bunun neticesi olarak ta, 
erteal sabah nişanlandılar! Gerçi 
Edgar Huver kansUe meşgul olma
la nadiren vakti olan bir iş erkett. 
dlr, hatta. ilk karısı da kendisin • 
den bu ,.Uzden ayrılmıştır, ama bu 
seter karısı olacak Clncer Racers de 
kocaslle meşgul olmata nadiren vak 
ti olan bir le ka~ın.ıdır: bir film yıl
dızıdır. Bu itibarla mesele arada 
yoktur! 

Bu nltanlanma tayf olunca, et • 
raflı netrfyat bqgöıtermtş, bu ara
da yıldtzın ha1atı da bir kere daha 
elenmlttlr. Clncer Racersin şimdi • 
ye kadar geçen yatayıtı. enteresan 
huıuılyetll tellkklslne ye"eren bir 
tarzdadır. 19 yaımdayken Teksas • 
da k1lçUk, fakir bir mektepte muat· 

ıtmeydl.Kendlılnln ötedenberl öğretti 
talebeler. 9-10 yatında çocuklar • 
dı. Geno knm bunlarla uğraşmak. 
tan son derece canı aıkılıyordu. Son 
ra o a.maa stızel de değlldl. Saçla-
rmm rengi, ,.adırganır bir kızıla ça
llJ'ordu, )'ld normalden ziyade u • 
sundu. atzı fazlaca bllyilkttı ve yal· 
nn vttcudtı topluca, kıvrak bir gö • 
rtınllfteydl: ancak bu cihetten göz • 
ıert berine çekiyordu. Günllll birin-
de komşu vtllyet tehtrlerlnden bi
rinde bir dau mbabakası açıldı. 

Gene tıı çocuklan uat edince bl· 
ılklete binerek, mtllabakaya katıl-
mak lzere oraya yollandı. Daııset. 
mekte goaterdltl maharet, dikkat 
uyandırdı; ne çallk, ne haretetll 
bir danaGzdn bu ana mektebinin 
g1enc tıı mualllmeal! Battl danaet· 
mette kendlllne mahıua bir tısllbu, 
bir ıtlll ıöse çarpıyordu. Bir bakı • 
ma tatacak şey olmasa gerek: Çt1n. 
kil, danaetmefl, radyonun danı ha· 
valanna ayak uydurarak, tek batı-
na, kendi kendine ötrenmlttl. Ktısa 
bak&cla 1 inci mtlklfat olan 800 Do. 
lan kuandı; diler taraftan da dans 
l&humdakt bu bqanıı du)'Ulunca, 
mektep ldareBl kendisine 701 Terdi • 
llnl bildirmekte hiç gecikmedi. 

lCaef edecek aebep yok, blllklı; 
çtınkü, bir ay ıonra iştirak ettlfl 
Fllldeırtyadakl bir dans mnaabaka-

ıında da kaıanıp, bu 2 ncl muvaf. 
faklJ'etl tızerlne de .. Brodvey" de 
btr revil için angaje edlldl. Usta • 
lıklı ıao ıanatklrlan. ıaçınm rG-

glnl ve panltııını "tashih" eltltlerl 
slbl, hekimler ve maklyaJ ıanat • 
klrlan da )1lzt1ntln bl~mlnl değlştlr· 

mekle meşgul ola ola, dan~z gene; 
kız başkalqtırıldı. Fakir köy mu • 
alllmeıl, danı müsabakalarını ka • 
zandıktan sonra senesine varma • 
dan, peri masallarında dlnlentı" 

• 
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Ka lp ha~ta . ıkıarından 
haz ım -.ızhk çpkenler 
BU MEVSİMDE NE YEMELİ 

VE NE lÇ.UELİDİRLER? 
Etler arasında evlerimizde besledi· 

ğimiz uçucu hayvanlarla av etleri 
vardır: 

MU ıoner olan 
berber 

Bir tesadUfiln yardımı ile milyoner 
olan Amerikalr b:rber Kristinin hiki. 
yesinden evvelce bahaedilmiıti. Hatır. 

Piliç, güvercin. hindi, tavuk, ördek, 
kaz.. bunlar arasındadır, yazın yenebi 
len yalnız pi!i;; ile tavuktur. Diğerle· 
ri ağır olduğ'U için kışın yenirler. Kı. 
şın onlar hakkında da icap eden ma. 
li'.tmJt verilecektir. 

Haı:ni kolay av etleri: Keklik. bıl· 
dırcın, tarla kuşu: kara tavuk, çulluk, 
çulluk yavrusu. 
Hazmı gilç olan av et'eri: Su kuşu. 

tavşan, süliln. ada tavşanı. 

Balıkları da ayni şekilde dUşUnebi. 
liriz: 
H1zmı kolay olan balıklar : 
Sazm, dil, barbunya, kum balıkla. 

111· 

Hazmı güç olan balıklar: 
Turna. göz. kefal, tekir, kalkan, 

morina: sardunyadır. 
Hazmı kolay olan taze yeşil sebze· 

lcr: 
G:dat vaziyetlerinden daha ziyade 

vit'.lminleri itibarile yer tutan sebze. 
le- yaz ve kıea ait olmak üzere hepsi. 
ni birden yazacağız: 

Çlinkü: Son günlerin çok hı~ı el. 
r ~ndifer otomobil. tayyare gıbi va. 
s:taları kış meyva ve sebzelerini yaz 
m -.mJe'·ctlcrine vaz meyva ve sebu. .• . . kte 
le:-ini kış memleketlerin yetiştirme 
ol::lt:~ndan yazın istenildiği ~~k~ş 
f c;,,ze ve meyvalan bulunabildıgi gı· 
bi kı,,m da yaza ait meyva ve sebze. 
ler bulunabilir. 

Blz de bunu dilşUnerek yaz ve kışa 
ait olmak Uzere hepsini birden yazı • 
yoruz: 

latalım: 
Berber, bir çocuğun batındaki ya. 

rayı detmesin diye, saçlarını ustura 
ile hususi bir tarzda kesiyor. Çocuğun 
saçlan uzadıktan sonra bakıyorlar ki, 
saçlar kıvırcık olarak çıkıyor. Eskiden 
düz saçlı olan bu çocuk, ıimdi kıvır. 

cık saçlı olmuıtur ve bu kıvucıkhk bir 
daha da kaybolmuyfr. 

Bunun Uzerine, adamın aklına bir 
fikir ıeliyor: Kadınlar daiQta kıvırcık 
saç isteyip duruyorlar ve bunun için 
berberlere koıuyorlar. Halbuki, bugün 
mevcut usullerin hiçbiri bunu tama. 
mile temin cc!cmiyor. 

Kristi, bu uıulü tecrübe mahiyetin. 
de evveli karısına tatbik etmek istiyor. 
Fakat, berberin karısı, kocHına güve. 
nemediği için, buna razı olmuyor. 

Bunun üzerine berber, mahalledeki 
genç kızları mi.:racıat ediycr ve onla. 
ra, bu usulde aaçlarının kesilmesine 
razı olurlarsa, hayatları müddetince 
saçlarını bedava keseceğini vaadedi.. 
yor. 

Bu vait üzerine, saçlarının yeni bir 
usulün tatbikinde tecrübe tahtası ola. 
rak kullanılmasına bir iki kız razı o • 
luyor. Fakat, piıman da olmuyorlar. 
Ustura ile huıusi ıek:lde kesildikten 
bir müddet sonra, saçları kıvırcık bir 
halde gelmeğc baılıyor. Ondan ıonra 
da bir daha düzelmiyor. 

bir artist ağır 
yara~an jı 
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Artistin hayatı hakkında endiıe gös 
terilmektedir. Dijon hastanesine kaL 
dırılan matmazel Reni tedavi için en 
milteha1111 doktorlar getirilmiıtir. 
Haıtanedeyken tedavi ücretini ar. 

tistin mensup olduğu sinema tirketi 
vermeyi Uzerine almııtır. 

Ren Pole, aslen Cezairll bir Arap 
kızıdır. Fakat anısı babası müslüman 
elan bu kız Buda dinindendir. Çok 
genç f•tında macera hayatına atılan 

Ren, bir Japon manastırına girmiı ve 
bir müddet orada yapyarak muallim. 
tik etmiıtir. 

Esasen Rende Japonlara benziyen 

1 

bir çehre vardır ve hususiyetini bilhas
u kendisindeki prk güzelliği tetkil 
etmektedir. 

' Ren Pole, artist olmadan evvel bir 
" mUddet te spor aahaaında kendisini 

Haleb mektubu 

Hıtep, (Hususi)° - Hatay davası 
çıktığındanberi burada clup bitenleri 

cöstermiıtir. tyi bir atlet ve yüzücü 
otan Ren, birkaç kere pmpiyonluk b. 
zanmııtır. allka ile takip ettiğinize ıüphe etmi. 

Bundan aopra Fransu aahnesine yorum. 
bir müzikhol artiıti olarak çıkmıı ve Suriye ile Türkiye cUmhuriyeti ara. 
bilhaıu Arap ve Japon rablan ile mnda mevcut anlaımaya rağmen doat. 
meıhur olmuıtur. ça birçok aealeriı\ arasına bir takım 

Ren Pcle, ıon defa olarak "Tallln falıolulann da kanıtığma elbette Jd 
vakıfunudu. 

eli,. iıminde bir film çevirmiıtlr. Muhakkak Jd Halebin haJdld ve te.. 

MEKTEP KtTAPLARI 

Memleketin her tarafında okullamı 
derse bıtladıldan gün talebe elinde 
kitap bulunduracak tekilde okul ida • 
releri ve kitapçılar için kolayh'Jdar 
gösteren yeni bir talimatname ha. 
zırlanmıı n ali'kahlara ıönderilmiı. 
tir • 

Bundan bat1ra latanbula uzak olan 
villyetlerin ihtiyaçlannı kolay ve ça. 
buk temin edebilmeleri için de Diyar. 
bakır ve Erzurumda birer kitap aatıı 
deposu kurulmuıtur. 

miz Arap aileleri TUrkiyenin aadık bi
rer dostudur. Yalnız TUrk dUımanbfı 
perdeai arkasında maddi menfaatler te. 
min eden hüviyetleri gibi asıllan da 
meıkOlc bazı flhsiyetler ellerinde zu. 
lUm ve cebir sillhiyle ortahfı kaaıp 
kavurmaktan geri kalmamaktadırlar. 

Ispanak, hindiba, marul, kuş kon • 
m:ız, kereviz, enginar. kabak. asma ka 
oa41. taze fasulye. beze'J~ b8I kaba. 

Bu canlı delillerden sonra herkes 
berbere itimat ediyor ve küçük bir 
berber elan Kristi, az zamanda dükki. 
nını büyütüyor. Amerikanın her tara. 
fından kendisine mü§teııi temin edi. 
yor. 

Kriad, Londradan kenclitine Jra~n 
bir davet Uzerine bugün fnciltereye 

Fransu mU.ıildıol ve sinema artist. Kitapçı bulunmayan 10 villyetimi. 
'ferfnden lleıı Pote bir otomo'bil ..... ,. .. - ain dera kitaplan da dojrudan dojru.. 

Halebin temiz Arap aileleri bugün 
bunlara nefretle bakıyor. Tück düt
manlığını ceplerini doldurmağa vesile 
ittihaz eden bellibafh aile de Cabiri. 
terdir. Araplıkla asla alakası olmayan 
ve hatti aslının yahudi olduğu iddia 
edilen bu ailenin ıeceresi hakkında 
e~de. edilen malOmat da bunu müey. 
yıttir. 

Bunların Saf et ıehrinden geldikleri 
Ye cetlerinin (Cebrı) ilminde simit 
utan bir Yahudi oldtıfu ve bu ıimite 
burada halkın bucUn dahi (Kt'kecabir) 
dedikleri ve citgide Cabra ve Cabirt 
tarzında laiın aldıklan Halebin maruf 
ailelerince meçhul değildir. 

6. .. •-- Y• 7erlerine HYkolunmaktiılılır, Ve 
(Sonu Sa. 6 Sü. 4) gelmİ§tir. f sında ağır surette yaralınmııtır. sevk itine fimcliden baılaıımqtır. 

klrıumumlyeye blldlrllmeal lıtenll
dl. Hayvanat bahçeıl idaresi de, bir 
firarın önüne seçmek için, bu tak • 
dlrde kullanılmak Uzere bir ıırınga 
hazır bulundurulduğundan bahsetti. 
KUçUk bir enJekılyonla kara canavar 
imha edllebllecektl. 

~~~~~~-::-~-:-~~~~--~~~~~~~~-=-~~-=-_:--

müzakere mevzuu o~an : Avam Kamarasıno a 

~ 
A R A D U L ,, I? .. '' -, ., 

hurmasına kurf)• panze b:r b:ı lun madıiı için tondrayı 
Pn 1 lşeye uğratan ekzot ·k UrUmcek. öldU J f :ı kat, hayvanat 

bahçeslne 100 t ı ne yavru hıraktı ...... 
"Kara Dul" ismiyle asılan pek: neden boyuna nöbet beklediklerinin/' Orümceftn gelmesi ve ıtrmeaı , hl· 

h 11 bir örUmcek asıl sebebini koca vapurda iyice bl- diseslz geçti. Onun bulundu.ıı.u yerin 
meş ur ve çok tehlike ı ., 
bi d bj L dra hayva- len biricik adamdı. Hatta. 2 yolcu- önUnde geceli, gUndUzlll bir adam 

r en re ölmUştilr; on ! IA.k k 1 
nat bahçesinde azami dikkatle mU•j dan birinin mut a amarada nö-1 nöbet bekleyordu; örümceğin serbest 
hafaza edilen bu ekzotik örümcek betçi kalmasını şart koş:- n da kendi-, kalması endişesiyle mUteyakkızdı. 

kama· siydi; cUnkU ..... · 1 Bir mücevher, bu tehllkell örUmcek-
dolayıaiyle geçenlerde a\·am çu kil kamarada "lnkodan bl 

d 1 h t k iri veril- n • " rl ten daha sıkı muhafazaya tA.bl tutu. 
rasın a bir ist za a r d k sandığın içinde de kalınca lam azdı .r 
mlştJ san ı , j 

• 1 "Glas- camdan bir kutu vardı. Kutunun 1- BUyUk Brltanya efklrıumumlye • 
8.~ndan birkaç ~afta evve' 

1 
ln· cinde eanlı bir mahlQk bulunuyordu;; si, hayvanat bahçesindeki yeni aan. 

kov vapuru, Kap dan kal km ş, bu.mahlQkun gU\ ertede bir gezin.' 
il 1 1 

JC. başla ve sasyonu öğrenince, ziyaretçiler akın 
g tereye doğru yo a maea • tiye ,. 1kması ihtimali hesaba katıla-) k ara- ., akın zabite kısmına yollandılar. Fa-
mıştı. Vapurun 12 numara ı am rak bundan korkuluyordu. Bu tak. kat ince, uzun bacaklı yuvarlak ıı. 
sında yerleşen 2 yolcu, hal ve hare- dlrde \•apur yolcuları müthiş bir pa- yah canavar görülünce, .. azete lda-
ketlerlnl acalp gören diğer yolcular k acak delik arıvacaklardı e 

d 
t kil et nikle aç · · rehanelerine protesto mektupları 

arasın a dedikodu mevzuu eş • umaralı kamaranın her 2 sakini JC.d B 
mekteydl: bunlardan şüpheleniliyor- 12 n d bu derecede takay ... ·ütle yae; ı. UtUn Londra, .. Kara Dul" ta. 
d M 1 d bl ı ak taratın an " rafından ısırılmak endişesindeydi. 

u. esell, bu 2 yo cu an r • h faza edilen 3 Uncu yolcu,.. bu Hayvanat bah,.esl idaresi, tavzih 
şam yemeğine indi mi, öbUrü kama- mu a ... 

canlı mahlflk... UstUne tavzih göndererek. kafeıln 
rada kalıyordu. Hafta süren ıeya- Londra hayvanat bahçesi için tflr-
hat esnasında onları dışarıda bir an 

1 1 
le gıe"lıilen nadir bir gayet sn~lam bir surette kapalı oldu· 

h' bl ilk t B e- lll gUçlUk ere e ~ ğunu ve örümceğin firarının tama. 
le r te gören olmamış ı. a 1 ffr bilhassa tehlikeli ekzotlk ö- mtyle lmkAnsız bulundu.ıı.uno temin 

la ..,. ,.ta b ı "Y Jtı Dünyası"· m sa • " n ., ı .. ' un ar era 1 y rlller bu örUmce.ıı.e· 
1 du . rümcekt • e • 6 • için uğraştı. Üstelik hususi bir n .. 

na alt 2 kişi, 2 gangster sanı ıyor . D l" derlerdi. onun ısırmaaı u-
b b 

1 1 
da far "Kara u • • bet usuıu yerine getlrfldlflnl, dev-

vl e udsel ep e kyo culhar larası:dıkları. gUçlll kuvvetli bir erkeği tarif edile- rlye gezdirildiğini de bildirdi. An ., 
aca o aşma tan oş anm ' l ıa kıvrandırnrak blrka" 

b 
.ıı.ı hl 1 tem..... mez acı ar "I cak, bu teminat da kAfl derecede 

ele bir arada görünme., ç s " 1 1 inde bu dUnYadan öteklı 
dl 1 b slenllf· saat cer s · I fayda vermedi ve gUnUn birinde Ka-l 

!tle rl yolunda şUphe er e öndermc.ı;.e yeterdi Bu ö-
d S 1 1 dan biri can dünyaya g tt • I ra Dul, avam kamarasında peki 

:ı': •:· 1 ~nr: Y~ cub~r Uphe ;ebeH rumceğfn ısırdığı kimse. kesenkes, hararetli bir müzakere mevzuu ol -
ın ıs Y e aş a r ş • mahrnlmuş, demekti: onun ısırma _; du. Slir Vflyem Devlson, karanlıklı 

ortaya attı· yani bu 2 kflJlnfn kama 1 J 
· ' 1 esfkaları sına karşı hic bir panzehir yoktu:. bakı"larln, dahiliye nezareti mns • 

ralarında mUhlm slyas v / 1 1
. 1 

sakladıklarını tahmin yollu.... • hiç. teşarından, eğer Londra apansızın b ·ı 
dl ı "Glaskov" npuru lnglltereye do;"; bayvanrR hücumuna ufrarn ne ola-. 

Yalnız kimsenin mana vereme · 1 
bir no'cta: kaptanın her gün bir n~I ru yol alırken, Londra hayvanat cağını sordu. Cefrl Loyd bUtiln ikna 

d ki acaın bahçesinin zahlfelere alt kısmında, kablllyetlyle, heyecan dal•alarını 
bet 12 numaralı kamara a ı · ., 
yolcuların yanına girip onlarla neşe- hayvanat bahçesinin , duvarları ara- yatıştırmağı denedi. Hayvanat bah. 

11 
neşeli sohbAte dalmasıydı. KaP- sında barındırdı~r en tFıhlikeli bay. cesl idaresinden. başka bir lzabna. 

tan, fnglllz olan 2 yolcunun kamara-~ 'an sayılan yeni misafir itin bir mc ile, günün birinde Londra hava-

bll boş bırak "Villa" kuruluyordu. Onun evciği. dan bir hücum ka-ııında kalırsa, • 
hrınr neden bir an e • ·v u-
r1adıklarınrn. kAh biri, kAh öbilrilı 3 kat kalın camdan 7apılmı,tı. 1 rllmcettn vaziyeti ne olacatının ef. 

Llkln örümceğin ölmesi için hua 
hUcu~una ve enjeksiyona hacet kal. 
mıyarak, Londraya deheıet aalan Ka
ra Dul, ağustosun 18 inde öldll. Oğ. 

lenden ıonra kendlıinde barlı bir 
detlşlklllllln farkına varılmadı; 

yoktu hattA..... Her zamanki gibi, 
camdan sarayının bir köşesinde otu. 
ruyordu: ıonradan kOçUk bir cevela· 
na çıktı. Akşama dotru tekrar bir 
köşeye çekilerek, birdenbire bacak
larını lhtlllçla kımıldattı, 11rtlllltll 
dUştO ve artık cansızdı. 

Hayvanat bahçel& dlrektörlntune 
derhal malQmat nrllerek tahkikata 

başlanıldı ve blltOn bekçiler sorguya 
çekildiler; hepsi de, hayvanın canı. 
na kıyıcı hiç bir harekette bulunma
dıklarını söylediler. 

Londralılar, bu ölUm haberini işi. 
tlnce, memnun olmadılar değil bir 
bakıma; bu ıuretıe mUthl• tehlike 

atlatrlmış, demekti; artık bir örtım. 
cek tarafından öldUrUlmelert lhtlma
llyle endl9e duymata ıebep kalma-

masına memnun oldularsa da, bu 
ıevlnç, uzun ıOrmedl; çllnkQ "D 1 
un 100 tane yavru bıraktığı 'k u " 
keı belirtildi. Bu vaziyet ortay~e:;. 
nulduktan ıonra da 100 • yavrunun 
muharazasına itina edilerek bUyQtU. 
leceklerl öğrenildi. 

Eauen bunlarda Arap fizyonomiıi 
de yoktur. Fıtraten de hasis, menfaat.. 
çi clduklarına bakıbrsa ıoylannı Be. 
ni - İlraile ircada tereddüde malıaJ 
kalmaz. Bunlar bir takım dolaplarla 
Suriye hükGmetinin ve Araplığın bı _ 
pna bel& olmuılardır. 

Ceplerini doldurmak için hiçbir ıey 
den çekinmeyen bu ailenin bu maksat 
uğrunda bugün elinde reçer ı'k 
(TUrk düımanlığıdır). çe 

BucUn de Halepte teıkil edildiğini 
haber aldığımız (Ellüçnetül Defa An 
lakenderun) isimli te-kküld d b .... ı. . :r e e u 
:.·•ıy~tl~r faal birer azadır. Bunlar 
ıçın millıyet ve vatan mefhumla 
cak bir hayaldir. n an. 
. Bu teıekkUlün diğer azalan da Ne.. 

bıh Bey Elazame, Fahri Elbarudl Fu. 
at Elmüferriç, Hasan Cebb ' Sa are, yan 

.nc~klı, yarı Halepli Hiristiyanlardan 
Mıhaıl Ilyan, Halepli Şeyh Maruf EL 
devalibi, Şeyh Mustafa El k 
emsalidir. zer a ve 

D.a~ili~e ve hariciye veziri Sadullah 
Cabın, kı lakabı Şimal aılarudı B 
teıekkülün maskeli ham" "d" Hr. u d ısı ır. atay 
ıvaıınm baılangıcındanberi Uzkiye 

muhafızı İhsan Bey Cabiri, Garonun 
en yakın müıaviri olmuı, son cilnlere 
kadar Sancakta mekik dokumuıtur. 

~uat Cabirt de bu yolda ~n faal bir 
vazıfe almııtır. Şimdi de bkenderunu 
müdafaa için teıkil edilen bir komite.. 
nin emrine 300.000 liralık bir tahaiNt 
konulduğunu haber aldım. Zavallı Su. 
riye hazinesinin nasıl soyulmakta ol • 
duğuna acimamak kabil defildir. Şimdi hay,·anat bahçesi ldare~I 

eskisinden daha mUşkOl vaziyette : 

dlr; boyuna yorulup durmaktadır. 
Bir taraftan "Kara Dul,, un katilini 
aramakta, bir taraftan da yeryQzUne 

getirdiği <:ocukların babaıının clva11o 
da olup olmadığı noktaımdan zihin 
yormaktadır. Bununla beraber, beJ. 
ki de "Baba,, Londrada detllcUr de. 

"Ana., nın ele •eotıtt oraaıalard 

Bu tahıisatın niçin ve nedenini me. 
raka hacet yoktur. Bu 300.000 lirahk 
hlnu yafmadan Lhkiye muhafızı th.. 
aan Cabirinin 18.000, Fuat Cabirinin 
7.000, Sadullah Cabirinin 60.000 lira 
alması Ye herbirinin bucün birer çift 
lilr nya mülk sahibi olmslan fçin.. 

1ataa&1ı:tacıırn •• 

Bu ailenin sulmUnden TUrk dostlu. 
fu aılıtile birçok mtislliman aileleri 
eailmekte Ye haraca ballanmaktadır. 
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Tarihte meştwr Kurcek :ySmşl-Bri 
adamların So•• ZU... esasa ı·ıtın' at (~tarafı 6 

matih) 
etmediğine bir delil teş. 

(Baş ta.rafı 2 incide) 
meye ba§lam,rştı. ~r, l679 senesi 14 
nisanında üze,ine açılaıı ate§len bir tc· 
sadüf ese:ri olarak kurtulmU§tu. Ayp.i se
nenin l kfi.nunueweliıule, LivaQl>a'dan 
geliı'ken tle trenini ha:ıraya uçurmak için 
bir .suikast hazrrJanuu§tt. Fakat. bu da, 
Nihilist'lerin muvaffakıyetsizliği ile ne. 

• Ucelenml§ti. 
Nihayet 17 fUbat 1880 de M.oskovada 

ki - :Kıe .aarayı" önünde ya.pllan suikast 
ta, atılan bomba ·ıe ağır ~~te yara
llUUDl§tır. Çar Aleksaaclr, ke..disini kur 
taımak llzere ko~nlara: 
"- Ham dolsun! Sağ ve ~Um kurtul. 

dum !" demi§tir. 
Halbuki çar ölüm derecesinde bulunu 

yordu. Az bir müddet. sonra da ölmüo -
tur. 
"PERDEYİ ÇEK! KOMEDYA BİTTİ!" 

On alancı as • 
.rm. en bUyük deha· 
larmdan biri olan 
F.ra.wuz muhaıTiri 

.Rahle "Gar,antua 
:ve Pantagtj.lel" is
mindeki eseri Jle e. 
debiyata bil~k bir 
Abide bırakın~tır. 

Ye~p yeyip doymıyan ıdev bir çocu. 
fu ole .alarak zamanı d.le sok ince alay 
eden Rable, 9 nisan 1553 te 60 ya§llla 
henüz varmadan .Parlste ölmügtur. 

Fakat. hayatııµn son anma kadar du. 
daklar.ınd~ tebessUmU, zihninden alayı 
eksik elm.iyen ı1table ölilmUne yakın, 

Uıerine mükadpes dini elbisesini giymiş 

ve I{ardinal dil Belle'yln J3ıhlıatinden 

haber almak Uzere göqderdiği ~ağına 
eunları söylpıniştir: 

''- Efendine beni ne halde görüyor. 
MD öy'e söyle. f lmdl l>en, büyük bir 

"hlld" yf bulmaya gfdl,Yorum. Bu cbel· 
kb ~lann ~namdadır. SöJle ona, o 
ela bu .mühim ,çyt arama~ baksın. Sa
na ,.gelince, •en dcllden başka bir şey 
cleğilsln \'e o~akam 1 IIadJ ,ııpdl 

perde.fi ~k ve a-it: K.omodya~tti!,,, 
Bazılarmm söylediğine göre, Rahle, 

.bir de vasiyetname bırakm~ttr. Bunda 
;t<>yle demektedir: 

''Dcierl olan hl~ Mr ~yim yok. Bu. 
na muJcaWJ bir s.ıok borcum nr. ~lanı 
da fakirler bı~kıyol"Qlll. .. ., 

Cjncer- Racers 
(Baş tarafı {) uncuda) 

bir servet ayağına geldi; kUlllyet • 
11 para mukab1linde Rqllvuda anga 
je edilmek suretlle ..• 

Ortaya konulatı vasıflı hususiyet; 
o Ane değin umumun mechulll olan 
blr kıymetin bellrtilme.st diye aP.la. 
blıp, Clncer Racers, kesenkes şöh· 
retıendl ! ? ..••• 

BugUn, mUbalAğalı şekllde olmak 
la beraber e~lendlrlcl mevzudaki ek 
aantrlk, aIA.nıerlken :filmleri, biltiln 
7eryUzU slnE;malarına \ekrar tekrar 
eeylrcl topluyor. Ve ltıte bu dansöz 
.)'Ildız, Cincer Racers, pek 1akında 
Amerika birleşik hUkümetlerlne 
mensup en korkulan adam sayılan, 
"..demirden sinirli" diye tanman Ciy 
menler şefiyle evlenecek, Misis Ed. 
'Tard Huver olacak .. ııAmerikp., mUs· 
takbel kocasına izafeten Clncer Ra. 
cerse ~imdiden "1 Numaralı 8angs • 
ter korkusu kadın" adını takmış _ 
tır. !? .... 

kil ediyor. 
Tek pf.te 
Yanş .ba§1ıyQr. Beş klübün futası 

da çekişecek ve her atlet şampiyonluk 
ta klübüne puvan get:rmek ve onun 
şampiyonluğunu garanti etmek için 
uğraşacak. Depar verildi. 

Yarış başladı, sıkı bir çekişme biraz 
sonra Beykoz, Altmoı:!du ve Fener 
rakiplerini geride bırakarak ileri atı. 

lıyorlar. 

Sıkı bir kapı§ma sonunda Beykozlu 
Mebmedin futası birinci, A1tmordulu 
M ustafanın futa.sı az bir farkla ikin • 
ci. 

Bazı klüplerin, su üzerinde iyi kaç. 
tığını iddia ederek itiraz ettikleri Fe. 
nerbahçeli Seyfinin bindiği futa da U
çüncü oldu. 

2 ~ifte 
Bu yanşta ~ört f~ta ;yanıtı. Yarıf, 

T.evkli ve heyecanlı oldu. İyi pozisyon • 
da olan Galatasaray f~tası dümencisi
nin hatası yüzün.den ve fim4iye b.. 
dar yapılan tc!}vik yanılarında g~il • 
memiş olmasına rağmen bu yarışı an
cak üçüncü bitirdi. 

Beykoz (Ahmet - Mehmet. Cevdet) 
8,21,2 birinci, 

Güne} (Fazıl - Jozef, ~etro) S,26,3 
ikinci, 

Galatasaray .(Reşat - Fethi, Mu.ıaf. 
fer) üçüncü. 

Oldular. 
4 t.lder; 

Sıra en mühim yanıta. Bu müsa • 
bakayı kazanan §ampiyon dahi olmasa 
Türkiye şampiyonasında mıntalra.ıru 

temsil etmek hakkını kazanacak. 1Cldi. 
alr bir çekifllle. BugUne kadar yapılan 

eber yanJlarda birinci gelen Gala. 
tasaylılar bu sefer de birinci gelecek. 
!erini limit ediyorlar. Nitekim yanıın 
ilk anlan da bunu gösteriyor. 

San • lammıWar. ilk anlarda rakip 
leJ:ini otuz, kırk metre :takıyorlar. :Ya. 
rt§ devam .eaiyor, 4akat Güneı ekibi 
kendilerini iyice aıkzttmyor. 

Artık müsabaka biUrıek üzere mu • 
vasalat yerüae yak~ıyorlar, Galata • 
saıay yine G'Uneıten bir !uta boyu 
önde. ;yarışı pitirıneleri için iki kürek 
atmaları kafi. :Şu sırada dümencinin 
yine yanlış ir hareketine phit olu. 
yoruz. Dümeni kırıyor ve Güneı .fu. 
tasuım önüne c~ek iniyor. Bundan 
iatilade eden Giln~ler :rakiplerini 
;Çeyr,ck ıfuta boyu ceçerek rqı:Jcaza.. 
nryodar. 

ı.Biz, iyi bir !dümenci olan Galatua... 
raylı Re~dın bu ihataya naaıl kapıldı. 
iuu bir türlü keltiremedik, , 

1 - Güııoı, 
2 - Galatasaray, 
3 -Beykoz. 
Bu AUretlc yAnJ}ar hltmit · 'Oluyor. 

Y,e ~yonariiseriı:ıde :ızıiieısir dan 
bu katagoridc Beykoz iki l>iriacilik, 
bir tiçilnciilük kuanuak ı ı puvanla 
:İstanbul ıampiyona, Giinot bir birin • 
cilik Jre bir ikincilik kf.zanarak 8 pu
:vanla ikinci ve Galatasaray bir ikinci. 
Jile bir üçüncWillc kazanarak 4 puvan. 
la üçüncü oldalar. 

GüneJ bu Y#Yl #u.a~}<la TürkL' 
ye birinciliğine t~ ~na gir • 
mek hakkını alnuı oldu. 

Beykozluları Y.ÜZrtıede olduju gibi 
kürekte .de ls~nbul pmpiyonlµğunu 
kazandıklanndan dolayı tebrik ede _ 

· riz. 

Günün umumi puvan vaziyetinde de 
Beykozlular 27 puvanla baıta geL 
mektedirler. Galatasaray 25 puvan, 
Güneı 18 puvan. 

:Şılbuki Tür,kiycnin devletler ara.anı • 
'daki Jcuvvetli mevcudiy,cti, buna mu. 
kabil Suriye isindeki teıettütU efkaı
ve daimt ihtilaflar buraya Ti;.rk doat. 
Iufuııun &~iş ~ta teessüıüne 
başlıca amil oldu. 

ıBunu baltalamak için yapılan Jid.det 
ve itisaf para etmep.i. Esasen burada 
tanmıwı marul, •ervetçe, tcrefçc, nü.. 
fıızscı yüksek birçok aileler nrchr. Za 
tep memleketini ve milletini aeven bir 
milslilman Arap, Türk dostudur. Po _ 
litika tellalları Ye Suriye hazinuinin 
yaiıı:ıactlan yaptıklarını örtbaa edip 
halµ uqutturmak içiıı Türk d~ • 
1tınıu bir perde gibi kullanıyorl.ır. A.. 
raplar, bilhassa Suriyeliler, zeki, has. 
aas Ye necip bir kavimdir. 

Finlandiya gü
reşçiler~ geliyor 
ÇaFşambaya stadd a 

mDsabakalar var 

Burada herkes Climhuriyet Türkiye 
sinin hüsnü niyet ve kudretine, Arap. 
laaa ea balia dosttan olduiwıa ~ • 
~ 1$iu can ve sönülden ~ürkiyeyc 
ba1Jılı\:1umı izhardan sekiıım~ lii -
zum ı~c~odir.. 

Dünyanın sayılı . giireşçilerinden 
mllrekkep olan Finlandiya millt ta
kımının bu ayın ylrml beşine~ gU. 
nn Finlandlyadan memleketimize 
hareket etmiş oldu~u Ti.lrklye gtı -
reş federasyonuna bildlrtlmtştlr. 

Easasen bu takımla Türk takımı 
arasında UQ müsabaka yapılarak b11 
mllaabakalar.da en ~k gallblyet ka. 
sanan tarata verilmek üzere bir Fin 
landiyalı ıenıln tarafından bir ku. 
P,& konulmuştu. İlk mO.abaks, düa 
evvel yapılmıştı. llmlcl mtıMbata. 

iztiıir 7 
·s anb ı 4 

İzmir, 28 (A.A.) - İzmir fuarı ku. 
pası ikincr--günkü karşılaşmaları: 

Ankara - Trakya 5 - 1 Ankara le. 
hine, 

İzmir - Istanbul 7 - 4 İzmir iehine 
Bu maçların aalı günü Ankara • tz 

mir arasında yapılacaktır. 

MUESSİF BİR HADİSE 

HAFT.ALIK 

Radyo Program~ 
29. AGCSTOS .. 938 - PAZARTESİ 

OCLE NR$Rfl'ATI: 
Saat: 12,30 P1iıkla Türk musikisi, 12,50 

Havadis, 13,05 PlAkla Türk mu ıikisi, 13,30 
.Muhtelif pllık ncşrtyall, U, Son. 
AKŞAM NEŞR/Y,1Tl: 

rafından nrap~o söylev. 21 Saat nynrı: Or· 
kestra: 1 - Şubert: Senfoni. 2 - Mendcl
son: Scherzo. 21,30 ~ihal Asım "Ve nrkndaş 
Jarı tarnfmdan Türk musikisi ve halk şar
kıları. 22,10 Ajans hnberleri~ 22,20 Halk 
TürkfiJcrl: Şaban Soyak ve Bayan Soyak. 
22,50 Son lınberler ve ertesi günün prog: 
ramı. 23 Saat ayan, son. 

lzmir, (Huausi) - İstanbul - İzmir ' 
maçı sonunda :bmirli bek Zelıer Ali 
İstanbul taktmından: Omanla kavga 
etti. Ali Orhana tekıne::.aavurdu. Ar _ 
kadaJı Envere isabet etti. Enver ağır 
yaralıdır. 

Saat: 18,30 Keman konseri: Orhan Bo· 
rnr, Piyanoda Şarl Siebert. 1 - Sonatc 
"Sol minör'' Ec<'lcs. 2 - Vnlzer: Brnhms. 
3 ...... Adajyo und alegro: Korelli. 4 -Dııns 
slav: Dvorak - Krczler. 5 - Neksürün 
".l\tl minör)) Şopcn. 6 - Heere Kat:: Hu. 
ba}'. 19, Rıfnl ve arkadaşları tarnfından 
Tıirk musikisi ,.e halk şnrkılnrı, 19,40 Danı; 
musikisi (Plôk), 19,55 Borsa haberleri, 
20, Saat uyarı: Grenviç rasathanesinden 
naklen : Hami} et Yüce es ve 11rkadaşbrı 
tm-ıı.fınd:ın Türk musikisi ve hnlk şarkıla
rı, 20,40 Havn raporu 20,43 Ömer Rıza 
Do~rul tarafından arabca söylev, 21, Srt:ıt 
ayarı: ORKESTRA: 1 - M:ınfred: Ton,•el. 
lin. 2 - Çaykovsk •: Ponaroma. S - Çay
kovsky: Vals, 21,30 Fasıl Saz lıey'eti: lb
rahim {;ygun ve nrkallıışları 22,10 Ajans 
haberleri, 22,~0 Müzik ve varyete: Tcpeba· 
şı Ilelediyc halıçesinden naklcn,22,50 Son 
haberler ve ertesi günün proı:ır:ım', 23, .Sa
at ny:ırı: SO. ~. 

3 - E'ı1 .. t'ı.. - 938 CUMARTESİ 
ocı.E 'NEŞRIYATI: 

Saat: 12,30 Pllikla Türk musikisi, 12,50 
Havadis, 13,05 Pliikla Türk musikisi, 1,Ş,SO 
Orkestra konseri: Novotniden naklen: M. 
Kemal Akel idaresinde. 14 Son. 
AKŞAM ~'EŞR/l'ATI: 

lzmlttekB at 
yar=ışları 

t.anit, 28 (Telefonla) - Yatıı nı. 
lah encümeni tarafmdan tertip edilen 
tkotular bugün tayyare meydanında 
ya'piMı. 

Batta vali Hhnit Oskay olmak U • 
:zere beş binden fazla İzmitli yanşla. 
n biiYfik bir merak ve heyecanla takip 
etti. 

Be11i yarım kan taylara maıı.us bi. 
rinci lco!Uda birine.iliği Repdın Sa _ 
fasz, ikinciliği t.halan Ayharu kazan. 
dı. 

ikinci kO§u,..hi~ ya1IJ bzanınamış 
halis arap atlanna mahsustu. Birinci. 
liği lbsanın rrekini, mnciliği yilzba 
:ıı HulQıainin Tayyan kazandı. 

Halis arap kam atlara mahsus il. 
C,ÇiincU lcG§uda birinciliği .Selimin U _ 
lesi, ;ikinciliği Ahmet Kesebirin Ejderi 
.kaundı. 

Yanın ingiliz bnr atlara mahsu5 
dördüncü ko§u çok heyecanlı oldu. 

irinciliği Şabanın Azatl•r, ikinciliği 
yine Şabanın Monası kazandı. 

rJl'ittlan'i'lfya takımı y.arıa •ehrtmize 

"Celt!tkten sonra ~al'Şamba akşamı 
21 de Taksim stadyomunda yapıla. 
caktır. 

Finlandiyalıların :Ankaraya da 
gitmelerini arzu eden Tilrk Spor 
Kurumu cylfılttn 3 ve 4 tincU ctitıle
rlne teso.dUt eden cumartesi ve ııa. 
ıar günleri 19 ~ayıs stad) omunda 
misafirlerin Ankaralı güre99Uerle de 
knrşda,maiarını mUnasıp görmüş -
tur. 

Finlandiyalılar Ankaradan lzml. 
re gidecekler ve oradaki gUre<-çtler
le de müsabakalar yapacaklardir. 

Gelecelc güreşçilerin isimleri ve 
dereceleri şunlardır: 

56 kilo: Kauko KUssell (936 ve 
93 7 ıeneıerl F.ilnlandiya birincisi), 
61 kllo: Kustaa Pihlafomakt: {937 
ve 938 Finlandiya blrlnctsl), 66 kllo 
Lonrl Koskelo {1936 olimpiyat 'Şam 
piyonu ve 935-36-37-38 seneleri 
;A.vrupa birincisi), 27 kilo: Yuha Ki. 
ununen (937-38 Finlandiya blrln -
ctsi), 19 kllo: Arvi P. Kusaari (931 
il! 938 seneleri Finlandiya birlncl. 
:sl), 87 kllo: Elmer Harma (937-38 
seneleri Finlandiya. birincisi), ağır
da: Pekko Mellavu (937-38 l'tn . -
landlya bfrlnclsl). 

Hekim U~Utlerl 
(Bat tandı 9 uncuda) 

Hazmı gtiç olan taze yeşil sebzeler: 
Hazmı kolay olan sebzelerde dUştln. 

dUğümliz gibi yaz ve kışa ait olanlarm 
adlarını birden yazıyoruz: 

La.bana, pıras:t, karnabahar, bam
ya, salatalık, havuç, taze nohut, yer 
clmasr, ,Şalgam, tını>, soğan, sarını • 
sak, mantar. J>atlıcanclır. 

Gerek ha.zmı kolay ~ gerek hazmı 
güç olan sebzelerin :vitaminleri havi 
olmaları, içlerinden ya.ı:m bu mevsim. 
Jerde de yenebilecek olanları ara.smda 
adlarını kaydettiğimiz ba.u sebrelerin 
müliyimct vermeleri itibarile niı;ai 
maddeli gıdalardan daha ziyade ter 
cih olumı.bilir-Sebzeler.in hazmı .güç o. 
lN:llarm niş:ıi ,maddelerle et ve l;aJık. 
lara. Fe daha kolay hazmolmalan 
ve bir kısmmm mülftyimet ıvermeleri 
hasehife kalpten başka hiç bir irızası 
olmıyaıı hastalarm itidali aşmamak 
gartile yemelerlııde mahzur yoktur. 

MeY_Ya.1arı da ya.nn yaz.acağız. 

Dr. N«:aettın ATASAGUN 

30 - AGUSTOS • 938 - SALI 

OGT.E '!ı.'ESRIYATI: 

Snnt 18,30 Plakla dans musikisi. 19,15 
Konferans: Pro(. Salih Murat (Fen musa. 
haheleri). 19,55 Borsa haberleri. 20 Saal 
ayarı: Grnnvlç rasnthnnesinden n:ıklen. 

Ncrmettin Rıza ve arlrndaşlnn tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 20,40 Ha
,.n rııporıı. 20,43 Ömer Rıza Doğrul tara· 
fmllan arapça söylev. 21 Saat ayan: Or· 
keslra: 1 - Çaykovsky: Andante. 2 -
LanRc: Gnıs muterhcn. 3 - Glinka: Kra
'kovyıılr. 21,30 Nezahat ve arkadıışlan tara. 
fından Türk musikisi ve halk şarkılar . 
22,10 Ajnns hnbe,.leri .22,20 Opera ve ope. 
ret parça! rı (plt\k). 22,50 Son haberler 
ve ertesi günUn programı. 23 Saat ayan: 
Son. 

Saat: 12,SO Plt\kla Türk mmıtki~I, 12,501---------------------
Havadis, 13,05 Plakla Türk musikisi, 13,SO 
Muhtelif pliık neşriyatı, 14, Son. 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

Sant: 18,30 Unns musikisi (Pltık), 18,50 
Jiikme ve arkadaşları tnrafındnn Türk mu
sikisi ve imik şarkılyarı, 19, Rorırcrans: 

Hnvacıık hnrta ı, llnva kurumu namına: 
Meiha Avni, 19,55 Borsa hJbereri, 20, Sa:ıt 
ayarı: Grenviç rasathanesinden nııken: Sii. 
zan ve arkndnşarı tarafından Türk musiki· 
51 ve hak şarkıarı, 20,30 l\onfernns: 30 A
ğusto5 Milli Zafer 1.ı:ıy·rnmı hal.'kında, 20,50 
Jiavn raporu, 20,53 Omer Rızn Doğrul ta· 
rafınılan arabca söyle,·, 21,05 ORKESTRA: 
ı - Reler - Bela: Fest uvertür. 2 - Sven
dsen: Romans. S - Holmes: Serenat. 21 ,30 
Cemal lCllmll ve arkadaşları tarnfmdan 
Türk musikisi ve hnlk ş:ırkılan, 22,10 A· 
Jnns haber.hır!, 22,20 Dans musikisi (Pllık), 
22,50 Son lialıerlcrl Ve ertesi sünün prog
ramı, 23, Saat ayarı: SON. 

31 • ACUSTOS - 938 - ÇARŞAMBA 

OGLE NRŞRIY.J.TI: 
Sanl: 12,30 Pldkla Türk musikisi, 12,50 

Handis, l3,05 Pl:ikla Türk musikisi, 13,30 
:\1uhtelif pllik neşriyatı, 14, Son. 
ı\KS,\.111'.'EŞRll'ATI: 

Sn:ıt: 18,30 Dans muc;ikisi (Pltık), 18,50 
Konferans: Kadık5y Holk evi namına: SO 
Ağustos ::mm Zafer bayramı hnkkındn, 
19,15 Dans musikisi (Plôk), 19,30 Konfe
rans: Havacılık hartası, Hn,·a kurumu nn
mma, Eşref Şefik, 19,55 Borsa haberleri, 
20, Saat ayarı: Grenviç rasathanesinden 
naklen, Faide ve nrkadnşlnrı tarafından 
Türk musikisi \'C hnlk şarkıları, 20,40 Hnvıı 
1"11poru, 20,43 Ömer Rıza Do~rul tarafından 
nrabcn -söyle,•, 21, Saat nynrı: Bedriye Tü
zün, Şan stütıyo orkestrn<ıı refakatile, 21,30 
Nezihe Uynr ''e arkadaşları tarafından 

Türk musikisi ve halk şarkıları, 22,10 A· 
jnn~ haberleri, 22,20 Dorüttnlim misiki 
hey'eti: Fahri ve arkndnsları. Son haber
ler ev ertesi günün programı, 23, Sııat a· 
yarı: SOX. 

1 - EYLÜL - 938 'PERŞErıIBE 

(JGLE 'NEŞRIYıiTI: 
Saat: 12,30 PIAkla Türk musikisi, 12,50 

!Havadis, 18,05 Plftkla Türk musikisi, 13,30 
~luhtelif pliık neşriyatı, 14, Son. 
AKŞAM :NEŞRiYAT/: 

Saat: 18,'30 Dans muikisi (Plak)', '18,50 
Spor musahııbcleri: Eşref Şefik, 19,15 Dans 
musiltbl (PUık), 19,30 Konferans: Ha~acı
lık battası, !Hava kurumu namına, Abıdln 
dağver, 19,55 Borsa haberleri, 20, Saat o. 
yarı: Grem·iç raı;nthanesinden naklen. Bel. 
ma ve arkadaşları tarafından Türk musiki. 
ı;i ve halk şarkıları, 20,40 Ha\'a raporu, 
20,43 Omcr Hıza Doğrul tarafından ara.ben 
sövlev 21 Saat ııynn: ORKESTRA: 1 -
U~ke;·~la~. 2 - Puçini : Manon. 3 - Kal
man: Das varın noh znytın. 2130 Saz eser
leri : 'l'anburi Refik Şemsettin \'e arkadaş. 
ları, 22,10 AJetns haberleri, 22,20 brl.estra 
konseri: Novolindcn naklen. M. Keınal A· 
Jtel idaresin6e, 22,50 Son haberler ve erl~
si günQn pro~rnmı, 23, Saat cynrı: SON. 

2 - EYLÜL - 938 • CIDIA 

ôt:J .. E NEŞRIYATI: 
S:uıt: 12,30 Plükla Türk 'musikisi, 12,50 

Ha\'ndls, 13,'05 Plalda Türk musikisi, 13,30 
Muhtelif plAk neşriyatı, 14, Son. 

Lansburi 
Belgradda 

'Belgrat, 28 (A.A.') - Dün buraya 
gelen amele partisinin lideri George 
l;ansbury, bugün ö~le zam:ı.ru Stoya -
dinoviç tarafından 1cabul edilecektir. 

Matbuata, bu seyahati ne maksat. 
la yaptığına 'dair beyanatta bulunan 
Lansbury, Van Zeland tarafından ha. 
zırlanan planın nazarı itib.ı:ra alın. 

ması için hUkftmctler nezı!indc teşeo 
büslerde bulunacağınr söy1cml§tir. 

Lansbury, bilhassa demiştir ki: 
"Balkan memleketlerile diğer !dev • 

letlerin inkişafı için sarfedilebilecek 
binlerce İngiliz lirası mevcuttur.,. 

SAHlBt ÇIKMIYA.~ DEPOZİTOLAR 

On sene içinde sahibi çıkmryan oir
ket ve müesseselerdeki depozito pa.ra
larmın mahalli belediyelere verilme. 
larmm mahalli belediyelere verilıno. 
si hakkında hükmet bir kanun proje. 
si hazrrlanu§tır. 

Projeye göre, su isalesi, hava gazr 
ve elektrik tevzii gibi amme hizmet
lerini ifa etmek üzere teşekkül edn 
vya bu hizmtleri doğrudan doğruY.& i. 
fa eyliycn şirket, idare, müessese ve 
dairelere müşteri!eri tarafından abo. 
ne kaydi, için depozito akçesi ve saire 
gibi isimlerle yatırılmış olup, sahiple
rine iadesi lazım geldiği tarihten iti. 
baren on sene geçtiği 'halde aranılma.. 
mış olan para. ve bu mnhiyette 1uy -
metler, bidkmlş f aizlerile birlikte, 'bu 
mUddetin bitmesinden itibaren altr aY, 

içinde yukarda bahis mevzuu teşek • 
kUller tarafından sahiplerinin isim ve 

hliviyetıeri ve haklarının baliğ olduğu 
miktar gösterilmek suretile tanzim e. 
dilecek bir cetvel ile mahalli belediye· 
lere verilecektir. 

Bu kanunun neşri tarihinden şirket 
lerle idare, müessese ve daireler elln. 

de bulunup iadsi lazım gldfği 'tiıHhten 
itibaren on sene geçen bu gibi liaklar 
hakkında da bu hUküm tatbik eaile. 
cektir. 

Mahalli belediyelerine cetveliyle bir 
ilkte verilecek bu gibi haklar, ~ 
ketlerle idare, müesseoo ve daire.Ier 
tarat'mlian tevdi tarihinden itibaren 
iki sene müddetle muhafaza. ve bu za. 
man içinde sahip veya varislerini talı. 

kike çalı§makla beraber her sene ba.
şı sahipler~ adına tebligat tapılacak 

ve gazetelerle de sahip veya varisle. 
rinin belediyeye müracaatları ilan o.. 

AKŞAU NEŞRIYATI: 

Saat: 18,30 Dans musikisi '(p13k). 18,50 
Konferans: Selim Sırrı Tarcan tarafından 
Konferans: Selim Sırrı Tnrcan tarafından. 
19,15 l>ans mu ikisi (plak). 19,30 Konfe
rans: (Havacılık haft?sı: Hna kurumu nn
mına Behçet Kemal. 19,-55 iBorsn haberle
ri. 20 Saat ayarı: GrenYi • ras:ıthanesinden 
naklen. Vnclia Rıza ve nr'kndaşları tarafın· 
dn TQrlc 'mttsilcisi ve halk şarkılıır. 20,40 
Hava raportı. 20,43 'Omer '.Rıı:a Doırnl ta-

lunacaktır. Bu hUküıiılere riayet et
miyen şirket, idare, müessese ve aa.ı. 

reler vermiye mecbur oldukla.n pa_ 
rayı Uç misli tazmlııatla birlikte ôde
miye mahkOm edilecekle:fdit. 

Proje, nesri tarihinden yilrUrltığe 
girecek ve hUkümler!ni Adlıye, Da. 
niliye, Maliye \•ekllleri tatbik ede • 
oekletdir. 



... -
T. C. ZiRAAT BANKASI 

Kuruıue tarihi: 1888 
Sermayesi: ıoo.000.000 Tilrk Lirası, 

Şube ve ajanı adedi: 262 

Columbianın son yenilikleri 
Ürgüplü Refik Başaran Bay Rasih Beşerin 

Ztrat ve ucart her nevi bank• muameleleri 17474 TelloCan 
Mehmet Bey türküsü 

17 4 7 3 Niğde !11İlli _halk şarkıları 
Ben mı dedım sana 
Niğde karami Ürgüplü aşık Mehmet 

174 7 8 Ha>'!"i~em 17 480 Güzel olaı~ . 
Annem benı evlendır 
Al Salim türküsü Habıbım 

Urfalı Mehmet Şenses 
17 4 6 7 Dönb~~i <!_~nberi 

17 481 Hatay şarkısı 
Ay gelin 

Yar yuregım Bayan Suzan 
Erzincanlı Esat Ertürk 
17 468 Har~mi patladım 

Ceylan 

17 4 7 5 Geçen ak§a?1 • 
Aşkın o derın haıretı 

Bayan Sultan 

4 .. 250 ,, 

40 .. ıoo .. 
100 50 .. .. 
120 40 ,, .. 
160 20 .. 

4.000 Lira 
2.000 H 

1.000 ,, 
4.000 .. 
6.000 .. 
4.800 .. 
3.200 .. 

17 4 7 7 Katlann batka başka 
Şu dağa aşam dedim 

1 

17479 Memberi 
Cemile 

Direktörlüğünden 
1 - tık, ortan lile lasımlanne yabh ve yabıız, kız Te erkek talebt kay'Cima batlıuumıtır. 

• • 
" aJd aralar bir sene f('lnde ~ liradan AfL 

Dtl\KAT: Hesnplarınd :
1 

takdJrde % 20 fazlastrle ..erile-
2 - Bu rıl yeniden az tala almacafmdan mektebe Pmek iıtiyenler bir an evvel müracaat ebnelidirler.' 

~· dUı;omiyenlere tk.ramJ1e çıktı 
ı·ektlr. H 

1 Eylül ı BlrlnclkAoun, 1 Mart ve 1 &· 

3 - Eaki talebe eylülün onuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe bat vurarak kaydını yenilemelidir 
Eıki talebenin eylülün onundan ıonra yapacaklan müracaat kabul edil miyecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, ' 
ziran tarihlerinde çekilecektir. 

4 - Sekizinci '" on birinci amıflann bütünleme ve enıel ımavlan eylülün birinde diğer ıımflann eylülün yedi· 
sinde hatlıyacaktır. 

6 - isteyenlere mektebin kayıt prtlannı bildiren tarifnum parasa ahiderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası • Telefon: 
11111111 1 ,' ' ,ı• ıı,' 
ıl··lıl 1

' 1 ıl ll!lill 1-11111•1-
Türk Hava Kurumu D &?vlet Demıryolları ve Limanları işlf'tme 

B ü y ü K p i Y A N G U SU 
Beşinci keşide: ıı EYLÜL 938 dedir. 

Umum idaresi ilanları . 

Büyük ikramiye 50.000 lirad1r 
10-9-938 tarihinde ihalesi yapılacak olan Haydarpaşa fevkant geçit 

köprilsU için evvelce ne§I'Olunan ilanda ve eksiltme §3.rtnamesinde yazılı mil.. 
tea.hhitlik vesikasının ibrazına lüzum kalmamıştır. Ancak eksiltmeye işti,rak 
edecek taliplerin bu ııı bqarabllecek iktida.ı-c:bL olduld,Ap:"J11.ı.utık v.e.pni wrul 
veçhile Nafıa Vekaletinden almmıı bir vesikayı ibraz etmeleri earttır. Bu ve. 
sikalan almak istiyenlerin eksiltme gününden en az sekiz gUn evvel istida ile 1 -ı 11,ııı ıııııııı 11·11111111 : ı•ıı~ı;ı"'.1,/<il:, 

/ l/11 I 1,1,/i. ıııl ı. lıılı•I ıil 1 

Vekllete mUracaat etmeleri ve geç mu racaat edenlerle bu vesikayı ibraz ede 
mfyenlerin eksiltmeye iştirak edemiyecekleri ilan olunur. (5870) BeyoDlu • TUnelbafı - y nlyol 

Kııve ALMAN Lij$f$İ n~~:!;et 
Erkek kl t · lt1tanbul ·Beledivesi~ Ilinları __ . . . · 

Tam devreli Lise, Tıcaret me e ll , • .. • ' •• 1 - • ~ • 

nca öAre:mel< için ihzari sınıHar 
Alma unu başlanacaktır. Kayıt muamelesi 9 

Derslere 16 eylül cuma gt 8 den 12 ye kadar: NUfus t~zkeresl 
. d 1 lb her gUn saa 

(•ylül en t aren . Mahalli bUkOmet doktorluğunca tasdikli sıb-
\'eya ikamet tezkeresi. ıdı ve tltokAğıdı: altı fotoğraf ve mektep 
lıat raporu, cıcek aşısı kAğ 

1 1 
yapılır Fazla maJQmat lçlo 49486 

tasdiknamesi veya dlplomas Y 
8 ıuı p~rşembe gUnU saat 12 ye ka. 

va telefon edilmesi. Kayıtlar 15 ey 

Ve..~iti nakliye resminden dolayı haciz altına alman F.skez markalı ve 
2486 plaka sayılı takse otomobili Sa matyada Işkırıklı sokak 2 numaralı e· 
vin önünde arsada 31--8-938 çarşnm ba günü 11 de satılacağı ilan olunur . 

(5890) 

dar devam edecektir. _, __________ _ 

Vesaiti nakUye resminden olan borcundan dolayı haciz altma alman Buik 
markalı ve 2521 plaka sayılı takse otomobili Yenikapıda kanalizasyon keme. 
rinin yanında deniz kenarında ve Mariye ait 7 numaralı evin arka cihetinde 
2-9-938 cuma günU saat 11 de satılacağı ilan olunur. (5891) 

51 
____ _:;e~E:,:YT:..::A::NIN.:.:::...:K::.UK.:.,__L_A_TA_n_ı _ -

başındaki masada kibrit duruyor tdtyse de, şişman 
miltettlş sigarasını yakmadı. ara bt.· 

Boyl çiftliği ambarında gördUğll manz ' 
1 lA gözünden gitmiyordu. Bu manzara ona. şiddete 

ıı.ı d hAIA. kurtula· tesir etmiş ve bu tesirin ba1rı arın an 
' Korku ve nefretle mryordu. Tuba! bir heyecan .... 

bl d yguyu mütcttlş 
karışık bir duygu! .. Böyle r u 
Bad, bir kere, hayvanat bahçesinin yılanlar daire· 

sini gezdiği zaman duymuştu. 
v k narında otu· Şi3man mUfettie orada yatağJnın e 

rup. dişlerinin arası~daki sigarın ucunu çiğneyerek 
şu neticeye vardı: . . · de 

Karşısında bulundukları vaziyet. hıç te ıyı • 
. . . . d bir polisten ziyade 

ğildi. Zira. bu vazıyet ıçerısın e de \"ar 
bir doktoru alakadar edecek delilik eserleri • 

dı. . . ' LinleY'di 
Hele o kadın! Adı ne ıdı o kadının· 1 . ecliste bulunuyorc u. 

galiba... Evet Linlcy de aynı m d rada idi 
Keza Sir David, yeğeni Artur Grenton a 0

, • 
. . d 1 da Qzbom un kar. 

Bad, o ince, sarı ~lil a am : . 
da farketmıştı. 

şısmda oturanlar arasın Klfoyl de kaybo. 
Sir David Kilfoyl'un oğlu g~~-k ~lı çiftliğin nn. 

laolar arasındaydı. Acaba bu ehı al. keşfettig~i için 
b d eden meşum a va ı 
a_rın a cereyan , ksa daha ağır bir se· 
mı ortadan kaldırılmıştı· Yo ' 
bep dolayısile mi gitmişti? . . 

Şişman mUfetti§İD şeytana yapılan. ıbal:~~ n~ 
şekilde olduğu hakkında c:ok eskiden kıtap 
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yoksa. temizledi. !nce vücuduna rağmen, komiser 
Cons'da o gUn bUyük bir iştah, görülmedik bir can. 
lılık göze çarpıyordu. Sonra!. 

- Haydi bakalım, dedi. Ben de beraber gcliyo. 
nım. 

Fakat mUfettiş Bad, itiraz ediyordu: 
- HayırJ hayır.. Senin bizimle gelmene liizum 

yok. Bundan başka, öyle ağzın dolu olarak da konuş· 
ma. Bir kere lokmanı yut bakalım. 

Zayıf komiser, yüzünü ekşiterek çarçabuk ağ. 
zındaki lokmayı yuttu. Fakat bir parçası yanlış yere 
kaçmış olacak ki, kendisini müthiş bir aksırık ve 
öksUrilk tuttu. Bu öksürük tufanından kurtulun. 
cıya kadar müfettiş Bnd'la, komiser Paterson git· 
mişlerdi. 

Komiser Patcrsonun tarihi denecek kadar eski 
otomobili. insanın önilndenf '.s cmföpycmföypmfyp 
otomobili, evin önünden hareket ederek gürültü ile 
uzaklaştı. 

A:ı. sonra, Sir David Kilfoyl'un evine varmışlar. 
dı ... 

Sir David Kilfoyl, odasında büyük şöminenin 

önünde duruyordu. Fakat bu defa yalnızdı. Yeğeni 

Artı-r Grenton orada değildi. 
Müfettiş Bad, düşünmeğe başladı. Acaba, muh. 

terem yeğeni gece geç vakitlere kadar uykusuz kal. 
dığı i~in hala yataktan kalkmamış mı idi? 

Sir David Kilfoyl, odasına giren ziyaretçileri 
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UskUdar depolar gurubuna bağlı Şemsipaşa tUtün bakımevi için şartna. 
mesi mucibince yeniden satın alınacak 2 tonluk bir adet yük asansörü 3-
8-938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltme. 
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminatı 450 liradır. 
3 - Eksiltme 3-9-938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de 

Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak· 
4 - ~artnameler 30 kuruş bedel mukabilinde sözü geçen şubeden alına. 

bilir. 
5 - Asansör VerUıeim, Stigler, Schindler, A. T. G. Mühleisen, Gottes. 

cholç, Mihhlis, Beck; Henkel; Maylaucr; Hans; Hann; Klockne veya lndus· 
trie Elecktromachine ve Polonya "Luis Neubarer Chemnitz: markalı ola. 
'caktır. 

6 - İsteklilerin tütiln fabrikalar şubesinde verdikleri tekliflerin kabu. 
lUnü mutazammın olarak alacakları vesaik ve yüzde 7.5 güvenme paralarile 
birlikte pazarlık için tayin edilen gUn ve saatte yukarda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (5869) 

1 - idaremizin Pa§abahçe fabrikasındaki tahammur dairesinin şartname 
ve projesi mucibince tevsii ve Bodrumda ambar tesisi işi her ikisi birden ka. 
pah zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

ll - Ke~if bedeli tahnmmur dairesinin 14374 lira 83 kuruş, bodrumda an. 
bar tesisi işinin 707.30 lira ki ceman 15082 lira 13 kuruş ve muvakkat temi· 
natı 1131.15 liradır. 

m - Eksiltme lo--9-938 tarihine rastlıyan cumartesi gilnil saat 11 de 
Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak. 
tır. 

IV - Şartname ve projeler 75 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar leva. 
zım ve mubayaat şubesile Ankara ve lzmir başmüdürlüğilnden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiycnlerin fenni evrak ve vesaikini ihale 
gününden 3 gUn evveline kadar inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca 
münakasaya iştirak vesikası almaları l~ımdır. 

VI - MUhürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile V inci maddede ya· 
zıh ehliyet vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka mek. 

tubunu ihUva edecek olan kapalı z:ırfların eksiltme günü en geç saat 10 aka. 
dar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilme· 
si lazımdır. (5730) 

1 - Şartnamesi mucibince satın alınacak 8000 kilo gaz yağı açık eksilt. 
meye konmuştur. 

ll - Muhammen bedeli beher kilosu 13.85 kuruş hesabile ll OS lira ve mu 
vakkat teminatı 83.10 liradır. 

III - Eksiltme, 10-9-938 tarihine rastlıyan cumartesi günU saat 12 de 
Kabataşta levazım ve mubayaat cıubesindeki alım komisyonunda yapılacak. 
tır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözU gCÇ(!n şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yilzde 7,5 gUven· 

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. 
(5823) 

I - Şartname ve nllınunesi mucibince satın alınacak 57 x 82 Cm. ebadın. 
da 40 ton zivana kağıdı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 800 lira ve muvakkat temi· 
natı 60 liradır. 

nr - Eksiltme 9-9-938 tarihine rastlıyan cuma. gUnU !laat 13 te Kaba. 
ta§ta levazım ve mUbayaat §ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

1938 iz mir 
FUARINDA 

1939 
Radyo tekniğinin 
ŞAH ESERLERi 

.OLAN 

RADYOLA·RJ!vl 
Görünüz 

Umam Vekili 

Abdurrahman 
IMRE 

lstanbol Bahçekapı Hasan Ecza 
deposu üstünde Telefon: 23521 

IV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözü geçen nubcden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gUven.. 

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri U~n olunur. 
(5785) 

m - Eksiltme 31-8-938 tarihine rastlıyan çarşamba günll saat 13 te ·••••ı••••••••••~ 
Ha\•a.dar, konforlu, ucuz, husu.st 

hastahane 

I - İdaremizin kutu fabrikasında ki memur, müstahdem ve işçilere şart. 
namesi mucibince yemek hazırlayıp satmak iei pazarlık usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

ll - Eksiltme 31-8-938 tarihine rastlıyan çarşamba gilnU saat 11 de 
Kabataşta levazım ve mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla. 
caktır. 

m - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7.5 gü.. 

venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu. 
nur. (5473) 

Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak. 
tır. 

IV - Şartnameler parasız olara.k her gUn sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatte yüzde 7.5 gü.. 

venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olıL 
nur. (5475) 

1 - tdaremizin Paşabahçe fabrikası tamiratı mütemadiyesi işlerinde kulla • 
nılmak üzere şartnamesi mucibince 200 çuval çimento, 7 5 metre mikabı kum, 
50 metre mikabı çakıl ve 5000 kilo kireç açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 514 lira muvakkat teminatı 
38.55 liradır. 

III - Eksiltme 6-9-938 tarihine rastlayan salı günü saat 10 da Kabataş. 
ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

Şişli cerrahi kliniği sahibi ve 
operatörll 

Birinci C A FER Paristen 
sınıf Mezun 
operatör TAYYAR 1 
Umuml, cerrahi, dimağ, sinfr ve es 

tetik (gençleştirme) cerrahisi ve ka. 
dın, doğum mütehassısı. 

Ameliyathane masrafı alınmaz. Dok 
tor hastalanna yUzde 30 tenzilat. 
Şişli meydanı No. 201, Telef:35.261 

1 - Şartname ve keşfi mucibince yaptırılacak Maltepe enstitü motör bL 
nası tavanının kapatılması duş ve elektrik tesisatı işi pazarlık usulile eksilt· 
meye konulmuştur. V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatta % 7 ,5 güvenme .. -----------

Il - Keşif bedeli 566.83 lira ve muvakkat teminat 42.51 liradır. paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri itan olunur. (5654) 

. SE'l.'"TAl\IN KUKT,AT..ARI 

kuduğu pek az malumatı vardı. Hatırında kaldığına 
göre, bu arada insan kurban ettikleri de oluyordu. 

Fakat kaybolarm, şeytan için yapılan ayinler 
esnasında kurban verildiklerini zannetmiyordu. He. 
le Ton Hardimen'in akıbeti asla bu neviden olma· 
mışıı. Çünkü müfettiş Bad, bu saçma ayini yapan. 
lann, kurbanlarını bıçakla kestiklerini hatırlıyordu. 
Tom Hardimen'de ise, böyle bir iz yoktu. Kendilerini 
§eytan diye tanıdıklan fenalık ve cinayet hislerine 
bile bile k:ıptıran bu deliler, şeytana kurban vermek 
n~!Jla yaptıkları türlü rezaletlerde muhakkak su. 
rette insan kanı akıtmak isterlerdi. 

Acaba Ton Hardimen de bu ayinler hakkında 
bir şey öğrendiği için mi temizlenmişti? Haydi bu 
böyle olsun ... Fakat kayboluşu ile öldürlilüşU a· 
rasmda geçen zamanın esrarengizliği bir türlü izah 
edilemiyordu. Bu müddet zarfında Hardimen nerede 
idi? Boyl çütliğinde mi? Eğer böyle ise, diğerleri de 
orada olsa gerekti... 

İşte bu noktada şişman müfettiş kendisini top. 
tadı. Anbarda gördüğü manzara, bu gün tahkik et. 
meğe geldiği mesele ile kat'i surette aiakadardı. Fa· 
kat kendisini doğrudan doğruya hakikate götürecek 
bir delil yoktu. Milfettiş bu bakımdan ihtiyatkar ol.. 
mağı tercih ediyordu. Çünkü Şepton Magna köyün. 
de gizlice diriltilen (şeytan ayini} bel.ki de bu işlerle 
hiç ilgili değildi. Onun için derhal karar vermelj"'" 
di! ... 
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Hulasa. müf etti§ Bad. birbirine zıt fikjrlerle do.. 
Jup boşalara.k, fakat devamlı surette dört adamın 
kayboluşu meselesile uğraşıyordu. 

Bu sırada hiçmetçi, ona. sabah çayını getirdi. 
Müfettiş Bad, ağır bir hareketle uzanarak esnedi ve 
çayını aldı. 

Sonra giyinmeğe başladı. Bu esnada o gün göre. 
ccği işlerin küçük bir taslağını zihninde hazırlıyor
du. Çünkü o gün, meşgul olduklan meselenin yepye. 
ni bir safhası açılmış olacaktı. 

Müfettiş Bad, tam sigarını yakmağa savaşıyor. 
du ki, içeriye komiser Cons ve komiser Pnterson gir
diler. Telaş içindeydiler: 

Komiser Paterson: 
- Kilfoyl geri gelmiş, dedi. Bir çeyrek saat ev. 

vel Sir David, karakola telefon etti. 
- Yok canım .• Geri mi gelmiş ... Hımm! Vaziyet 

çok enteresan ... Bu zamana kadar nerede bulunduğu. 
nu söylemiş mi? Ne diyor? 

- Ben kendisini henüz görmedim. Gelip evvel! 
size haber vermeği münasip gördüm. 

- Bravo!. Çok iyi düşünmüşsUnüz.. Şu halde 
sizinle beraber oraya kadar gelip bu delikanlı ile 
bir konuşmalıyım. 

Bu arada komiser Cons, söze kanşarak: 
- Bir saniye! dedi. 

Ye müfettiş Bad'a gelmiş olan kahvaltı tepsi• 
sinde bulunanlara. da bir hücum ederek ne var ne 
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l'erzi 
Vavuz Sezen 

Parla Kadın, Erkek Terzlllk 
Akademilerinden diplomalı • 

Beyoğlu-Parmakkapı 113 Gay • 
ret apartımanı 1 • .................. _ 
-------~ ~@z HelkDmD 

llr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmanl7e cad. No • .5 
Tel 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

apartımaru 

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

1 
ğum ve kadın hastalıkları mute· ı 
bassısı. Beşiktaş Tramvay dura
ğı Erip Apt. Tel: 49366. 

r DOKTOR 

YUSUF P. Eczacıo§lu 
HüdavendigSr caddesi 55. Sirkeci. 
Hcrgün: (10 • 12) ve (14. 18) 
arası hastalarını kabul eder • 
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