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Japon - Rus çarpışmaları 
Japon kuvvetleri Sovyet arazisine dört 

kilo etre girdilersede püs ürtüldüler 
• 15 Rus ta aresı Japon 

Çanq Kuf en~ 'i bombar
dıman . ettiler 

Bir Sovyet taburu da Japon 
kuvvetlerine hücumda bulundu 

Tayyareleri de 
Sov~et hudutla

rında uçtu 
Japon ordu 

tayyarelerine 

Balkanlllar 
Avrupahlara gldlle
cek sulh ve selAmet 
)olunu glsterdUer 
Bir iki pn içinde, Balkan Antanb 

devletleri ,.eni bir ai,yaıi ruıüd eseri 
ıöaterdiler· Birllirine kartı haıım va· 
ziyetiode olan iki ideolojik devlet züm· 
reıi ile bunların yanında bir o tarafa, 
Wr bu tarafa batvurarak tereddüdler 

ın:hklar itinde uin en a.ıua 
tıuıtını temail eden Yunan laatnlôli 
Met.ak .. • ile Bulıariıtan bqvelöli Kö
Mİv ... of Seliııikte birleıerek yeni bir 
anlatma imzaladılar. Bu ıuretle barb
dm enelki dünyanm ıulh kunclakçıla
" diye tanıdıiı Balkanlılar, büyük bir 
fırtınalı deni ortasında puıulaımı kay 
bederek nereye ıideceiini taıırmıt bir 
zavalb semiye benziyen A vrupablara 
ıridilecek ıulh ve telamet yolunu göı· 
terdiler. 

(Yuıtı 4 üncü ta}'fada) 

Selanlk paktı mUnasebetlle Romen 
beyanatta bulundtJ 

Hatayda kayda 57000 kişi iştirak etti 

35700 kişi Türk Har.ıcıve nazırı 

SeIAnlk listesine yazıldı 
mebustan22 i Türk olacak 

anlaşması 
''Balkan antantındaki tesanüdün 
iııkô.r götürmez bir bürhanıdır.,, 40 Antakya; 2 (A. A.) - Anadolu a- re Türk listesi reylerin yüzde altmrı 

ilçünü kazanmış demektir. Bu suretle 
< ') mebustan teıekkül edecrk olan Ha-

Bükreş 2 (A.A.) - Sel&.nik pakti. janıının hususi muhabiri biidiriyor: 
nın imzalanmuı mUnaaebetile, Hari· Tesçil neU.:eıi hakkındaki ilk rakam 

~:#.·~··.·-... 
nam otuz bet bm Jedi )IOs TUrk lis
tesine kayckdllnıittir. Bu neticeye ıö-

lliti~.~-~·. ZJ 
ede~r. eçım 

komiıyonu bu rakamlar Uz.erin -'e son 
(Sonu Sa. 4 Sü. 3) 

setini- Balkan antantı ve BlaJP. 
rı.taıı adlarma Bqvekll Metabm w 
Bqvekll K&le lvanof tarafından im
zalanan paktın tarihi bir ehemmiyeti --------------------------

::,~u:..=~~:. d•.:: Dost ve müttefik Yuna-
olan bu anla§ma, Bulgar milleti lle 

:-:u1;aruındayenibirdevreaç. nistanda bayram . 
E• tUn akitlerin eerbest bir tarzda 

~:~-;;.. ıı:.:ı::. :::ı.!:: 4 ağustos ylldönümü münase-
ıeriml• arumdakl bu yaklaşma, yal. betiyle her taraf süslendi 

(80J&U: Sa. .f. Bil. .J.) Atina, 2 (A.A.) - Atina ıehri, 4 a. 

B.US.n Antantna dahil olan dört 
devl't .Ayrupanm bu kötcainde altmıt 
ıııllyon t1üfuılu bir büyük varlıkbr. 
Nihayet altı milyon nüfuılu Bulpri•· 
tan iM bu altımı milyon ortaımda her d 
:::::...~ küçücük Lôr •daya ispanya a 

ğustoı yıldönümUnü kutlamak için tim 
diden bayram halini almııtır. 

Bütün resmi ve hususi müe11eaeler, 
binalar bayraklarla aüslenmiıtir. Milli 
gençlik teıekkülüne mensup takımlar, 
prkılar okuyarak sokaklardan geçmet: 
teclir. 

Eier Balkan Antanb aadece keneli 
kuvvetine sövenir bir ıiyaıi zümre ol· Jaydı kollan anımclaki Bulgariatamn Cu m hurı·yetçı· ıer yenı·den 
Ant.nta ıirmeıine, yahud ıirmemeıine 
hiç ehemmiyet vermezdi. Buıünkü halde Antantm temıil et· t ruza geçtı• ıe 
tiii altımı milyon Balkanlı milletlerin a a r r 
bir makaad üzerinde her vakit birlet-

:t.~::er'!~nm ... da.n ;.ın ,Madritte 23 kişi idama mahkUm 
Fakat, Balkan Antantı böyle hodbin edı.ldı• 

bir aiyaacti doğru bulmadı. Umuıni 
harbden çok hırpalanmıt olarak çıkmıt 
olan Bulgaristana her vakit müsavi mu· 
amele y&pmakla beraber ııra11 düıtük· 

ASIM US 

(Sonu: Sa. 4. sa. 5.) 

15 1r1ci yıl ma t ·-ılyası 

C. H. P. Genel Sekreterliginden. 
Cümhuriyetin ıs inci yıldönü · 

mü hatırası olarak bir tarafında Bü 
' yük önderimiz Atatürlriln kabart. 

ma bir resimleri ile Altıok, clicer ta. 
rafında cumhuriyetin ıs inci yılım 
tesbit eden yazı bulunmak üzere 
partimizce bir madalya yaptırıla. 
caktır. Sanatkirlanmızın. açtıgnnız 
bu müsabakaya iştirakleri ve hazır • 
layacaklan numuneleri ağuatoıun 
onuna k1dar C. H Partisi Genel 
Sekreter lığın• gonder eteri rica olu 

nur. 

narsclona, 2 (A.A.) - Ebre Uze-1------------
rlne yaı>rlan ~ şrrtm• harenu ta· Lord Runciman 
mamlyle mul artak olmuıtur. Düş • 
man Gandesanİn döndUP nokta1a Pra.ı a Jlllmek Ozere 
bUtUn kuvvetiyle bir mukabil taar- Londrad ld 
ruz yapmıştır. OQşman, TQl'tOBa • 11 0 8 f l'J J 
Gandesa yolunun 9 ve 32 n t ktıo- Londra, 2 (A.A.) - B Runciman, 
ın trelerl biza11~dan şlddetU top a· öğleden ~~nra refakadllde zev~ıi ile 
teşlerlnln blmay ~tncle önde tank· birlikte Praga bar ket etmittir. 
ıar oldutu halde tekiz kere taarruz Prag, 2 (A.A ) - Hodıa, Kundt 
etmletlr HQkOmetçtler tayyarelerin tarafından yuılan 30 temmuz tarihti 
) ardı 1 iddetle mukavemeı et· mektuptaki suallerin "evabını pazarte. 
ınlşlerdfr. Akşam düşman ıpukabll ıi cünil SUd•t partisine teblig etmiı. 
taarruzunu terketmlş ,.e sah'ıı.da bir· tır. 
çok ölU bırakarak mevzilerine te· Bu cevaptan anlapldığına göre, bil .. 
kllmlştlr. HUcum eden kıtaların ef- kt1met, milliyetler meselesinin milliyet. 
rndı münhasıran Faslı idi. Bu mUd- ler ıtatUsüniın 30 haziranda Südetle. 
det zarfında cumhuriyetçiler, Polba re tevdi edilmit olan kıammda taarih 
de ?rla aduca mıntakaaında llerleme edilen prensiplere tevfikan halledilme. 

e d 'am ederek mezarlığı zaptet- ıi Yıım geleceii kanaatindedir. 
r 1i lf'r ' Pobla kasabasına blklm Butı bllkitmet, Lord RUçi. 
ırtl rı ı g \;lrml lerdlr. Cumbu Uinı taribbıdea ev. 

onwı· ~ •• , 

Eyaletlerden muhtelif tqekküller, 
meçhul asker abidesinin önünde geçit 
resimlc.ri yapmakta ve abideye çelenk 
ler koymaktadır. 

Yıldönümil ıenlikleri~e ittirak için 
eyal~t~erden Atinaya ~len on binler. 
ce kipye yatacak yer temini için turi. 
ım aerviıleri tarafından hususi tedbir. 
ler alınmııtır. 

Bugün stadda bütün eyaletlerden 
gelen ıençlerin geçit resminin ve dans 
lannın provası yapılmıştır. 

ij>ilff letüı peşindeK : 

Fudbolcu gazeteciler 
Ercllment Ekrem Tal o ı, .2 haftadan beri faaliyete geçen matbuat 

futbol takımmm mu,·affak17et ll 01unlal"lndan bahsederken bu ta 
kmı arasında clsse ltlbari1le keadt ini iki, aç misli oytın~ular bu 
hınduğunu hatırlatıyor, ve: 

- İşte ben ba cüssedeki arkadqlarıo tılulmadan, ba7ılmacıa. 
>az gtlnttnin öile sıcağında top arka ından na il 'koştuklannr a.tı
JAmııyorum." diyor. 

Bize kalına Ba7 Talunun akıl eidtremcdlğl ı e ba1rct ettlll 
~in sırnnı ıene gueteclllk san at,.da aramak JAzımdrr. Zira c 

ilk J&hm 8D'M1 gelince yazı işlerinde plrert deve; devert ~ 
rapnıak deltldlr. Uzaktan de ı e sa11dan gaaetecl futbolcnlann p1ıe 
~l st~ramuı, aplaması ve rakiplerini bu )Olda da geri lnrafaaa 

sene aueteemk san'atımn lcaplanndan saJ"Ilablllr. 

BASA KlJMÇAn 
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No.18 Vazan: Niyazi Ahmet 
Bak §U karlı dağlara.. Biz istersek o-
raya gideriz de b~ sene yaşarız. Han
gmiz oraya yaklaşabilirsiniz. Ne as-. 
kerleriniz, ne de topunuz, tayyarelcrı
niz para eder. 

Artık ok yaydan çıkmıştı. Adnan 
timdi her şeyi çok iyi anlıyordu amma 
it işten çekmişti. Hiç bir şey yapamaz
dı. 

- Demek aldatıldım? 
Cebrail ıssız vadide korkunç bir kah 

kaha attı: 
- Yok, seni kimse aldatmadı. Ken

di kendini aldattın. 
- Ben fena :nı yaptım. Gülçubuğu 

kurtarmakla ... 
- Senin ne vazifen onu kurtarmak. 

Biz adamlarımızı kurtarırız. 
- Amma Gülçubuğu kurtaramazdı-

nız ... 
- Onu da kurtarırdık. Kurtaramaz

sak ne olur. Dersimde bir kadın eksi
lir. Ne değeri var. 

- Ben acıdım ona .. 
- lıte onun için seni öldürmeyoruz 

ya .. G:.ilçubuğun yalvarmasile vaz geç
tik. 

- Demek öldürecektiniz~!. 
- Elbet ... Şimdiden sonra bir §ey ya-

payım, kaçayım deme.. Hemen ölilr
aUn.. 

Adnan kendisini öldüremiyecekleri
ni öğrenmekle sevinmişti. Sözlerin de
vam ettiği müddetçe geçirdiği buhran 
dinmiş, soğuk hava.da döktüğü ter vü
cuduna buz taneleri gibi batmaya bq
lamı§tı. 

Cebrail: . 
- Glllçubuk yalvardı amma Besi ne 

diyecek? Onu bilmiyoruz. Eğer o öl
dürmek isterse kimse bir şey yapamaz. 

- Benim Dersimlilere ne fenalığını 
oldu da öldürecekler? 

- Sen yüzbaşının kardeşi değil mi
sin? .. 

- Öyleyim amma, o başka ben bat-
ka ..• 

- Adam öldürmek için günah işle

mek mi lazım? Sonra bizinı düşmanı
mız olan Türklerdensin. 

Adnan bir aralrk tabancasını çıka
rıp Cebraili yere sermeği dU~ündü. Bu 
muz.ir serseriyi temizlemekle vatanına 
da hizmet etmiş olacaktı. Ondan sonı·a 
öldürürlerse de gam yemezdi. Esasen 
hayatı emniyette değildi. Bir kaç saat 
sonra karşılaşacağı manzarayı tahmin 
edemiyordu. Besinin aklına eserse öl
dürd.:eğine göre yüz.de doksan tehlike
de idi. Çünkü Gülçubuk, Besinin b:.i
tün Türklere düşman olduğunu söy
lemişti. Hem Besi esasen Gülçubuğa 
kartı kin beslemekte idi. 

Cebraile: : 
- Biraz oturalım. Ben şuracıkta bi

raz dışarı çıkacağım dedi. 
- Bana yetişirsin ... 
Adnan soğukkanlılığını muhafaza 

etmeğe çalışıyordu. Fakat heyecanı çok 
kuvvetli idi. Eğer ilk kurşunu foabet 
ettiremezse mahvolmu§ demekti. Ni
pncı Dersimli bir saniye iç.inde tüfen;;i 
hazırlar ve kendisini yere sererdi. 

Cebrail ilerlemeğe başlamıştı. Biraz 
yavaş )"':.irüyordu. Adnan çömeldi. Be
lindeki tabancasını eline alarak fişe
gi sürdü. 

• • • 
Adnan, tabancasına fişeği .sürdük • 

ten ıonrasmı hatll'lıyamıyor. Delice 
üstüste ateı etmiş, yedi kurşunu da 
Cebrailin üzerine sıkmıştı. 

Delikanlı kendine geldiği vakit kap. 
karanlık bir yerde bulunduğunu his • 
setti. Gözlerini açıyor fakat bir türlii 
tek bir eşya, manzara göremiyordu. 
Sanki gözlerine siyah, simsiyah bir 
perde germişlerdi. Elleri, ayaklan bağ 
lı idi. Kımıldananuyorc1u. Vücudu kas. 
katr kesilmişti. blak bir toprağın üs _ 
tünde yattığını hissediyordu. O ka. 
dar. O kadar yorgun, o kadar kendin. 
den geçmiş idi, ki vaziyetini düşün. 
mek için başım kımıldatamıyordu bi. 
le. 

Böyle ne kadar kaldığını da bilıni • 
yor. Bir aralık kulağına sesler geldi. 

tıte tüneli kalbi çarpmağa başlamı§
tr. Gazlerl karanlıkta kayalar, toprak, 
au sızıntıları görüyordu. Yanına adam 
lann geldiğini hayal meyal gördü. iki 
kuvvetli kol omuzlarından yakalıya. 

rak ayağa kaldırdı. Bacağındaki ipleri 
çözdüler ve yürüttüler. 

Biraz sonra ?.çık bir yere gelmişler. 
di. Ortada büyük bir ate~ yanıyor, ko. 
yun kızartılıyoıı::u. Nereden geldiği ilk 
anda görülmiyen bir ışık bu korkunç 
mağaravı aydınlatıyordu. 

Gözünü etrafa gezdirdi. Gülçubuk 
upuzun uzatılmış, kımıldamıyan biri. 
nin yanında duruyordu. Ustü örtülü ol. 
masma rağmen Adnan, bunun Cebrail 
olması lazım geldiğini anlıyordu. Da • 
ha ötdde bir sürü silahları kucaklarına 
almış Dersimli, bağdaı kurmuş oturu. 
yorlardı. 

Bir keçenin ortasında oturmuş bu • 
ruşuk yüzlü biri, gözünü Adnandan 
ayırmıyordu. Adnan da ona uzun uzun 
baktı. Çünkü bu adamın kıyafeti Der. 
simlilere benzemiyordu. Uzun bir ce. 
ket, ütüsüz bir pantalon, sık sık . traş 
olduğu belli olan bir yüz Adnanda hak. 
lı bir şüphe U}'andımuıtı. Hatt1 sevin. 
mi§ti de. Dersimlilerin arasında onla • 
ra yabancı birinin bulunması, yüreğini 
biraz serinletiyordu. 

- Sizin isminiz Adnan mıdır?. 
- Evet .. · 
- Aramıza niçin girmek istediniz?. 
Adnan bu adamı bir daha süzıdü. Se. 

lis bir İstanbul türkçcsı ile konuşuyor. 
du. Cevabı vermeden önce kim oldu • 
ğunu anlamak istedi. Fakat soramadı. 

- Ben de bilmiyorum, dedi. Geldim 
işte .. 

- Herhald~ bir sebebi var. 
- Hayır .. Hi~bir sebebi yok ... Bir 

macera .. 
- Tehlikesini göze alarak mı bu ma. 

ceraya atıldınız? 
- Tehlike ummam. S.Cnra ben bir 

kişiyim görüyorsunuz. Aranızda ne 
yapabilirdim. 

- Ha ha.. Ne mi yapabilirdiniz. 
Yaptınız ya .. Bir adamımızı öldlirdil-
nüz .• 

Adnan bağlı ellerini unutarak kol. 
laıını açmak istôdi. Helecanla: 

- Cebrail öldü mü?. Diye haykır. 
dı. 

- Öldü .. Acrdın mı?. 
- Elbet acıdım. lyi bir delikanlı i. 

di. 

- O halde niçin bu işi yaptın?. 
- Beni korkuttu. gittiğimiz yerde 

seni öldüreceğiz diyordu. Ben de nasıl 
olsa öleceğim belki elimlen kaçabilirim 
ldiye onu öldürdüm. 

Konuşma devam ederken biraz ev • 
vel Adnamn getirildiği taraftan bir ko. 
nuıma duyuldu: 

- Geliyor mu • 
- Geliyor .• 
Herkes ayağa kalktı. Birkaçı yerde 

yatan cesedi kaldırdılar. Gülçubuk ta 
bir kenara çekildi. 

içeri on beş kader silahlı ile ak 6a. 
kallı biri girmi§ti. A!dnan resmini Per. 
tek'de gördüğü Seyit Rızayr tanıdı. 

Dersimliler birbirlerini ite kaka üze. 
rine atılır gibi Seyidin etrafım sarıp 

ayaklanru öptiller. Seyit Rızanın vahşi 
yüzünde gözleri birer cam gibi parh • 
yordu. Bir taraftan getirilen büyük lıir 
keçe yere serildi. Seyit, Ustüne çökü • 
verdi. 

Biraz evvel Adnanla konu§an adama 
dönerek: 

- Şir .• dedi bu mu yakalanan? .. 
Adnanı işaret ediy.crdu. 
-Bu ... 
Seyit Rıza kirli ve korkunç 

larınr Adnana dikmiıti. 
- Dügünürüz onun çaresini .. 
Etrafına bakmdI: 
- Ağalar hep burada mı? .. 
- Hepsi burada .• 

bakı§. 

Seyit Rıza koynundan bir gazete çr. 
kardı. Parmağı ile bir yazının üzerine 
basarak işaret etti: 

- Ağalar, dedi bakrn Türkler ne ya. 
zıyorlar. Askerler buraları ele geçir • 
dikten &onra bizi tehcir edecekler .. 

- Tehcir .• 
- Tehcir .• 
Bu kelime hemen ber ağızda bir de. 

fa tekrarlandı. Homurdanarak aöylU. 
yorlardı. Manasını çok iyi anladıkları 
belli Bdi. 

(Arkası var) 

• yenz 

programı hazırlandı 
Yeni hastaneler, doğum evJeri, verem 
sanatoryomu, yatimJer yurdu, emrazı
zühreviye ve sıtma dispanserleri açıhyor 

a::::::::::::::::::~::IK: :::::::::::::: ::::::::::::::::::::::s:::.:::::r.:ms :::::::: :: ::: ::::::: :::::::::s::::ı:.-::.-.x::::.:··==:z::=:ac::·==··· ' = CI 
1
11 U Aİıkara (huııuııi muhabirimizden) - Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekaleti önümüzdeki yıllar zarfında memlc· H 

!i ketin muhtelif yerlerinde açacağı h3stııhnncler, doğum evleri, verem "lnator='omu, aciz ve yetimler yurdu, ernra- u 
:: zı zöhreviye ve sıL"lla diııpnn&erlcri inşa ve tesis etmek mnksadile geni§ mikyasta bir proje hazırlnmı§tır. Pr0jc- i 
li~ run tahakkuku iç.in hemen faaliyete geçilmek üzeredir. Buruı dair en esnıh no"ktalar ve yapılacak faaliyetin ne· 
ıi Jerden ibaret bulunduğunu aynen bildiriyorum; Projr f'S ı1b,. nn cöre: 

::::::K=:::::::..-::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ar.::::::::::::----.:::=:=::::::::-.:ı::: 

Memlekette bugün muhtelif hasta. 
lıklardan muztarıp vatandruıları kabul 
eden 8639 yataklı 146 umumi hasta. 
hane vardır. Bundan başka 2400 ya
taklı dört akıl hastalıkları hastahane. 
si, 351 yataklı on yedi doğumevi, 820 
yataklı dört aceze yurdu, 160 yatak 
h iki yetimler evi, 305 yataklı beş 

sa.natoryom, 6 verem mücadele dis. 
panseri, 33 emrazı zübreviye disı)an
seri, 87 sıtma. dispanseri 2 sıhhat 
merkezi, 310 muayene evi mevcuttur. 

116 umumi hastahanenin yatak 
sayısına göre her on bin nüfus başına 
5 yatak isabet etmektedir. Diğer Av. 
rupa memleketlerinde bu nisbet çok 
daha yüksektir. 
Sıhhat ve içtimai muavenet vek8... 

Jeti almış olduğu son tedbirlerle 
memleketimi:~de bu nisbeti daha ziya. 
de fazlalaştırmak için çalışmakta ve 
ilk hedef §U yakın yıllar zarfında bu 
nisbeti yine on binde asgari on beşe 
çıkarmak için tedbirler almaktadır. 

Bu takdirde bugünkü hasta yatak a.. 
detleri en az Uç misli artmış olacak
tır. 

Halen 62 vilayetimizden 56 sında 
vilayetin büyüklüğüne göre hcrbirin. 
de bir veya birkaç. hastahane vardır. 
btanbulda. ise r smi ve h~ust ve her 

tilrlil hastalıklara mahsus olarak 39 
hastahane mevcuttur. Vilayet nüfu. 
sile hastahane adedi nisbet edilecek 
olursa burada on bin nüfusa 80 kadar 
yatak isabet etmektedir ki bu nisbet 
a§ağı yukarı en ileri memleketlerde
ki yatak nisbetlerine muadil bulun. 
maktadır. 

Vekalet dünyanın bütün medeni 
memfeketlerindeki sıhhat ve içtimai 
muavenet müesseselerini, bunların 

genişlik ve çalışma tarzlarını esaslı 

bir ııckilde tetkik ederek memlckctL 
mizin bu sahadaki ihtiyaçlarını haki
ki bir şekilde tesbit etmiştir. Mesela 
memleketimizde akıl hastahanelerile 
verem sanatoryomları, doğum evleri, 
dispanserler gibi mUesseseler hariç ol. 
mak üzere yalnız umumi hastalıklar 

için mevcut bulunan 146 hastahane ve 
8639 yatağa mukabil bu nevi haı>tnha
nelcr ve bunların yatık adetleri diğer 
bir kısım memleketlerde §U nisbette
dir: 

Bclçikada 20,000 yataklı 350 has
tahane 

Çekoslovakyada 60.551 yataklı 284 
hastahane. 

Danimarkada 23,683 yataklı 149 
hastahane. 

lsviçrede 13,944 yataklı 150 hasta
hane. 

Japonyada 996,984 yataklı 2961 
hastahane. 

Meksikada 13,880 yataklı 262 has. 
ta hane 

Fransada 244.000 yataklı 1836 has. 
ta hane. 

lngilteredc 204,883 yataklı 1527 
hastahane. 

Bulgarlstanda 7218 yatal:lı 70 has· 
tahane. 

Yunanistanda 7656 yataklı 87 has. 
tahane. 

Yugoslavyada 22714 yataklı 184 
hastahane. 

Irakta 2960 yataklı 50 hastahane. 
KudUste 2896 yataklı 46 hastahane 

mevcuttur. 
lşte muhtelif memleketlerdeki bu 

hastahane ve yatak adetleri bunların 
nüfusları ile de mukayese edilince biz 
de on bin nUf usa beş yatak isabet et. 
mesine mukabil Belçikada 24, Dani
markada 63, lsviçrede 33, Japonyada 

Sılı1ını l'l'l<ill n:- 11ıılı1~f Mntrış 

1-4, tek ikada 7 Bulgaristan ve Yu. 
nanistanda 11 yatak düşmektedir. 

Devlet sıhhat ve içtimai muavenet 
l§lerini Uzerine almıe bulunan sıhhat 
ve içtimai muavenet vekaleti parti ve 
hükümet programlarının da tesbit 
ettiği vechile hazırlanan bu projenin 
biran evvel tahakkukuna kati Jhtiyaç 
görUiqUğU hususla.o tesbit ederek ve 
muhtelif µnelrre ~üq?.µUü ,genJş ır J§ 

programı hazırlam15 ve faaliyete geç. 
miştir. 

Bu sene ve önümüweki senelerde 
devlet bütçesine konulan ve konulacak 
olan tahsisatlarla başarılacak bu iş
ler; 

a - İçtimai yardım işleri 
b - Koruyucu tababet i.5lerf, 

olmak Uzcre iki kısma ayrılmıştır. Ni. 
hayet on sene içinde ikmal edilmek 
şartile yapılması kararlaştırılan teş. 

kilat ve ineaat şunlardır: 

1 - 27 vilflyette yeniden ellieer ya
taklı hastahane. 

4 vilayette yeniden yüzer yataklı 

hastahane . 
10 vilayette yeniden 150.500 yatak. 

lı hastahane açılacaktır. 
2 - 25 kaza merkezinde sıhhat 
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merkezleri inşa ve tesis edilecektir. ı 
3 - 2 yerde behni 500 yataklı ve. 

rem hastahanesi, 
2 yerdE. beheı i 500 yataklı verem 

sana tor) omu, 1 

2 yerde beheri 2~ yataklı oerrabt 
verem sanatoryomu. 

2 yerde beheri 200 yataklı verem 
prevantoryom u. 

4 - 30 vilayette yeniden verem mü
cadele dispanserleri kurulacaktır. 

5 - 4 yerde beheri 500 yataklı akıl 
hastalıkları hastahanesi ile İstanbul. 
dakl akıl hastahanesinin modern ve 
2000 yataklı merkezi akıl hasta.hane. 
si haline sokulmnsı kararlaştırılmış-
tır. 

cüzam hastahanesi yaptırılacaktır. 
11 - 500 mevcutlu geri kalmış ve 

mallı! çocuk müesseseleri kurulacak, 
lzmirdeki sağır, dilsiz ve körler mües. 
sesesl tevsi edilecektir. 

12 - 6 yerde köy ebe mektebi tesis 
edilecektir. 

13 - Trahom hastahane ve entitil
leri. 

14 - Memalikihare hastalıkları ve 
sıtma en!titUsU tevsi edilecektir. 
15 - 6 yerde tebhirhane ve 375 kaza. 

merkezinde seyyar etüv bulundurula. 
caktır. 

16 - 6 yerde her türlü malzeme, 
liboratuvar ve teşkilatlarile birlikte 
cmrazi sariye mücadele heyetleri vU.. 
cuda getirilecektir. 

17 - 50 seyyar tabip ile birlikte 50 
takım sıhhi propnganda malzeme ve 
te§kilfttı vücuda getirilecek bunların 

beraberlerinde sıhhi filmleri, seyyar 
sinemaları, her türlü tedavi yapmağa 
müsait seyyar küçük muayene ve te. 
davi Ambülansları bulunacaktır. 

18 - 30 vilft.yette sıhhi müze tesis 
olunacaktır. 

19 - Merkez hıfzıssıhha mUzesi 
takviye edilecek ve bir modern serem 
çiftliği ihdas edilecektir. 

Bu muhklif.. teala ~d eri 
için ne .kadar zaman ve paraya ihtiya.G 
i1:5ulunduğu tesbit ednmiştlr. Bunların 
inşaat ve tesisleri senelere taksim 
edilmiş olup tahsisatın müsaadesine 
göl"e her sene bir kısmı temin oluna.. 
caktır. 

Bununla beraber tabii, en acil ihti
yaçlar en öne almmıe bulunmaktadır. 
Halkın sıhhatini tam manasile koru. 
mak. doğanların hayatta kalmalarım 
temin ederek mütemadi bir nilfus ar. 

(Det.:ıanıı 10 nmıcıula) 

KURUN 
ABONE fARIFESJ 

lltmltktı Jfemlekeı 

tcfnd# d111ndo 

Ay-lılr 9~ 155 Krı. 
3 ovlık 260 4:t~ • 8 aylık 47& 820 • 
Vıllılı guo lfiOO • 

1 arllesıııden Balkan HirllSı lef o a)•da 
oıııı kuruş duşillür. Posta blrlı!ıine gir. 
mi.) en yeı lcre ayda yelın iş beşer kuruş 
ıaıııırıed ili r. 

'tınrıe k11ydını blldlreo mektup wr 
ıeıı:rot Ocreıını. abone poruınııı po,tıı 

veye b:ııılıa ile yolloma Ocrellnl ldıırr 
kendi üzerine alır. 

Tllrkl11enln fıer poJ/o merke:lnde 

KUJWN'o abone uo:ılır. 

Adres deQıştlrıne ücreti ıs lı:unışlur 

L~==========::::==..:-_J ........................................................... 

fHKUını 
' 3 Ağustos - 4 Ağustoı; 

Çarşamba Perşembe 

8 nci ny - Gün 31 

6 - 16 yerde beheri 30.50 yataklı Ccınnzıuıahlr 1357 7 8 
doğum evlerj nunıt Tcınnıuz 1353 21 22 

l ·ı · Hızır günü 90 91 
5 yerde beheri 250 yatak hı ~l ~şı. Gün doğuşu 4,57 4,58 

fa bulması kabil olmayan as ı la- Giln b:ıtışı 19,25 10,26 
ra mahsus hastahane). S:ıtmh nomoıı 3,13 3,13 

7 - 2 yerde beheri 500 yataklı öı:ıe • 12,20 12,20 J 
darülfieeze ve ihtiyarlar yurdu, .c ikindi • 16,15 16,14 

8 - Yeniden 5 çocuk hastahanesi. Akş:ım " 19,24 19,24 

B ·ki · 100 ·· U d 51) Yat~ı • ( 21,15 21,13 unların ı sı • uç e §er ya. 1 .. k 2 55 
? 57 , 

l t b ld k" ş· l mscı ' ~. tnklı olacak ve s an u a ı 1§ i ............. --......................... - ............... . 
çocnk haEjtahanesi de 250 yataklı 
modern bir hastahane haline getirile. 
cektir. 

9 - Emrazı sariye ''e iptilaiye has
tahanesi yapılacak, Bunların ikisi 
yüzer, üçü de ellf şer yataklı olacak. 
tır. 

10 - 2 yerde beheri 250 yataklı 

15 Yıl Evvel Bugün: 
Dün nece Auakkapıda Abdullahbey <le· 

{jlrmeninde bir yanorn cıkmış ve. bina 
lrindekl 290 bin ldlo b11lidayla uanrp l:ul 
olmu,dur. 

l'anom elektriğin kontak yapmasından 
cıkmı#fır. De{jlrmen ıigorlalı oldu§undan 
tahkikata başlanmıştır. 



Çanakkale yolunda : 7 
·Kariiı -oes"iamil iik-y8Prağr 

'' Arıburnu ,, 
Yazan: Hakkı SUha Gezgin 

Ben, "Arıburnu siperlerine gider!,, 
levhasını okuduğum zaman, va.kit öi
leye yaklqıyordu. Tepemde kJClll bir 
güneg, altımda kırcın bir toprak var
dı. 
Arıburnuna giden yola 11&pt.Jk. Fa. 

kat bu, bir yoldan ziyade, bir eel ya.. 
ta.ğuu andırıyordu. tki yanda.ki kaya
lıklarda kızmış, yolu, fırına döndJlr· 
ınüştü. Daha ilk dakikalarda her ya.. 
nımızdan ter boşandı. Kum torbalan 
çürüyerek toprak olınue İngiliz siper
leri, kademe kademe sırtlara tırmanı. 
yor. Arada sırada. bu uzun çukurlarda 
paslanmış çelik ma.zgallara ra.stlıyo.. 
ruz. Düşman, baı kaldırmak §Öyle 
dursun; fakat kum torbaları arasm
dan bile ateş edemiyordu. Bizim maz. 
gallar tahtadan, onlarınkiler itte böy 
le çeliktendi. Tüf ekleri, TUrk siperle. 
rinin mazgallarma geceden nlpn alıp 
tesbit ederler. Sonra bir nevi periskop 
gibi aynalarla gör.etlerlerdi. Eğer bi
zim siperlerin, tüfeğin nişanladığı ye. 
rinde bir gölge, bir kımıldanış görür
lerse, tetiğe dokuaurlardı. Kendini teh 
likeye atmadan dövilşmek kahraman
lığı, galiba buna derler. 

Fakat zafer, mucaim arka.smda 
değil, önündedir. Onlar da bunu anla. 
dılar ve zaman zaman siperlerinden 
çıktılar ve iki siper arasını Binek kl. 
ğıdına döndürdüler. 

Bayırlara doğru yükseldikçe, TUrk 
tarihine altın yapraklar armağan eden 
tümsekler, sırtlar, meyd&ncıklarla kar 
§ıla§ıyoru.r.. 

Bunlardan bazılarmı tanır ribi olu
yorum. Fakat llstUnde ırilngillerin tim 
tek ormanı yok. Dağlar, taflar, Allah 
Allah galgalesile utuJdamlyor. Her 
yerde derin, ulu bir eeaıefzlik var. 

Burada gece gUndilz demeden dokuz 
ay süren savaı, tarihin yamığı bütün 
boğazlaemalardan dıtha korkun<.;tu. 
~t --IJ.i ı.r.~111.ei ~ ırJnı 
rmlş ~l{ttfti. ll'alrat hiçbir muharebe
nin, bıı kadar dar, 11ıkıŞ1k bir sahaya, 
bu kadar bUyilk ordular yığmadığmı 
t>ilirim. 

Gece, tenvir tabancalarının mavim
trak ışığı altında., gündüz, başlayan 

sabahların mor aydınlıklarında yapı. 
lan hUcumlar, hiç aklımdan çıkmıyor. 
Şerapnellerin dolu sağanakları, maki. 
neli tüfeklerin azgın takırdısı, bomba 
ların acı patlayışları burasını bir 
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mahşere döndürmil§til· İki siper ara. 
sında hazan altı kat cenaze üstüste 
yığılırdı. 

Burada dövüşen kahramanlarımız 
için, düşman başkumandanı, meşhur 
raporunda: 

"Türkler gerçekten aslan gibi dövü .. 
eüyorlar ve inlemeden ölUyorlardı!.,. 

Demiştir. 

Ben, işte bu - ıimdi ha.ngiıi olduğu 
nu bir türlü kestiremediğim • sırtla. 
rın birinde kanlı bir çarpışma ve bir 
cesaret mucizesi görmilştthn. lyi ör
tülmüş bir tarassut yerinde, çatal 
dqrbininin bqında idim. Anaızm dtı
dük seslerile kartı siperlerden~ siln• 
gü ve aaker çağlayanı fııkırdı Bizim 
bir kişimize onlar belki daha fazla 
bir kuvvetle yükleniyorlardı. Harca. 
dıkları cephane ise, bizimkinden bin 
kere daha çoktu. 

Siperlerimizin önü leşle doldukça. 
arkadan daha büyük kalabalıklar bot 
luklan kapatıyordu. İşin korkunçlu. 
ğunu sezen zabltlerimlz öne atılmışlar, 
birer birer şehit olmuşlardı. 

BölUk)er, takım, manga haline ~ 
miıti. Nihayet bu ağır zorla)'ll kar· 
ıısında siperlerimizden koptuk. DövU. 
ıe dövüşe her karıı toprağı bir tabur 
cana değişe değiee geriliyorduk. Har .. 
bin kilit noktası elimizden gidiyordu. 

Telefonla istenilen yardım plme
den iş l§ten geçecekti. tıte tam bu sı. 
rada bir harika oldu. Bir çavut. dağı. 
nık kuvvetlerin bqına geçti. Şa§ıla
cak bir erklnıharp görUşile ukeri ya. 
macın eteğinden ricat ettirdi. Kaçı. 
yorlar zannettik. İçimiz burkuldu; 

- Niçin ölmüyorlar? 
Diyorduk. Fakat kaçmıyorlarmış. 

Bıyıkları aslan yelesi fibi kabaran ça
Wt. taJnmlan ttımaefin ardından ge. 
çJrdt ft d ..... ~ ~ pbl 

düştü. önümüzde kanlı süngülerin 
11a.çtığı kızıl .ımeekler çaktı. Apğıya 
sarkan düşman kolu, kuyruğuna. buıl 
mıı bir ejder gibi kıvrandı. Halkalan
dı. Halkalarını açtı. Arkadan wruldu 
fwıu B&Ddı. iki ateş arasında kalm&
nm korkunÇ akibetile pşaladı. Oldu. 
ğu yere kapandı. 1tte tam bu sırada 
geriden kOf&r adım gelenler de yetit
tiler. DUşmanı tepelediler ve hlkim 
noktaya yine 11ünglllerimizin keskin 
parmaklığını diktiler. 

Arıburnu, işte bu kahramanlar 11&

yesinde zafer balının afdalandıfı bir 
petek olmuotu· 

Vali çocuk 
kamplarını 

teftiş ediyor 
DDn Florya kampını 

gezdi 
tlbay Muhittin UıtUndaiın ıehrimiz. 

de açılan çocuk Jcamplannı teftit etme. 
ye baflıyacajını yuımttık. Bay Mu. 
hittin UıtUndaj diln akpm F1orya 
kampını ziyarete ıitmlttir· 

Kampta kültür bakanlıjı ıen~l ~ 
pekterlerinden Bay Hilmi ve 'killtür dı.. 
rektörü de bulunmuıtur· 

Kampta misafirler tuefine ıece ~r 
müsamere verilmit. müsamereye Y eıil 
k8y kampı da ittiralc ~tmiıtir. Tal~ 
muhtelif oyunlarla kamp eilenceleri 
yapmıılardo:. 

Kültür Direktörü 
Silivriye Gidiyor 

htanbul kültür !direktörü Bay Tev. 
fik yanında kültür mimarı ve ilk ted. 
risat ispekerlerindcn Bay lzzetle bir. 
likte Silivridc y!Jlılan leni 'köy okulla. 
rınıft lnpa !İÜ m . -etmd 
SUivriye cidecektir. 

--0--

öiretmenlerin Edime 
Gezisi 

İstanbul ilkokul öiretmenle?nden 
200 kitilik bir kafile yann Edarneye 
bir gtıi tertip etıniılerdir. 

Oğretmenler Edimede dört gUn ka
lacaklar ve dönüıte Alpullu teker fab. 
rikasını ıezecekler'dir. 

D ,... 

ilkokullarda Şube Adetleri 
Teıbit Edildi 

i 
. . ilkokul vaziyeti etrafın. 

Şchr mızın 
da tetkikler yapılmalı baılanmıf, te • 

. kullarında açılacak ıube adetleri 
hır o dil '.+i 
ıemtlere cöre tayin e mıs-r. • 

Kültür direktörlUlil nüf ~ı daırele • 
• .ıı ilkokul çağına ıelmıı çocukla • 

nnuen .. . d 
ini 

_,_,. ona ıore ıcap e en 
rın sayı• iUI ... ,, 

buırlıklan yapnuttır. 

B 1 yeniden yalnız bir okul a~da.. 
uyı •- ki il cak ve yine Fatih ı ı inci OlllUl ra e 

bulunduiu binadan çı~ntu~k yeni ya. 
ıJan ayni semtteki dığer bmaya nak. 

fdclilecektir. Bu yıl ilkokullara bbul 
edilecek çocuklann 93 ı doiumlu olma. 
lanna dikkat edilecektir. 

o 

Çeınberlitaı Yanındaki 
Binalar 

Çenberlitq y3ıunda~ bir iki binanm 
belediyece iıtimJAk edilerek yılulacalr. 

yazmııtık. Tatla evkafa ait cami me. 
=~rbğının arasındaki diler bir bina da 

evkaf tarafından alınacaktır. Bu bina • 
Jar ortadan ka}dınhnca tat tamamile 
meydana çı'kacaktır. 

-o 

Bot Bir Balıkçı Sandalı 
Bulundu 

Gümrük muhafua memurlan tara • 
fmdan. Anadoluf en eri açıklannda dal. 

1aıara kapılnuı bot bir balıkçı sandalı 
bulunmuıtur. Sandal muhafaza altına 
alınarak tahkikata batlanmııtır. 

Bundan baıka Kilyos sahillerinde 
Karaçalı mevkiinde de 60 kilo ajırlı • 
ğmda bir zift f ıçaının sahile vurdulu 
ıCJrülmUf, bu da muhafuaya aiınmıt-

. Çoeutuauzu baogl H • · ı f • h• 
okula vereceksiniz? angı camı er arı 1 
Akşam kız sa- MQzeıer 180 camı arasında otuz 

beşinin yıkılmasına karar verdi 
nat okulları Bu sene camilerin tamirine 

Akf&Dl kız sanat okullan tahsille-
rini ikmal edememiı genç kızlan iyi 250 bin lira harcanacak 
bir ev kadını ve aile kadım olarak ,. 

tittlnneğe, icabında geçinmelerini te
min edebllmeJer.ine vaaıta olabilecek 
meslek! bilgi ve mahareUerl kazan. 
dırmağa çallfll'. Talebe abnmuma alt 
prtlar fUDlardır: 

A - 12 yaemdan küçük, '5 yqm
dan bOyUk olanlar kabul edUmezler. 

B - l2rl6 yqmda. olanların ilk 
okulu bltf rmlt olmaları. 

C - 16-45 yapndan olanların da 
en az ilk okulun üçilncü amıfını bitir 
miı olmaları yahut ulus dersabanel&o 
rinin A ve B kısımlarından mezun bu· 
lunmaları. 

Ç - Tahıll veıikuı olmayanla.rm 
yapılacak imtihanda muvaffak olma
ları llznndır. 

Talebe kaydına eylQl aynıda bqla

nır. Okul açıldıktan iki ay llOD.l'&y& 

kadar devam edilir. Akp.m kız sanat 
okulları Ucretai:ııdlr. 

YAZILMAK tçtN 

1-Tahail veaikuı (ta.haf) vesika
sı olmayanlar imtihan edilir). 

2 - Hüviyet cUzdanı, (yabancı ta
biyette olanlar Killtilr Bakanlığmm 
müsaadealle alınır). 

3 - Sağlık ve çiçek aşısı ra.ponı· 
4 - 4,5 na. 6 ebadında. 6 fotoğraf 
5- Kayıt beyannamesi getirmeleri 

--1~1r· 
Denler ış eyi&tt tüf~ eaen .,..... 

tesi gilnft başlar. 
9 dan 12 ye; 13 den 16 ya; 16 dan 

19 kadar olmak üzere günde Uç det 
reye ayrılınıgtır. 

Talebe bu Uç devreden hangiaine 
isterse devam edebilir. Akpm kız sa
nat okullarmm ~ B, C, olmak ilı.ere 
Uç ıubesl vardır. 

A ıubellne; en az ilk okul mezunu 
olan kabul edilir. Dikit - Biçki tube
sinde haftada 19 moda tubesinde ıs 
saat den vardır. 

B ıubesl serbeet kurslardan mU~ 
,ekkildir. Buraya A ve B pbelerinin 
bUtiln denlerine girmiyen ve girmlye 
lüzum görmlyen bayanlar devam 
eder. Girmek için en az ilk okul 3 tın
cU sınıfını bitirmlı olmak gerektir. 

C pbesl: buraya girecek olanlar 
bir veya birkaç kursa devam etmekte 
serbelttirler. Taludl veaikuı göeter
miyen bayanlar imtihanla iatediği 111-
beye girerler. 
Akıam kız sanat okullan pnlar

dır: 

Beyoğlu akp.m kız 11&11at: Tepeba
şmdadır. Telefon numarası 40587 dir. 

Jatanbul akfam kız aanat okulu: 
Cağaloğlundadır. Telefon 21083 dllr· 
Kadıköy akpm B&Dat okulu; Baha 

rlye caddesindedir. Telefon: 60321 
dir. 

011küdar akpm ıanat okulu: no:. 
ğancılardadır. Telefon: 60208 dir. 

latanbuldan bqka: Ankara, Afyon 
Bursa, lzmir, Konya, Adana, Edime 
Trabzon. Erzurum Diyarbakırda 11&• 

nat okulları mevcuttur. 

Ticaret Odaıı Öğle Tatilini 
Muvafık Buldu 

Ticaretodaaı idare heyeti dün top. 
lanmıı, maiua ve it yerlerinin ölle ta. 
tili hakkıma huırlanrmı olan rapot 
müzakere ve tetkik edilmif, uat bir • 
den ikiye kadar bu gibi yerlerin tatil 
yapmalannın muvafık olacalmda itti • 
fak olunmuıtur 

Oda nporu bu~ viltyete gtindere. 

Evkaf idaıılei ta 
tanbuldald büt\hı 
camilerin bir liı • 
tllinl tamim edip 
Müzeler idaresine 
vermif, bunlar • 
dan taribt olanlar. 
la olmıyanlann tef 
rik eeilmnlni iıte. 

miftl. 
MUnler MUıdilr. 

lQUnıden pdiye 
kadar 160 tan fu. 
la cami baklanda 
cenp nrilmittir. 
Bunlar arasında o. 
tua bet lsadar ca • 
miln bJçbir tarihi 
kıymeti olmadılı 
bildlrllmittlr. 

Çofu yucm 
yerlerinde birer ba 
rabe halinde bulıı. 
nan ve banlan da 
çölcmUt ol~n bu 7fl~[t.!:~ 
camiler peyderpe1. 
satılacak, elde edL 
lecek \raridat dl. ,. ~ 
ier camilerin ta. " 
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mirine harcana • 
caktır. 

E~~af ~eçen ıene Beyoğlunda 'Ağa. ı pap, ~al Mahmutpap, Tophanede Kı. 
camı ile Şıfbanc yokuşunda Okçu Mu. lıç Alıpaşa, Fethiye, Eyüp camilerinin 
.. camiini yenibaıtan tamir ctmi§, sa. de tamirleri bu sene süreceği gibi ye. 
leymaniyc camiinin de esaslı bir suret. 
te tamirine baılanmııtı. 

~~ı• ~~.,f~-t_-.,!.lin• 
aelil liif&Wİ a"elfitlrlleC'l;ıı lfbl -ctrı 
dunrlar lda tamir olunacaktır. 

Jl'atfbte Mimar Sinanm eserlerinden 
olan Mesihpap camii çok harap bir 
halde idi. Hattı bunun tamir edilmıi. 
yeceği bile söyleniyordu. Fakat ev'ka.
fın deierli mimarlan ıeçen sene ite 
batlamlflardıt. Şimdi Meeihpaıa camL 
inin yanından ıeçenler eski cami ye. 
rinde Sinan tarafmdan yeni yapılmtJ 
bir Meaihpap damil ıörmektcidirle~. 

Camiin etrafındaki pislikler de ortadan 
kaldınlmıttır. 

Geçen ıene Yenicamlin de tamirine 
batlanmııtı. Tamir itine bu sene de de. 
vam olunacak, caıniin uçakları, hiln. 
kir mahfeli onarılacaktır. 

Azapkapıda Sokullu camii, Mahmut. 

Tramvay Şirketinde 
Vazifeleri Biten Ecnebiler 

Nafia Veklletl bir mUddet evvel 
Tramvay Şirketine teblilatta buluna. 
rak tirket hizmetindeki on kadar ecne.. 
binin artık vanf el erine nihayet veril. 

mek: zamanmın geldlllni hatırlatımıtr. 
Slrket, velrtletten aldığı bu ıemtr G. 

zerine mUteha-. olarak kullandığı ı o 
ecnebinin bir apıtoatan itibaren vazi. 
t'elerine son vennlftfr. 

Bunlar arasmda hareket daireai tefi 
Gooıeı ile hat tefi Baldnera vaıtıbr. 
Qomeıiıı yerine muaWıl &y tmıetlıı 
getirilmesi mevzuu babiıtir. Bay ismet 
aenelerdenberi çalıpanlıjı ilo- tanmm11 

bir zattır. Diterlerinin yerlerine de yi. 
ne TUrklerden elemanlar ıetlrilecek. 

tir. 

Esnaf Cemiyetleri 

Merkezinde Kütüphane 
Eınaf cemiyetleri merkez heyeti 

Türbedeki birltfik merkez biııumda 
bir kütüphane tesisine karar vermittlr. 

Bunun i~n icap eden hazırhldara 

geçilmittir. Teliı edilecek kUtnpbaııede 
bütUn esnafı alibdar delen kanunlar, 
talimatnamelerle eanafa alt kitaplar ba. 
lundurulac:ak ve b8tUn esnafın latlfad~ 
sine arıolunacaktır. 

Bu kiltilpbane;rl idare etmek için de 
~ bir ~ tapa ....... 

niden Nuruosmaniye, Şehzade, Orta. 
köy, Teıvi'kiyc camileriıldc de birkaç 
,ıüne kadar çabfmıya baflanacaktır. 

Bu sene de camilerin tamirine iki 
yUz elli bin lira sadedile<ektir. 

intihap 
defterleri 

Soyadlarının alfabe 
sırasına gUre tasnii 

işi bitti 
Belediye ve mebus seçimine csaı ol· 

mak Uıere intihap defterleri tanz.iıni i
tine bir müddet evvel başlandığını yaz 
mııtık. Beyoğlu, Eminönü, Bcıiktaı, 
Sarıyer, Bakırköy kazalarında be:;an
name dağıtma, toplama, kontrol ve ıoy 

adlannın alfabe aıraaina göre tasnif İ• 
fi bitmi§tir. Bu kazalarda intihap def.. 
t : ! lerinin tanzimine başlanmıttJr. 

Beykoz, Eyilp, Adalarda da bir ilri 
gUn ::arfmda beyannamelerin toplama 

iti bitirilecektir. Ualdldar, Kadık8y ka 
z:.:::rında beyanname dağıtılmasına de
vam edilmektedir. 

Vali ve Belediye reisi bay Muhic
din UıtUndai her gtllnkıt it baklanda 
muamellt ıubeai mUdUrü bay ZilbdU 
Çubukçuoflundan izahat almaktadıt'. 

Seçim zamanına kadar her ıey tapm
lanacaktır. 

İzmir Belediye Reiıi 
Bugün Geliyor 

İzmir entemuyonal fuannm ~ılma 
merasimine ıeref vermeleri için. Ata. 
tllrk ve Baıveldl CcW Bayan davet et. 
mek: tızere, bmir belediye reiıi doktor 
Behçet Uz buıün tehrimlze relecek
tlr. 

Sergideki buırhlclara bitlnit nuari. 
le bakı~ ve bu seneki Hrgiye hal. 
kın ıesen senelere niıbetle daha fazla 
nfbet ıastem:eii muhakkak adcledil. 
mektedlr. 
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Japonyaaa Bafkanfilar Rus-Japon çarpışmaları 10000 evi su götürdü 
Selanlk 

anlaşması Avrupahlara gidil~ 
cek sulh ve seldmef 
~olunu gösterdiler 

Mo&kova 2 (A.A.) - Havas ajansı
nm muhabiri bildiriyor: 

yet hudut karakoluna hücum etmiş ve 
bu karakol dradını Zaue.rnaya tepe

Tokyo, 2 (A.A.) - Domei ajansr 
bildiriyor: 

Çang Kufeng hadiselerinden bah.. 
seden Tas ajansı Japon piyade kıtala. 
rınm topçu kuvvetlerinin faaliyeti sa
yesinde Sovyet arazisinin dört kilo. 
metre içine girdiğini bildirmektedir. 
Birkaç saat sonra muntazam. Sovyet 
kıta tarı Japonları işgal ettikleri mın
takadan tardetmişlerdir. Her iki ta. 
raf da ağır zayiat vermiştir. 

sinden tardeylemi§tir. 
Ayni zamanda Japon topçusu, Sov • 

yet takviye kıtalannın ilerlemesine ma. 
ni olmak için yakınlarda bulunan tc. 
peleri ve bu tepeler arasındaki yolu 
atej altına almıştır. 

Japon piyadesi, to~u yardımı ib 
Sovyet arazisi dahilinde dört kiloıne t. 
re kadar ilerlemeye muvaffak olınu§. 

tur. Birkaç aa.at ıonra, vaka mahalliM 
gelen nizami Sovyct. kuvvetleri, Japon 
lutalarını Sovyet arazisinden tardeylc. 

Dün ve bugün yağan şiddetli y<ığ. 
murlar neticesinde Hyoıo ve Asak-ı 
eyaletlerinde on bin kadar evi su gö. 
tilrmilıtUr. Tren, tramvay ve otol'..üt 
münakalatı 'durmuştur. Yağmur bu s.ı. 
bah dinmiştir. 

Pııncardan şeker Jmali fş,erinde 
çalışanlar 

Söylendiğine göre Japonlardan 400 
kişi ölmüş ve yaralanmıştır. 14 maki
neli tüfek ve 157 tüf ek terketmişler. 
dir. Sovyetlerden 13 kişi ölmüş 55 ki. 
şi yaralanmıştır. Japonlar Sovyetle
;rin bir tankını bir topunu tahrip et. 
mişlerdr. 

Tokyodaki Sovyet maslahatgüzarı 
Japon hUkO.meti nezdinde protestoda 
bulunmak ve Japon militaristleri ta. 
rafından gösterilen faaliyetin tehdit
klr neticeJerine hUkfunetin nazarı 
dikkatini celbetmck için emir alml§
tır. 

Tokyo 2 (A.A.) - Harbiye ne7.a. 
retı dün saat 12,30 ile 14,30 arasında 
Korenin ıimalinde kain Çang - Ku. 
feng Uzerine yapılan akınlara kırktan 
fazla Sovyet bombardıman tayyaresi. 
nin f§tirak ettiğini tasrih etmektedir. 
Bu tayyarelerden üçü hava müdafaa 
bataryaları tarafından düşürülmüş.. 
tUr. Saat 12,30 da 12 bombardıman 
tayyaresl alçaktan uçarak Çang -
Kufeng civarındaki Japon mevzilerini 
bombardıman etmişler ve mitralyöz 
ateşi altına almışlardır. Bununla be. 
r&ber bu mevzilerde hiçbir hasar hu. 
sule gelmemi§tir. Ayni zamanda di
ğer bir bombardıman tayYaresi Kore. 
nin şima.lindeki demir yoluna taarruz 
etmi§tir. Ayni saatte on bir bonıbar. 
dıman tayyaresi Keiko şehrinin ii7.e
rine bir akın yapmıştır. 

Tokyo 2 (A.A.) Bu sabah saat 7,40 
d~ 15 Sovyet tayyaresi Çang • Kuf en. 
gı bombardıman etmiştir. 

Seul 2 (A.A.) - Kore ordusu erk!
nıharbiye~i tebliğ ediyor: 
Ağustosun ikinci günii sabahleyin 

saat 9 da bir SOvyet taburu önünde 
dokuz tank olduğu halde Çang.Kufen(7 
tepesinde bulunan Japon kuvvetlerin: 
~~~z .?trniştir. Bu tabur geri püs. 
kurtulmuş ve sahada Uç tank bırak
mıştır. 

Tebliğde taarruzdan evvel 12 Sov. 
yet tayyaresinin Çalıg • Kufeng ve 
Shatsayı bombardıman ettiği ilave 
"bu yeni tahrik karşısında Japonla
nn sabırlı davrandıkları,. tasrih ed.iL 
mektedir. 

Tokyo, 2 (A.A.) - Japon Sovyet 
hu'dut hadisesi bu sabahki kabine top. 
lantısr esnasında görüşülmüştür. Hadi. 
ıenin al!dığı aon şekil hakkında U ga. 
ki izahat vermiştir. U gaki bu mesel~ 
hakkında Sovyet hükumetile yapılan 
·diplomatik temaslar hakkında arkadaş. 
lanna malCimat vermiştir. 

Tokyo, 2 (A.A.) - Japonyanm 
merkezinde, Osakanın etrafında tay • 
yare hücumlarına karfı bilhassa tenvi. 
rat huıusurida akşamları ihtiy:H tedbir 
Jeri alınmaktadır. Diğer cihetten hük(L 
met makamları Japonyanın heyeti u. 
mumiyesi için matbuatın hava tahmin. 
leri neşretmesini menetmiştir. 

Hsinking, 2 (A.A.) - Hükumet 
' Harbindeki Sovyet başkonsolosu vası:.. 

miştir. 

İki taraftan da yaralı ve ölü vard :
Japon ölü ve yaralıları 400 kiıtiyi bu!. 
maktadır. Japonlar, Sovyet arazisinde 
beı top, 14 makineli tüfek ve kur§ un. 
lan ile 157 tüfek brrakmışlardır. fiov. 
yetler cihetinden 55 yaralı ve 13 ölii 
vardır. Bundan batka bir Sovyet tan. 
kı ve bir Sovyet topu zedelenmittir. 
Müşahede tayyareıinden par<qüt!: 

yere atlı yan bir Sovyet pilotunuı'l J a • 

ponlar eline düştüğU aanılmaktadrr. j 

Hakkında yeni bir 
emir 

Ankara; 2 (A. A.) - lktısad veka· 
leti i! dairesi reiıtiğinden: 

tı kanı;nun 35 inci maddesinin C ben 
di mucibince iı müddetleri hakkında i· 
kin.:i genel emir. 

Resınl gazetenin 23·9-1937 tarihli 
\'' 3716 numaralı nushasında neşredi
ı ~ ı birinci genel emrin 7 numaralı ben 
< mucibince pa:ıcardan şeker imali iş 
1-:inde, münhasıran kampanya dev: :!
:'.:de, çalıştırılan i~ilere ötedenb-·ri 
t.,~bik e<lilegelmekte olan iş müddet'e
ri.un -geçen yıl ke!qıpanyasına maht'.ls 
t !.ırak- aynen muhafaza edilmesine i.:in 

•rilmiş idi. 

Gerek Japonların istil! hareketinde;; 
evvel gerek çarpııma esnaaında, Sov. 
yet kıtalan, bir tlefa bile, Mançury.J 
hududunu ihlal eylememişlerdir. Bı: 
suretle hareket etmeleri neticelidir Ki Görülen lüzum üzerine bu izin bu 
Japon mütecavizlerini kutatmak vevi .. ,: kampanyasına da teşmil edilmişt~r. 
hut cenahtan hücum etmek imka:- ı ., .J kadar ki kampanya devresinden FDn 

ı, :JU itlerde çalışmağa .devam eden di
vark~n yapılmamııtır. 

f:~r krsrm işçilere umumi esas olan h·fSovyetler birliğinin Tokyodaki mas. 
~.da kırk sekiz saatlik iş müddeti tat-

lahatgüzarı Japon hUknmetı nezdinde ~·ik edilecektir. 
enerjik bir protestoda bulunmalı: vazı~ ı-----------------
fesile memur edilmi§tir. 

Maslahatgüzar, ayni zamanda, budcı. j Fındık 1 bracetçı ları 
d~. Rus.- .J~po.n paktlan ile ve Çin Giresunda toplandı 
mumessıllennın ımzalarını taşıyan met 
fuf haritalarla sarih surette teabit edil
miş olan Scvyet arazisine hürmet et -
mek istemiyen Japon milita.ristlerinin 
faaliyetinin muhtemel menfur netice. 
Ieri üzerine Japon hükumetinin nazau 
dikkatini celbetmiştir. 

Tokyo, 2 (A.A.) - Domel Ajansı. ; 
Kore ordusu umumi kararg!hıı:rn ı 
aşağıdaki te bUğlni neşrediyor: : 
Uçuş nizamı halinde Sovyet tay· 

yareıeri, saat 18 do gayri meşru su 
rel:te hududu geçerek Tupnıenln sa.i; 
sahilinde Kore arazisi üzerinde uç· 
muşlardır. Tayyareler, Korenln şi· 
malinde KoJo köyünü bombardıman 
etmişlerdir. Hudu hadiselerinin bı
dayetinden bugiln saat 18 e kaclur 
olan Japon zayiatı şudur: Üç subay 
ve 27 er ölü ve 67 er yarah. 

Seul, 2 (A.A.) - Kore Japon or
dusu genel kurmayı namına söz söy

lemeye salA.hiyettar bJr zat, Domel 
muhabirine aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

Japon istihbaratına göre vazar 
gilnü Ça.nkutengi terkeden Sovyet 
kıtaları, o zamandanberl müteaddit 
defa Japon mevzilerini bombardı • 
man etmişlerse de insan ziyaına mu. 
cip olmamışlardır. 

Japon ordusuna ve donanmasına 
mensup tayyareler ile Japin kıtaları 
yardımları hıtenlldlği takdirde hare· 
kete hazır bulunmaktadır. 

Dündenberl Sovyet tayyareleri mU 
teaddlt uçuşlarda bulunmuşlar ve 
Mancuko ve Kirede açik mmtaka· 
lar bombardıman etmişlerdir. Bu 
derin bir nefret uyandırmıştır. 

Tokyo, 2 (A.A.) - Halen miktarı· 

Giresun; 2 (A. A.) - İstanbul, 
Trabzon, Ordu, Fatsa . :: Görele fındık 
il•racatçılarının iştirakile yapılması mu 
karrer toplantıyı dün Halkevi salonun 
.ç]a vali Feyyaz kısa bir söylevle açmq 
tır.· 

~ç ticaret umum mddürü Milmtaz 
I'--: k, fınC:ıkların tipize ve stan.dard işle 
r: '1akkında etraflı .izahat verdikten son 
ra ticaret odalarının tasnif edilıni§ 
t~ :liflerinin sıra ile müzakeresine ge
rf miştir. 

DON AKŞAMKi YANGIN 

Dün akıamüstü Kuzguncukta Lale _ 
'1kmazında İsrail adın'da birisinin nu 
maralı evinden ya:ıgın çıkmış, ateş e. 
vi tamamen yaktxktan sonra yanındaki 
eve sirayet ederek onu da kısmen }aı.c. 
mıştır. 

Neticede yetişen itfaiye gayretli 
bir çalışma sonunda yangını fazla ge • 
nişlemeğe meydan vermeden söndür. 
mUştür. Yangınm ne suretle çıktığı 
etrafında tahkikata başlanmıştır. 

Hatayda 
(Ust YI''" 1 mcidc) 

kararını bugıJ.nkü toplantısında verecek 
tir. 

Antakya, 2 (A.A.) - Anadolu A
jansının husual muhabiri bildiri· 
yor: 

Seçim koml&yonunun bugiln ka
bul ettiği 15 numaralı kararının hil· 
Hı.sası aşağıdadır: 

KaydedJJen mUntehiplerin a.dedi: 
Türk cemaati 35.847, 
Alev! cemaati 11.319, 
Ermeni cemaati 5.50, 
Arap cemaati 1.845, 

Grek ortodoka cemaati 2.098, 
Diğer cemaatlar 359. 
Buna göre, ikinci derecede mUn· 

tehiplerin adedi şu suretle tesblt e
dilmiştir: 

(Vsta tarafı 1 incide) 
nrz bizler tarafından değil, fakat sul. 
hun bütün hakiki dostları tara.fından 
arzu edilmekte idi. Hükumetlerin, bir
birimizi halen ayırabilen anlaşma.zlık 
ları bir tarafa bırakarak yalnız cema.. 
atın yüksek ve daimi menfaatlerini 
nazarı dikkate almış olması.adan do. 
layı memnuniyet izhar e<lebiliriz. 

Bu suretle hareket ederek yakm 
§ark, enternasyonal zihniyetinin ma. 
sut bir misalini daha vermiş ve millet 
ler arasındaki kardeşlik esarine ciddi 
bir yardımda daha bulunmuştur. 

Biz Romenlere gelince, b·ı münase. 
betler, geçen marttanberi elimizi uzat 
maks11..ın hakiki politik manadan mU. 
nezzeh bir jest olmadığını bu vesile 
ile isbat eylemiş bulunuyoruz. Bizsiz 
yapılması imk!nsız olan Selfuıik ve
sikası, bütün milletlere ve hassaten 
komşulara. karşı Romen milletinin ve 
Romen hükUmdarmın takip ettiği 
sulh politikasının bir bü,.hanıdır. 

Romen hükfunetinin bu pakta ilti. 
hakı, Bulgar milletine karşı itimadlı 
dostluk hlssiyatınrn daimi menfaatle. 
ri ayni zamanda diğer milletlerin Ro· 
manyanın daimi menfatleri ve şerefi 
ile kabili telif taleplerine karşı gö::te. 
rilen anlayış zihniyetinin bir isb;ı.tı. 
dır. Milletimizi muvakkat olarak ayı
rabilmiş tarihin germ ve serdi üst iin.
de, Romanya, istikbale emniyetle ba .. 
karken, asırlar içinde Bulgar ve Ro. 
men milletlerini birbirine bağlayan 
sıkı işbirliği safhalarını hatırlamak
tadır. 

Selanik anlaşması, Balkan antantı. 
nın yaratıcı politikasının resmi bir 
teyidi ve Balkan anta.ntmdaki kuvvet 
ve tesanüdü~ ink!r götürmez bir bilr. 
hanıdır. 

(Vsttarafı 7 incJ 
çe hu memlekete karşı iyi niyetle~ 
göstermekten geri durmadı. Hasılı Bul 
gariıtanı da Balkan Antantı çerçeve_ldi 
ne almak için yükaek bi.r anlaşma nıb' 
ile hareket etti. l§te Selinikte inul 
lanan anlaşma bu dürüst ve yüksek aP. 
layışlr aiyasetin muva..tfak olmu§ bir 
eseridir. 

Bu anlaşma ile Balkan Antantı de 
Jetleri Balgarittanm arkasma Nöyi ~ 
ahecleıinin yüklediği en büyük bir af 
ken alırlığı kaldırmıştır. Bulgar mil 
letine milli hüriyetini verm.iıtir. B 
suretle llulgariıtanın kuvvetlenmeaisf 
hizmet eden Balkan Antantı bu meni 

leketin menfaati sadece kom!!ularile ~ 
laşmakta olduğunu göstermi§tir. 

Bu sözler ile izah ebnek iıtediğindı 
nokta fudur ki, Selanikte imzalanaı 

Metaksnı-Köseivanof anla§ması Balkai 
cevletleri ile Bulgaristan arasındak 
münasebatrn inkiııahnda ilk merhale 
dir. Bu anla§ma ile Balkan devletler 
Bulgaristana ka:-§ı iyi niyetlerinin sa 
dece maddi delilini vemıi!lerdir. Böyle
likle Kö&eivanof hükumeti için layı 
metli bir siyasi muvaffakiy~t elde et 
miı demektir. Bulgariatanda iı mınu 
geçtiği gündenberi mahir lıir devlet a 
damı olduğunu isbat etmiı nlan Köıe
ivanof bu muvaffakiyete dayanarak a~ 
bk Balkan ideali yolunda Türkiye, Y.: 
naniatan, Yugoslavya ve Romanya iJ; 
el ele yÜrüyebiJir. 

Hüıasa, Antant güneıi ile her tarafı 
aydınlanmııı olan Balkanların orttuın• 
da yegane karanlık bir nokta gibi c!u· 
ran Bulgaristan da artılc son Met.ak' 
ıas-Köseivanof anla§ınau ile sulh sa• 
bahının ilk l§ıklanna kavuşınuf sayıla• 
biJir. 

ASIM US 

Bu mühim esere riyaset eden ceş 
devlet şeflerine ve büyük sulh ve en
ternasyonal i~birliği davasında polL 
tik meziyetlerini ve geniş anla~ma cih --------------....1 
niyetini bir kere daha gösteren I!o. L o rd R un c i m ar 
manya kralına. tazimi erimizi arz.etme 
den sözlerimizi bitiremeyiz. Nihayet, (Ü8t ynnıt. 1. ıirncide) 
bu yüksek tarihi manalı eserin vücut velki meseleler esnasında derpiş edil 
bulma.sx içın husus bır UZiaşma z.ih- ~iği vl"!:l'lll~ ~1,...,..1 ınnre.?cot>aı ... 
niyeti ile zamanında şahsi yardnnlaı- devam etmek waftandır. Hüktlme 
rını esirgemeyen B. Köse tvanof, 1Ie. 28 temmuzda Sildetlere tevdi edilmi 
ta.ksas, Stoyadinoviç, Rüştü Arasa sa.- olan milstakil idare hakkmdalçi kanuıı 
mimi şükran hislerimizi de takdim et. layihalarma kati nazarile bakmaktaı 
mek lazımdır. dır. 

GENERAL METAKSASIN Prağ, 2 (A.A.) - Mebusan mccli. 
BEYANATI si, bugün bir çeyrek saat silren kısa 

Atina 2 (A.A.) - Bütün garetcler bir toplantı yapmış ve ruznamı:de mev. 
Başvekil Metaksasa, Sel!nikten AtL cut iki ekonomik meseleyi halletnıiş. 
naya kadar btitün yolda gösterilen he- tir. 
yecanh tezahürler hakkında. hususi 
muhabirlerinin telgraflarını nepl'et.. 
mektedir. 

KöylU halk, her istasyonda Ba·;ve. 
kili alkışlamış, Kral ve Başvekile bağ
lılığını ifade eylemiş, Başvekili Scll
nik anlaşmasının imzasından dc:ayı 
tebrik etmiş ve Hanya hareketini tak. 
bih eylem\$tir. 

Başvekil Metaksas, Laniada bel~di. 
ye reisinin sözlerine cevaben demi:rtir 
~= ~ 

Hanya isyanı, oraya yolladığımıı 
takviye kıhl'.'lrının vurudundan evvel 

Parlamentonun tahrirı davet üzeri. 
ne beJ ağustosta toplanması kararlaş. 
tırılmıştır. 

İstanbul esnafının 

Partiye minnet ve Sükranı 

lst.anbul Esnaf Cemiyetleri Müşt& 
rek Ynrdım Heyeti Başkanlığında.nl 

Tesis olunan esnaf cemlyetıerl 
muayene ve tedavi kliniğine ıa.zıni 

olan Ameliyat maısası ile cihazların! 
alabllmemiz için Yüksek Paı timizhı 

bastırılmıştır. Zira., bu isyan, Glrid genel sekreterliğine nakteıı 1605 li 
halkının arzusuna değil, fakat şahsi ra. Yal'dımda bulunduğunu alenel1 
menfaatlere istinat etin.ekte bulun- bUtUn esnafımıza tebşir ederken bll 
muştur. yoldaki cııhşmamrzın c. H. P. Genel 

Bulgaristan ile yapılan anl~manın sekreterliği ile llyön Kurulunca. ya.l 
imzasına gelince, sevincinize iştirak kından takip edilerek bu suretld 
ederim. Ehemmiyetini takdir ettiğinUı takdir ve taıtlf edilmiş olmaktaıı 
bu tarihi vesikayı imzalamış olmak. duyduğumuz minnet ve şUkranı 11!· 
tan dolayı b~htiyarım. veyi de borc ve vazife bllirlz. 

Başvekil Atinaya dün gece saat 23 -----------'----"'~--~ 
de varmış ve burada da heyecanlı te. 
zahUrlerle karşılanmıştır. 

taaile 1 ağustosta Çang • Kufenge ya. 
pdan Sovyet taarruzları hakkında Mos. 
kovaya bir protesto notası göndermi,. 
tir. Notada Sovyetlerin ''tecavüzkara.. 
ne hareketlerinin d-::ğurabileceği vahim 
neticelerin mesuliyetini yüklenecekleri,, 
bildirilmekte ve Mançuko hükumetinin 
Sovyetler tavrı hareketlerini değiştir
meği kabul ettikleri taktirde, tekrar 
müzakereye girişmeğe hazır bulunduğu 
ilave ddilmektedir. 

nın tesbltl imkAnı olmıyan Japon 
tayyareleri, bu sabah, Mancukonun 
şark hududunda ezcümle Çankufeny 
mmtakasmda bir uçuş yapmışlar ve 
Sovyet arazisi hududunu taklp ey· 
leuıişlerdlr. Japon harbiye nezare
ti, bunun bir "ihtar" olduğunu bil
dirmektedir. Sovyetıer, mukabil 
hattrharekette bulunmuşlardır. Bu 
sabah Çankutengl bombardımana. 

başlayan Sovyet tayyareleri saa.t 9 
da her ttirlU faaliyetlerine nihayet 
vermişlerdir. 

Türk 368, Alevt cemaati 11,3 Er
meni cemaati 55, Arap cemaati 18, 
Gıek ortodoks cemaati 20, yekün: 
564. 

ispanyada 

gecmfşlerdir. Frankist kuvvetler, 
buna mukabele etmiş ve düşmanı a• 
ğır zayiata mahkum etmiştir. Sabah• 
ta~berl Frankist tayyarelerinin Y41 
topçusunun faahyetl bir misli dahi 
artmıştır. Moskova, 2 (A.A.) - Salahiyettar 

mahfillerden aldığı malCimata atfen 
Tas ajansr, Hasan gölü mıntakasmda 
Sovyet ve Japon kxtaları arasrnda vu. 
kua gelen çarpışma hakkında aşağıda. 
ki tafsilatı vermektedir: 

29 temmuzda bir Japon kxtasmın 
itgal etmiş olduğu Dejiminnaya tepe . 
ainden geri püskürtülmesi üzerine Ja. 
ponlar, Sovyet arazisi 'dahilinde kain 
Zaazernaya ve Çang Ufeng tepesi kar. 
'1&ında bir fırkaya yakın asker tahşit 
etmişlerdir. 

Si temmuz ıabahı saat 3 te, topçu 
himayesinde Japon kıtalan anıızm Sov 

Moskova, 2 (A.A.) - Sovyetler 
Blrllğt yüksek meclisi divanı, devlet 
hudutlarının mlidataatı esnasında 

gösterdikleri cesaret ve kahraman-
lıktan dolayı dört hudut muhafızına 
Kızılyıldız nişanı vermiştir. 

Tokyo, 2 (A.A.) - Domel Ajansı· 
nın bildirdiğine göre, Mançuko hU
kiimeU, Çankufengdekl hudut hA.di· 
seleri dolayıslyle Harbindeki Sov
yet konsolosuna cok şiddetli blr li
sanla yazılmış ikinci bir protesto 
vermiştir. 

Bu rakamlara göre, Hatay mecll· 
sinde mebusluklar muhtelif cemaat· 
ler arasında şu suretle tevzi edile· 
cektlr: 

Türk cemaati: 22, Alevi cemaati 
9, Ermeni cemaati 6, Arap cemaati 
2, Grek ortodoks cemaati 2. 

Yokun: 40 

İkinci müntebiplerin namzetleri 
yarından itibaren sekiz ağustosa 

kadar komisyona kayıt ve kabul e
dilecek ve intıhapların hangi tarih
te yapılacafı sonradan tesblt edile· 
cektir. 

(Üst tarafı lıirittciM) 

riyetçller ayni zamanda Fayonun şl 
maline doğru ilerliycrek Sierra Me
gulnezaya girmişlerdir. 

Madrid, 2 (A.A.) - Merkez ordu· 
Bundaki cumhuriyet kuvvetleri Te
ruel eyaletinde Grlegls, Portıllo de 
Gnadalavlar ve Slerra Albarracin. 
de Frlas kasabalarını zaptetmlşler
dir. Bu kuvvetler Friasdan iki kilo
metre ileri gitmişlerdir. 

Saragos, 2 (A.A.) - DUn gece hll· 
kümetcl kuvvetler, Ebre nehrinin 
kavis teşkil eden mrntakaııında bU
tün hatlar boyunca 1'lddetll hUcum& 

Madrid, 2 (A.A.) - Mahkeme, re• 
jlme karşı bozgunculuk cUrmü mı 

suçlu 195 kişinin muhakemeslnl bi• 
tlrmiştir. Üçil kadın olmak lizere 23 
klşl idama, biri kadın olmak üzere 
11 kişi otuz sene kamplarda çalışr 

maya, altı kişi 25 sene ayn! ceza"faı 
49 kişi 22 lle 2 sene arasında hapl~ 
cezasına, 48 kişi altı ay, bir gUn' 
mabkilm edilmiştir. Diğerleri beraaf 
etmiştir. 

Barselon, 2 (A.A.) - BugUn saa 
9 da beş Junkers tayyaresi Barse 
lon üzerinde uçarak altmış bomb 
atmıttır. ?dUhlm hasar vardır. 
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sokağında 
Bir kadın bıç•kla 

ydraluodı Yaınn. Edgar Vallas 
Çeviren; H. M. 

-----------------~ 
No. st -------------·• Abanozda 19 numaralı umumi ev· 

de aakin Babaeskinin Katrancı köyün 
den 22 yaşında Emine Türkan bir se
nedenberi Taksimde Kireçhane soka
ğında terzilik yapan Artinl: metres ha 
yatı yaşamaktadır. Dün gece Artin u
mumı eve gelerek Emine Türkanla bir 
odaya çekilmiştir. Sabaha karşı yuka
rı kattan sesler işidilince evdekiler u
yanmışlar, 'bir yar.dan da zabıtaya ha-

Bril, elinde bulunan sert bir geyle 

duvara vurdu; sonra: 
-Bu nedir biliyor musun, dedi. San

dık parsalamakta kullanılan kanca .. 
Mükemmel bir silah olur. Acaba, bu
rada tüfek de var mı? Ve hangi anbar

da saklı duruyor? 
Geçidi geçmek §imdi daha kolaydı. 

Zira ellerinde lamba vardı. Onunla her 
tarafı kolayca aydınlatarak ilerliyor

lardı. 
Bir müddet sonra geçid birdenbire 

sa~a döndil. Yol şimdi daha bozulmuş· 
tu. 

B::il, fenerini ileri tutuyor ve gidece· 
ği yeri gözden geçiriyordu. Derken 
geçi.d yeniden sola döndü. Bril burada, 
duvarların dümdüz olduğuna işaret et· 

ti. 
- Suyun tesiri, diyordu. Her halde 

buralardan bir zamanlar su ıeçmiş o· 
lacak. Bir yer altı nehri. 

Geçid, kıvrıla kıvrıla şimdi yukarı 
doğru çıkıyordu. Sonra tekrar apğıya 
iniyordu. Bir ara gayet sert bir suret
te kıvrılıyor, firkete gibi bir çizgi ya
pıyor, sonra daha sert bir zaviye çizi· 
yordu. Fakat, esas itibarile hiç bir ye
re açrlmtyordu. Daima yürü}~:ış-. ü 

Bril önde gidiyor ve l§mbasının ı· 

şıl:ları yrri süpürüyordu. Fakat az son 
r a Bril birdenbire durdu. Eğildi. Yer· 
den bir şey aldı: 

- Allah, Allah, diyordu. Al.:aba bu 

~ey bur~ya nasıl geldi. 
Bril'in elinde madeni bir İngiliz pa· 

rası duruyordu. Bir tarafı da hafifçe 

örscler.mişti. Bril: 
- Buradan birisi geçmiş. dedi. 
l\lar"rit onun bu sözllnü işitir işit

mez B~ilin eJine baktı. Ve birdenbire 

bir hayret çığlığı kopardı: 
- Bu, bu, diyordu. Bu Ri.derin para-

sıdır. 
Margrit, Ri.derin bir kuyu ba§ında 

cebin 1en bir madeni para çıkararak ku
Yı.\"flll tl'."Cmtte H• '"' tJu ııuı ~ıe dc
rin1i ğini anlamak istediğini anlattı. 
Bun~n •Jzerinc Bril, lambasını yu

kımya doğru tuttu. Fakat tavan kapalı 
idi. Baştan başa taş ... 

Sonra, lambayı bütUn etrafa dola~· 
tırmağa başladı. Derken ışıkların ara
sında bUyUk ve yuvarlak bir delik gö

riil dü. 
Bril: 

- İşte, dedi. Sizin kuyu diye bahset
tiğiniz ve hakikatte hiç de kuyu ol· 
miyan yer ... 

Daha dikkatle bakınca bu deliğin içer 
sinde muayyen mesafelerle yerleştiril· 
ll"JŞ çelik parçalan cördr:.i. 

Yavaşça: 

- Bunları görüyor musunuz? dedi. 
K•ıyunun içersine merdivenler yapmış· 
lar. Bunları biliyor muydunuz? 

Bril uzandı. parmaklarının uçuna ba
sarak uzandı. Fakat, en yakın çelik ba· 

eam:ık, nihayet elinden 80·80 santimetre 
uzakta idi. 

Bril, bundan sonra Ust üste koya
rak, kuyunun ilk basamağına erişmeğe 
ynnyacak taş parçasını aramak üzere 
etrafına bakındı. Fakat, taştan eser 
yoktu. Sadece bir kaç taş kırıntısı gö
rünüyordu ki bunlar da işe yaramazdı. 

Bu sırada Bril elindeki kancayı ha
tırladı Onu yukan kaldırarak sıçradı. 

İlk hamlede alt basamağa taktı. Fakat, 
ı>a,>ı elinden kaymıştı. 

Ellerini tozlu yere vurarak kaymı
yncak bir hale getirdikten sonra yeni
den sıçradı. Kancanın "apın. yakaladı. 
Biraz bocaladıktan sonra, merdivenin 
alt basam&ğını da tuttu. Sonra, döne· 
rek Margrite sordu: 

- Çıkıp sizi çeksem gelebilir misi· 
niz? 

- Zannetmem. Ben çok bitkinim. 
Siz kendiniz çıkınız. Scnra di)şün:irUz. 

Bril, kendisini çekerek mer.divenin 
üs. tarafına çıktı. Ve Margrite: 

- Oradan çekiliniz J dedi. Gerçi be
nim düşmem ihtimal dahilinde değil· 
dir. Fakat tırmanırken bir kaç taşı ye· 
r!nden oynatmam mümkünaür. Dü~:ip 
de sizi yaralamasın! 

Bril'in bu ihtarı pek yerir de idi. Ni
tekim, Bril yukarı çıktığı müddetçe, 
boyuna taşlar. topraklar döküldü. Bril, 
v:ıkit' vakit durup dinleniyordu. Bir 
kere aşağıya dönüp bir ıey söylediyse 

de Margrit anlıyamadı. 
Belki de bu, Jir diğer ihtardı. Nite

kim az sonra bir adam baş: kadar bil· 
yük taşlar dökülmeğe başladı. Düştük 
çe parçalanıyor ve her parça etrafa da· 

ğılıyordu. ~ . 
Margrit, Brilin elindeki lambanın gıt 

tikçe daha soluklaştığını, uzaklaştı· 
ğını seziyordu. 

Şimdi yapayalnızdı. Asabiyeti dah:ı 
ziyade nrtmıştı. Kendisine arkadaş ol
ması için kendi l~n-.basını yaktı. 
Umbasını henüz yakmıştı ki yüreği

ni ağzına getiren bir ses işitti. Bunlar 

ayak sesleri idi. Geçi.el içersinde kendi
sine doğru yürüyen bir adamın ayak 

sesleri. 
Mnrgrit, IBmbayı söno:irdil ve dinle-

meğe başladı. ihtiyar adamın sesi 1 

Yalnız onun sesi ... Başka hiç kimse 
yok .. Deli Coıı Plek kendi kendine ko
nuşuyordu. :iittikçe daha iyi a~laşıl
mağa başlıyan mırıldanma nevınden 
bir ııeda.. . Sonra Margrit, uzakta bir 

ışrk gördi!. 
Bu ışık kendi ilzerine aksetmeden 

önce avnkkabılaı ını çıkararak karanlık· 
ta ko~mağa başl&dı. O ber'bad yol ayak 
tarını fena haldo:: eı•;ıtıyordu. Ne çare!. 

(Arkası var) 

es ival dün 
gece başladı __ 

()er.iz yarışiarı için 
\'unanlstandao yüzU

eüler geUyor 

ber vermişlerdir. 
Memurlar gelip odayı açtırınca Emi· 

ne TJrkanın yer.de } aralı olarak yat
tığını görmüşler, heır:-n bir otomobil
le Beyoğlu hastahanesine kaldırmı!l1ar
dır. Terzi Artin elinde bıçakla yakalan 

mıştır. 

Sorguya çekilince. kıskançlık yüzün 
den kavgaya tutuştuklarını, sonra ken 
disini kaybedip yaraladığını itiraf et
miştir. Emine Tiırkanın yarası altı ye
rin.den olmasına rağmen tehlikeli değil 
dir. 

Bir Adamın Kolu 
Boydanboya Koptu 

Evvelki gece saat yedi 6ıralannda 
çınarlı ile Yenihan arasınd~ f_ec:i bir ka 
za olmu§. bir adamın kolu dıbınden kop 

muştur. . 
Şoför Basanın idaresindekı kaptı· 

kaçtr çatalcadan Feyzi ile arkada~la~~ 
Ahmt>d ve Eyüp çavuşu alarak yola du 
zelmiştir. Kaptıkaçtı Yenihanı geçtik
ten sonra ilerlerken karşıdan gelen 51 
numaralı kamyon yanından geçmiş, bu 
sırada Feyzi Kaptıkaçtının penceresin
den kolunu çıkarmış olduğundan ade
ta arabayı sıyırarak gcsen kamyon Fey 
zinin kolunu dibinden koparıp götür-

müştür. 
Yarası yüzünden fazla kan kay\le-

den Feyzi Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmış, kamyon şoförü yakalana· 

İstanbul Festivali dün ,gece Kara- rak adliyeye teslim olunmuştur. 
g-:.imrükteki orta oyunu ile başlamıştır. Umba Parlayınca - Galatada Ka

N!t~td Kanlı N1~arı oynanu3tır. Fes~.: .. "=raoğ an eoka" ın.da ıs numaralı evde o
val mıinasebetile Taksim, Bcyazid mey turan 4o yaşında Fatma uyurken ba· 
danları süslenmiştir. Taksimde sular şı uı.:unda duran Uimba parlamış, Fat-
idarcsi tarafından yeni baştan yapılan ma uyanınca bunu görmüş, söndürme-
clektrikli tezyinat festival münasebeti- ğc teşebbüs ctm'ctir. Bu sırada lamba 
le cum.ırtesi, pazar, ~arşamba geceleri daha ziyade par ırn1: :~adının iki eli-

yanacaktır. ni .de yakmıştır. 
Fatma hastahaneye kaldırılmıştır. 

Boğazda yapılacak yüzme yarışına 

iştirak etmek üzere Yunanistandan yü 
zücüler geleceği C:•:in resmen bildiril-

miştir. 

Bundan başka ağustosun sonlarına 
doğru Macaristan.dan amatör güreş ta· 
kımı gcJo;ektir. Bunlar şehrimizde 22, 

24-26 ağustos geceleri amatör güreşçi
lerimizle karşılaşacaklardır. Avrupada 

kuvvetli bir ekip teşkil eden Macar gü
reşçileri ile yapılacak müsabakalar çok 

enteresan olacaktır. 

ihtiyar Bir Kadın Pencereden Düş· 
tü - Kadıköyünde Yeldeğirmeninde 
İsmail Hakkı sokağında oturan İspar
tah 55 yaşında Fatma evvelki gece üst 
kattaki abdesthaneye çıkmak üzere ya
tağından kalkmış. kapıya gidiyorum 
zannile açık bulunan pencereye ilerle
miş. Sonra ayağı boşluğa gelerek d:iş
müştür. Yaşlı kadın muhtelif yerlerin-

den yaralanmıştır. 
Aynğı Kırıldı - Galatada Bostanba-

şında Gü!baba sokağında 19 numaralı 
apartımanın birinci kaundan aşağıya 

30 ağuııtos gecesi Si.ımer Palasta bir büyUk bir piyano indiren Kostantinin 
balo verilecektir. ayağı kaymış, piyano ile birlikte mer

Şişl~de brr 
tramvay kazas' 

14 yo!;ındn bir kız 
telierJek ler anında 

parçalandı 

Dün sabah Şişlide feci bir tramvay 

kazası olmuştur: 

9.10 da Şişliden hareket eden vat· 
man Hakkı Okayhnın idaresindeki 145 
nuır.:.:alı tramvayın arkasındaki ro
mork Boınonti istasyonuna yakın bir 
yerden geçerken bir kız ansızın yolun 
lcarşı tarafına geçmek istemiştir. Fa
kat, kızın tahmini doğru çıkmamış, 
tramvay yetişerek kendisini altına al
mış, zavallı kız tekerlekler altında par
çalanarak ölmüştı:ir. Kazayı müteakip 
tramvay durmuş, Zabıta tahkikata el 
koym:.ıştur. Bu kızın Şişlide Gazı Ha
laskar caddesinde oturan doktor Mele
ğin evllidlığı 14 yaşında Münevver ol· 
duğu anlaşılmıştır. Biraz sonra müd
deiumumi muavinlerinden bay Orhan 
vaka yerine gelmiştir. Kızın cesedi 
tramvayın altından çıkarılmış, vatman 

tevkif edilmiştir. 

divenlerden yuvarlanmış, Sağ ayağı kı 
rılmıştır. I<onstantin hastar.aney~ kat· 

dırılmıştrr. 

Bir Kazn Daha - Ömerin numara
sız yük &rabası Tahtakalede Tomruk 
sokağında manevra yaparken kapısı ö
nünde oturan 62 yaşında Kadinkoyu di 
vara sıkı§tırmış, kadının kolu kırıl-

mıştır. 

Direğe Çarptı - Boğaziçi lisesi tale
besinden 19 yaşında Kadrinin kullandı 
ğı 24 numaralı hususi otomobil dün 
Fenerbahçeye giderken önüne çıkan 
başka bir otomobille müsademe etme
mek için yapılan bir manevra esnasında 
28 numaralı tramvay direğine çarp
mıştır. Otomobilin ön kısmı parçalan

mıştır. 

Hayatı Ucuzlatmak 
Yolunda tik Adım 

Hükumetin, hayatı ucuzlatmak hu. 
susunda verdiği karar üzerine, yerli_ 
mallar pazarları bir aydanberi fiyatla. 
nnı indirmiş bulunuyorlardı. 

Bu hususta yapılan tetkikler netice
şinde, ucuzluğun tatbikinden itibaren 

bir ay zarfınlda Yerlimallar Pazarları. 
• nın her şubesinde mahsus bir satış faz. 

lahğı kaydedilmiştir. 
J Tenzilat piyasaya da tesir etmiş ve 
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Bir adam arısını 
öldü!rdü 

Bu kadarlada kalmıyarak cesedi 
cayır cayır yaktı 

Fransada işlenen feci bir cinnyctın 

faili nihayet suçunu ltirıı.f etmie ve: 
- Evet, karımı öldilrdUm .. 
Demiştir. Fakat, katil, daha sonra, 

suçunun feci tarafını dn soğukkanlılıkla 

nnlatmıııtır: 

"- Kanınla beraber otomobile binip 
gezmeye çıktığımız zaman onu öldür
meye niyet etmiş değildim. Fakat yol
da birdenbire aramızda bir kavga çık
tı. Kavga, dnhn sonra döğilş ııeklini al
dı ve ben, kendimi kaybederek, onu 
yumruklamaya başladım. Karım, çığlık 

atıyor, avazı çıktığı kadar bağırıyordu. 
Yere yuvnrlnnmışu. Ben de üzerine dü§ 

milştüm. I<,akat, hiddetimi bir türlü ala
mıyordum. Yumruğumu yüzüne, gözüne 

indiriyordum. Nihayet, başına inen yum

ruklanmm altmda can verdi... 

O zaman kendime geldim. Yaptığım 

faciayı anladım. Benim do yüzüm yara
lanmıştı, kanıyordu. Bunun üzerine, hô.
diseye bir kaza ııekli vermeyi dilııUndUm: 
otomobilin benzin deposu parlamış ve 
kanm içerde kalarak yanmış olacaktı. 

Derhal cesedi otomobile koydum ve 
Uzerine benzin dökerek tutu3turdum. 

Fakat cani, cinayetini bununla da ört 
bruı cdememi~. otomobll yanarken et -
raftan yetişmişler ve yangının kasden 
çıkanldığı, kadının daha evvelden öldil
ğU anlaşılml§Ur. 

Katil 'VC fü14ısı 

• • 
ıyı cesaret 

Bir kız Danimarkadan ingiltere
ye yüzerek geçecek 

Jcnni Kmnmcrsgard ismindeki bu res
mini gördüğünüz gen& kız, Danimarka -
dan Alman} aya yüzerek geçmistir. 

19 yaşındaki bu Danimarkalı kız ge
çen sene de 30 saat süren bir yüzme yap 
mış ve gene Danimarkadan Kattegata 
geçmisti. Bu seneki yolculuğu daha uzun 

dur ve Baltık denizinin bir sahilinden 
diğer sahilıne 40 saatte yüzerek geçmiş. 
tir. 25 mil uzunluğunda olan bu yolda yü 
zücii kız büyük müşküHltla karşılaşmış

tır Çunkü, Danimarkada Gedser burnu 
ile Almanyada Varnemunde arası Baltık 

denizinin, iki memleket arasındaki en 
dar yerlerinden biridir, fakat, cereyanlar 

bumda o kadar kuvvetlidir ki kilçük ge
miler ve ka}•ıklar bile buradan büyiik 

zorlukla geçebilmektedir. Jenni bu cere
yanlarla da a~·nca mucadeleye mecbur 

olmuştur. 

Danimarkalı kız geçen çarşamba saba
hı Danimarkadan denize girmiş ve bütün 

gUn yüzdükten sonra, kendisini takip 
etmekte olan kayı~a geçerek biraz isti
rahat etmiştir. Bundan sonra bütün gece 
gene yüzmüş, ertesi sabah da, gene kısa 

bir istirahatten sonra yoluna devam et..• 
miştir. Bu esnada suların cereyanları ile 
garba ve §arka gitmiş, bu suretle de biraz 
yol kaybetmiştir. , 

Bir gün bir gecesini daha denizde yüze. 
rek geçiren Danimarkalı kız, nihayet cu 
ma günü saat onbiri çeyrek geçe Alman
ya sahiline çıkmıstır. 

Jeni Kammersgard Almanyada binler
ce kisi tarafıdan karşılanmış, sporcular 
kendisine büyük bir ziyafet çekmişler-

dir. Evvelce Holandadan Ingiltereye de 
yüzerek geçmek istemişti. Şimdi karar 

verdiğine göre lngiltereye Danimarka
dan geçecektir. Bu 300 millik bir mesafe 
dir. 

bir kısım mağazalar da fiyatları indir. 
mek lüzumunu hissetmişlerdir. 

Y erlimallar Pazarlarının ucuz tari _ 
fesinden sonra Kadıköy ve Mersin şu. 

belerinde satış miktarı 1,5, Beyoğlu 
ve Istanbulda yanm, İzmir ve Ankara 
gubelerinde 1/4 misli artmı§tır. 

Dün Limanda Bir Kaza 
Atlatıldı 

Dün öğleüstü köprünün Karaköy ağ
zınıda çok müessif bir deniz kazası ol. 
masına ramak kalmış, zamanında alı

nan yerinde tedbirler sayesinde tehlike 
atlatılmı§tır. 

Hadise şudur: 
Denizyollarının Ankara vapuru saat 

12 de tarife mucibince Galata nhtımm. 
dan hareket etmiştir. Fakat va)lu.r he.. 
nüz rıhtımdan yeni uzaklaşmış iken bir 
denbire çıkan gündoğusu rüzgarlarına 
kapılmı , az sonra Karaköy köprüsüne 
ldoğru akmağa başlamıştır. 

Bu sırada köprünün 'Osküdar iskele. 
sinden kalkan 58 ve 68 numaralı vapur. 
lar derhal tertibat alarak vapura ip at. 
mışlar, bağlanan iplerle vapur açığa 

doğru çekilmiş, bu suretle büyük bir 
~azanın 8nUne geçilmiştir. Vapur teh. 
lıkeden kurtulduktan sonra Karadcni • 
ze yoluna devam etmi§tir. 
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Beynelmilel C88U8 teşkllAb nasıl çalışır r ·-

Peygamber Musa 
casus teşkiıatınm babası Ankarada yuznı 

addedz~~~~~~ Fransayollarıhakkın- rn üsabakaları 
Umumi Harpt: ~~el casus leŞ-I da haritalar üzerine kaydedilen en 

kllAtı ve casusluk çok fena bir va- ince bilgiler Prusya - Fransa harbl
zlle telA.kki edlllrdi. Bazı mareşalle- nin kazanılmasında Almanyaya çok 
rin sivil giyinerek dilşman toprak- yardım etmiştir. 

larrnda istihbarat işleriyle uğraştık- 36.000 casus çalıştırmanın mük!-
ları görülmüştür. Mesela., Mareşal fatı bu suretle görillmilştür. Bu ca-
P eyü bunlar arasındadır. Fransa suslar senelerce Fransa toprakların· 
büyük mareşali Kativa bir gün kö- da para sa.yesinde' gizli malfl.mat top-

Bu haftada 
Bir kaç hnftadanberi Ankara ka-

radenlz havuzunda yapılmakta olan 
yüzme milsabakalarına bu hafta. da 
büyük bir intizam içinde devam 

rrıUr amelesi elbisesi giyerek düşman Jamıştır. Ştibere yerilecek bütün olunmuştur. 
muhasarası altındaki Arasa glrmeğe haberleri btı gizli adamlar sling•Jr Bugün yap1lnn müsabakalarda 
muvaffak olmuştur. Fransız ma- gihl emmişler ve Alman gizli teşki- çok lıüyük bir gayret göstererek 38 
re~alı bu muvaffakıyetiyle ölünceye la.tına taşımışlardır. 18 70 senesin- puanla blrinclllğl almaya muvaffak 
kadar ö>ünmUştür. de rekor kıran bir sür'atle ilerleyen olan Gcnçlerbirliğl ekibi, Türk spor 

İngiltere Kralı Alfred Danimar- Prusya orduları bu muvaffakıyeti kurumunun, en çok puan alan kulil-
kalılarla olan muharebelerde tebdl- bir dereceye kadar Ştibere borçlu- bline Yerilmek üzere koymuş olduğu 
llkıyafetle düşmanın içine girmiş Ye dur. 
birçok gizli işler öğrenmiştir. Bütun Avupadakl casuslar bu ga-

Daha eski deYlrlerde erkA.nıhar- libiyetten örnek almıştır. Tam kırk 
biyeler casusluğu zillet addetmişler 
>e bu vasıtaya müracaat etmekten 
veklnmlşlerdir. 1757 yılında Lond
rada casusluk ederken yakalanan 
Robinzon yalnız altı aya mahkftm 
edııerek serbest bırakılmıştır. Fakat 
az bir müddet sonra casuslukla maz
nun olarak hapsedilen Doktor Hen
si, hiç kimsenin beklemediği bir şe
kllde, id"ama. mahkum edilmiştir. Bu 
mahkO.miyet bizzat doktor Uzerlnde 
olduğu gibi bUtUn glzll memurlar a
rastnda da korkunç bir tesir yap
mıştır. On beşinci Lfıdvlg namına 
casusluk edenler bu yenilik tinünde 
çok UrkmüştUr. Gene ayni tarihler
de bllyük bir askor olan Büyük Fred
rik gtzll askert istihbarat teşklla.tı
nı erkAnıharblyenln resmi bir şube
si haline getirerek casusluğa kıymet 
vermiştir. BUyUk Fredrlk bundan 
ötflril, askeri gizli istihbaratın baba
sı, addedilmiştir. O zamana. .göre 
Fredrlğin yaptığı şey, askert tarihte 
bUyük bir yentlik olarak kabul edil
miştir. Onun vazettiği usul vo me
todlar bir buçuk asır sonraya kadar 
devam etmiştir. 

F redrik, casusların vatanııerver 

olmalarına ehemmiyet vermezmiş, 

realist bir adam olduğu için önüne 
getirilen hakikatlere bakar ve hlik
mUnü ona göre verirmiş. Halbuki 
o devirde Fransada vatanperverlik 
son derece inkişaf otmlş bir haldey
di. Fa.kat, Fransa büyük ihtllAli Av
rupayı m1lllyet ateşi ile henüz yak
mamıştı, onun için l•'redrlk vaad, 
tehdit ve satın alma tedbirlerine çok 
kere müracaat etmiştir. 

yıl bu örnek gizli teşkilAtları meş
gul etmiştir. Kırk sene sonra Umu
mi Harbin başında Ştlberln me· 
tocllarına uygun olarak, Almanlar, 
erkA.nıharbiyelere bağlı casus aka
demileri meydana getirdller. Müs
takbel casusları teknik kültürle teç
hiz ettller. Biltün Avrupa gizli teş
kilAt mahfellerinde Almanların te
sis ettiği bu gizli mektepler büyük 
bir namla anıldı. Faka.t, Almanla
rrn bütün ~u titiz hareketlerine ve 
disiplinine rağmen, birçok mağşuş 
casuslar Alman gizli istlhbaratma 
sokulmaya mu;affak oldu. Bu mağ
şuş adamlar, iki taraflı çalışıyor 

ve elegeçlrdlkleri gizli askert ma
lftmatı hangi taraf daha çok para ve
rirse oraya satıyordu .• 

1913 senesinde Viyanada kendini 
öldüren erk!nıharp miralayı Redel, 
tam dört yıl Avusturya - Macaristan 
imparatorluğunun gizli teşkll!t ve 
prnnlarını Rusyaya satmıştı. Bir sa
bah dört erk ft.nharp zablti Vtyanada
kl harbiye nezareti blnasında Re -
dclln bürosuna girerek derhal ken
dini öldürmesini emrettiler. Dört 
zabit büronun kapısı önUnde i~erden 
gelecek sila.h sesini beş, on dakika 
beklediler. sna.h patladı, zabıtlar i
çeri girdi ve Redeli beyni kurşunla 
parçalanmış yerde yüzllkoyun can 
çekişirken buldular. Zabitler bu 
satılmış leşe istikrah ile bakarak 
dudaklarını ısırdılar ve Redelln öl
düğüne kanaat getirdikten sonra 
harbiye nezaretinden uzaklaştılar. 

kıymetli kupayı meraklıların coş-

kun alkışları arasında almıştır. 
Saat tam 14 de başlıyarak nihaye

te kadar çok zevkli ve heyecan Ye
rici mUsabakalardan alman teknik 
neticeler şunlardır: 

ı 00 metro serbest: 
7 yüzücünün iştirak ettiği bu mii

sabaka hakikaten heyecanlı oldu. 
Neticede Gençlerbirllğlnden Suad 
geçen haftaki derecesinden düşük ol
makla beraber 1. 18. 7 /10 lle birin
ciliği, Nusret ikinciliği ve Hasan 
A. G. UçUnciilüğü aldr. 

1 00 ıner11•0 Sll't üstü· 
1 - Nedim G.B. 
2-Halfl A.G. 
3 - Fikret G.B. 
200 metr e kurbalıı.m.a : 

7 genç yUzücUnün fşUra.k ettiği :ve 

zaman zaman çok heyecanlı safha -
lar arzeden bu müsabakada: 

1 - Turhan G.B. 4 .5 dakikada, 
2 - Nazım G.B. 
3 - Hayri G. 

200 metrelik kurbalamadan son
ra 50 metre mesafede kUçiikler ara
sında yapılan Ye 16 gencin iş tirak 

ettiği müsabakada Nejad 0.40. 1/10 
ile birinciliği, Faruk ikinciliği ve 
Refet'de üçüncülUğil almıştır. 

400 m etre serbest: 
1 - Keşfi G.B. 7.21. 2/10, 
2 - Hasan A.G. 
3 - Halll A.G. 

Bayr ak yarışı: 
Bu müsabakaya Gençlerbirliğl ne 

GUneş birer, Ankaragücü iki ekip ha
linde iştirak ettiler. Neticede, iyi 
teşkil olunmuş bulunan Gençlerbir -
llği ekibi 14.57. 4/10 dakikada bl
rlncillği, Ankaraglicü ekipleri de 1· 

büyük bir intizamla yapıldı 

klnctıığl ve UçUncülUğU aldılar. Fa· 
kat AnkaragücUnün her iki ekibine 
de puan verilmlyeceğl lçin tasnifde 
Güneş ekibi UçilncU addolundu. 

Atlamn.lar: 
Yapılan her Uç atlamada da Genç

lerbtrliğlnden Billend birlncJ, Anka
ragUcUnden Salih ikinci ve Necdet 

UçüncU oldular. 
Günün son müsabakası da. bu.gil 

nUn miltekaidlerl olan eski emekd 
ylizilcUlerl arasında. 50 metre mes 
reele yapıldt. Bu müsabakayı Ceva 
birincilikle, Sadettin lkincllfkle T 

Dr. f'chçet <le UçUncUlüklo bitlrmi 
Ur. 

Finlandiyanın 940 olim 
piyadıiçin yaptığı hazırh 
Programda bir çok sporlara 

yer verilmiyor 
e s . bt d1rl7or~--~-~ 

Enternasyonal olimplyad komi· 
tesinin vermiş olduğu karar üzerine 
burada. yapılacak olan 1940 olimpl.· 
yad oyunları hakkında Baron Fan
kel şu beyanatta. bulunmuştur: 

"1940 olimplyad oyunları 8 • 20 
Temmuza kadar devam edecektir. 
Programdan eltopu, hokey, basket -
bol, polo çıkarılmıştır. Oyunlara iş
tirak etmeleri hakkındaki davetiye
ler Eyllllde milletlere gönderilecek· 

Avrupa yüzme müsabı1kasıaa 

girecek 

ttr. R1t.m Plt ll?ien"ı olaıQo I~1"luts.1d Et 

dı 52 bin seyirci alabilecektir. Bun 
dan başka büyUk bir yüzme havuz 
da inşa edilecektir. 

Gazetecilerin işlerini kolaylaştır 
mak maksadile öniimüzdekl günle 
ıçinde Helsinskl lle Stokholm arasın 
da yeni bir kablo çekilecek ve b 
suretle ayrıca 24 telefon hattı te 
mfn edilmiş olacaktır. 

Grotslos ve Makyavel gibi siya
siler, gizli istihbaratın lüzumundan 
hararetle bahsetmişlerdir. Napolyon 
mükemmel teşkila.tlı ve bol tahsisat
lı glzll istihbarattan çok istifade et
miştir. 

Redel, dört yıl kendi idare etti
ği Avusturya gizli askeri lstlhbara
tmın lçyUztinü Viya.nadaki Rus ata
şemillterine satmıştı. Krakof ve 
Pşcmiselln Istihkfi-m pia.nları, A
vusturya. - Macaristanm seferber
lik plft.nları, ve bunlardan başka, 

Redel Rusya dahilinde çalışmak ü

zere bizzat gönderdiği gizli adamla
rın isimlerini bile Ruslara satmış
tı. 

Belçika futbol takım· Amerika yüzme 

Yabancı memleketlerden gelecek 
olan seyircilere kafi miktarda ika 
mctga.h temin etmek maksadlyle 11 
manda yatan bliyUk vapurlar otel 
Iarak kullanılacak, sporcular lçln l 
se bir oUmplyatköyU tesis edilecek, 
ayrıca kendilerine bUyilk otellerde 
yer ayrılacaktır.,, 

Casus teşkilA.tlarrnın büyük Usta
~r sayılan Ştlber Bismarkın sağ ko
lu olarak gizli teşklla.tı idare eder
ken bir çok yenilikler meydana ge
tirmiştir. Ştiber 1870 yılında A
vusturyayı gizli memurlarla doldur
muştur. Şttber kendine numune ola
rak Fredriğl değll, peygamber Mu
sayı örnek almıştır. Peygamber Mu
sa. on ikileri, hicret edecekleri yer
ler i tetkike g5nderdiğl zaman, onla
ra yalnız topoğrafl talimat değil, da
ha birçok gizli taıtmat ve emirler de 
vermişti. 

Moltke Fransızlarla harbe tutuş-
tuğu zaman, Renden Mak 

Mahona doğru ilerlemiştir. O 
zaman Şlmall Fransa Prus -
yalı casuslarla dolu idi. 3 6 
bin g izli istihbarat memuru Stras
burgdan Sen nehrine kadar bütün 
bavalide Fransızlaıu tetkik ediyor
du. 

Peygamber Musa kendi adamları
na talimat verirken, dağların tepe
sine çıktıktan sonra aşağıda yaşa
yan insanların evlerine bakmaları
nr, yaşay1şlarm1 gözden geçirmele
rini, bu insanların çok yahut az ol
duklarını öğrenmelerini, dağlar, ne
hirler hakkında bilgi edinmelerini 
emretmişti . Ştiberin casusları ela U
çllnctı Napolyonun topraklarında 

l 888 yılından ltlbaren bu turlU ma
lômat toplamıştır. Parise doğru tı· 

Redel. idam ipini kendi çekmiş ve 
bu intihar h~disesibütün Avusturya 
ordusu zabıtanı arasında duyulmuş. 
bu intihar hadisesi bütün Avusturya 
çektiği için Redeli haklı çıkar -
maya kadar ileri gitti. Rakipleri
nin entrikasına kurban gittiğini i
leri sürdUler. Ona atfedilen cürUm 
ve ithamların düzmo yalanlar oldu
ğunu s5yledller. Rodel meselesi u
zun münakaşaları mucip oldu. Leh 
ve aleyhte gruplar teşekkül etti ve 
bu gruplardan biri; Redeli eğer sağ 

(801ıu 10 uncu. sayfada) 

- Koracrıiım: ayal; sesleri !~itiyorum. 
Guliba lıırsı: airıli cur.! Git bııl<! Gclirkc11 
de ba11u biru: pasta getiriver! 

Stuuahlar, kırda manzara scurediuorlar, 

ıarının bu sene yapa- takımı 
cağı maçlar 

Belçıka futbol federasyonu önü -
müzdeld me\•slm için bir çok karşı
laşma hazırlamıştır. 1 ikincfteşrinde 
BrUkselde Belçikamn Diyabl -
Ruj takımı Londra muhtelltile kar
şılaştıracaktır. 29 ikincikA.nun 1939 
da gene Diyabl Ruj Brükselde Lond. 
ra likine karşı oynıyacaktır. 

26 şubatta BrUkselde Belçika -
Romanya maçı, 

23 mayısta Llitlşde Belçika. İsveç 
Hollanda maçının revanşı. 

14 Mayısta lütlş'do Belçika İsveç 
maçı. 

18 mayısta Brükselde ,, 
sa maçı. 

" 
,. 

" 
tan maçı yapılacaktır. 

Fran-

Lehfs· 

rrhberler.i miistcsna, kendilerinin gö:lrrl 
lıağlr! Bız sıırdle scuya/1/ar111 tıc:dikll'ri 

uerlerc iyice bakmadan "gördük" sanma· 
farlyle alay/ 

Berlin olimpiyad stadında. 20 na. 
21 tarihlerinde yapılacak olan Av • 
rupa yüzme şampiyonasma iştirak 

edecek Amerikalı yüzücüler tesbit e
dilmiştir. Amerikayı temsil edecek 
olan yüzücüler şunlardır: 

Fkk, Raif Ffanogan, Alfred Pat· 
nlk, Villlam, Jlm Yersor, Takaslhi, 
Rose, Pol, Volf Farets, Olferd rot. 

Yedekleri ile birlikte 5 Ağustosta 
Amerlkadan hareket edecek olan A· 
merlka ekibine yala Unlvcrsitesl 
antrenörü Klphut riyaset etmekte -
dir. 

DAVİS J{UPASI l\fAÇI 
Kansas Siti (A.A.) - .Avusturyalı 

Kvist adrian Mekslkaya karşı yap· 
tığı Davis tenis maçında Meksikalı 
Tapia'yı 6/1, 6/1, G/4 yenmiştir. 

- Şimdi anladım bi:lnı b(ışfııkirin pas- ı 
lı traş bıçaklurırıı /uf lııııwsırıın selıelıi11i/ 

Anlaşılan asri vasi tayla viicııdımıı acıtmak 
istiyor! 

FJnlandlya atletleri 
nin muvaffakıyetl 

IIelsinskl (A.A.) - Flnlandlyanın 

atletleri pazar günü memleketin 
muhtelif yerlerinde yapılan musaba· 
Jrnlarda yeniden iyi muvaffakıyetler 
knzanmışlardır. Suonenjiklde, Mi• 
knnen 74.80 metreye, Mattl .Taen-1· 
nen 70.60 metreye cirld atmıştır. 

.Nimet 15,45 metreye gülle atmış· 
tır. 

-o-

Hollanda blslklet 
• 

şampıyonası 
Auısterdam (A.A.) Burada pistte 

yapılan Hollanda bisiklet şıımplyo .. 
nasında büyük sUrprlzlerle karşıla

şılmıştır. 

Bu mlisabakalara girmiş olan dün
ya şampiyonu Vijer birinclllğl ken~ 
dl vatandaşı Oms'a terk ederek ikin· 
ci olnbllmiştlr. 

Profesyoneller arasındaki koşuda 
Van Vliet şampiyonluk Unvanını 

muhafaza etmiştir. 
-o-

Fransa turunu kazanım 

italyan blslkletçlye 
Musoli ni ma(lalya verdi 

Mussolini, İtalyanın en mükem· 
mel bisiklet koşucusu olduğunu le• 
bat etmiş olan Girio Bartali'yi Fran· 
sa turundaki büyük muvarrakıyet 

ten dolayı glimüş spor madalyası ill 
taltif etmiştir. 
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Anni Ondra 
~ 1 • 

Alman yı·dız hoppa kız rol er' 
oynamaktan b1. mış 
Almnn filminin grotesk komik yıl

dızlanndarı biri, son aylar içcrsinde 
beyaz perde üzerinde görünmez oldu; 
bu yıidız, pek sevilen yıldızlardan bi
ridir; Anni Ondradır. 

E~skidcn dilnya ağıı sıklet boks şanı 
piyonu olan ~faks Şmelıngin karısının 
Ron ~eneler zarfında her yıl 3-4 film 
ÇC\'İrmckle iklifn ederken, şimdi u
zunca bir mfüldet diıılcııır.eğe karar 
\'erdiği sanılmaktadır. ÇünkU, kendi
~i gc~enlcrdc bir müddet tipine uygun 
Y'-'ni bir mc\'zu arayncağını söylıye. 
rck. şimdıye kadar hep ayni delicn:c>n 
hoppa tipler rollerini oymıma:.tnn 
bıktığını ıhsasla. bir değişikliğe ih
tıya<: duyduğunu belirtmi-ti· Şarkı 
söyliycn ve danseden san u· yıldızın. 
bu fasla da uygun bir mevzu bulare.k 
başka bir tipte de kendisini deneyecc 
ği umuluyor. 

Bununla beraber, filmden bir mticl
c:iet için de olsa çekilmesinin. koeasi
le de atakah olduğuna dair şayialar 
dönmektedir. 

1.laks Şmeling vaktile nakavt rtti
ı1i r>imdiki diinyn ~ampiyonu zE'ncı Co 
Luize naka\·t olunca. o kadar kuvn·l· 
le tekrar şampiyon olmağt istC'diği 
,.<' bı.:nu kabil gördüğü halde aksinin 
\aki olmasına çok yerinmiş ,.(' tesel
liye muhtaç bir lıald<'ymiş. Karısı za
manını tamamil<' kocJ!'Ina lıao:;rcdc>rek 
onu aYul!ıcn '<mıc:. Sonra d:ı, kocasım 
intikam nıacı yapırnk iiwr<' meydan 
oklınıağa tahrik C'Clcc<'k d eğil de. mev 
zmınıı bu 1aea~ı filmi. kcndisil~ bir
liktt> ynamnğıı. bu tilmdC' dt' kendi
sine c~ olmağıı te§vik cdccekmi.., . Bu
lacağı mevzuda boksa da ehemmiyet 
\'C're<•el<miş ve filmde yapılacak maç
ta kocası yumruklarının dehşetini 

~öst<'rerek .h'lsmmı yere .erc<'"kmicı; 
Onu tceelli c:lecck bir safha mahiyc
linde olmak üzere! 

Karı, koca evvelce de bir knc.; film 
c.;c,·irmiş bulunuyorlar. 

AmPrikahlnr Anna
hc-Uayı şin1(1i 

usanmış 

Yalancu~:n 
mumu 

40 tliin aç dura(•ak 
ı11ezilyah fakirin 

hilesi ıneydana çık b 
Dünyanın her tarafını yaptığı hileli 

numaralarla dolandırmış olan bir Bre· 
zilyalı fakir yakalanmıştır. Fakirin is· 
mi Kadıanel olup mayetinde on kişilik 
bir gurup taşımakta ve bunlar fakirin 
muhtelif hizmetlerini görm"ektedirl~r. 
Fakir tsveçten. Almanya, Fransaya 
geçmiş, oradan da İtalyanın Bolon~~ 
şehrine gelerek en lüks ot~llerden bırı 
olan Otel Bolonyada başlı başına bir 
katı kiralıyarak yerleşmiştir. 

Derhal gazeteler, müthiş bir Brezil· 
yalı fakirin geldiğini ve } akında nu· 
maralarına başlıyacağını ballandıra 
ballandıra ilan etrr.'ılerdir. Ayni za· 
manda fakir de kırk gün aç ve susuz 
oturacağını söylemiş ve bu maksadla 
hazırlanan vere girdikten sonra bir ka 
tilıi adil t~rafmdan yerin kapısı da 

mühürlenm:ştir. 
Gazetelerin ehemmiyetle bahsettikle 

r! bu fakiri halk da merak etmiş, faki· 
rin kırk gün aç ve susuz geçin•.:eği ti· 
yatro binası yüz binlerce kişi ile do
lup b~şalmıya b:ı.şlamıştır. 

Fa!<at. bu vaziyet ancak Brezilyalı 

a .. ık gözün bir aylık mesaisinden 
sonra anla ılmıştır. Fakirin içinde aç 
oturduğu yer ayni zamanda bir çok i
lim adamları ve doktorlar tarahnda:ı 
sarılmıştı. Bunlar bir aralık müh:irlü 
camekanın tabanındnki muşambanın 

kabarık olduğunu görmüşler ve §Üp· 
helenmişlerdir. Daha fazla .dikat edin
ce, camekanın üst tarafının insan eli 
girebilecek kadar açık olduğunu gör
müşlerrir. ç 

Mesele yavaş yavaş halkın kulağına 
aksetmiş ve 35 günlük bir istirahatten 
sonra fakirin hilesi meydana çıkmış· 
tır. Derhal polis meseleden haberdar 
edilmiş ve yapılan araştırma neticesin
de, taban muşambasırun kabarıklığı

nın orada gizlenmiş olan bir su matra· 
sı ve bir mikdar yiyccektc-n ileri geldi· 
'ği a.Qla ılmı.ştır. 

Halk heyecana kapılmış ve BrczJlya 
lı fakiri linç etmek üzere hJcuma baş
lamışlardır. Fakat, gelen zabıta kuv
vetleri derhal, hilesi meydana çıkan fa
kiri alarak emniyet direktörlüğüne gö 
türmüşlerdir. 

Hemen miiddeiumumilik tahkikata 
girişmiş ve fakiri emniyeti suiistimal 
suçundan tevkif ederek hapse atmış· 
tır. 

Yakında muhakemesi yapılacaktır. 

-; - ı•unr · 
ı-

j t H~ttanın~e~Simıeri J 

1 ..... .-r: 
fıı-.:llt"rNl" hR\'R orılıı.,ıınıı km• \ <'1 lrnrlfrnıek üzere gc.nlş bir ııroıın-

! ~nıı t.ı ~ıqıılı3m·. ı:eslmcle )<mi kııru lnıı hn\'n teşkililtınn yazıJnn ilk kndııı 
ıiznlıır ghrilliıyoı'. 

Milll'tl<'r nrnı::ı ntlelizm müsnbn lrnlnrınn 1 tlrnk c<foc~k oJnn Z<'ncl 

1 ~l<'h iıı \'nkcr ) nptığı bir cgzcrşizdc... . 

seviyorl~r 

Mayet~nde bulunanların ikisi fakirir 
daktilosu, dördü gardırobcusu, diğerle

.il •ıııi Oıı<lı~ı 1Ji1 üiJle 11yl;1t.'mn<l(l ve ri de muhtelif servislerde kullandığı 
hizmetkarlardır. Eski Mnı·f'fıtnynyn mııknhll tnı;:l 11?.l<'r hlr y<'nlsinl füthn ynıııyorlnt'. 

lı ıınal>f'll111ııı gıi:.cl l>ir po::ll \" 1 lı ı·. •. ki 1 111 ,,.. 1 wil Amerikalılar Aırna Bellanın <'ıı ı:•ıt\ (Üsttara/ı 7 i?Zcidc) n nız 11 tı'flu u1ınu1 gm unt:n~ı c~ · " g ı uort t eg , iki tanedir. 

·~4temmu~.filminig8~Uk~nwnro_.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~:~i ~e~·~~J~1İ,§~~d~ı:İdl~ı~i~nh~~a~:::~~ E r k e k o ~sa y d 1 m ' 
ce derhal hatırlanır. KUçUk Fransız, • 

bu filmde ~ok muvaffak sayılır· ' ona k d l k 1 h 
tckr~r teıo:ar mm çevirlilme~indc. Erk ek 1 ere, a ın ara arşı nası a re-
~iu :~~:~~~~ muvaffakiyelin de hissc-,ket ediln1esi lazınıdır, ishat ederdim 

Annabella, bundan bir sene cn·cl 
Pnristcn birdenbire ayrılmış ve Holi. 
vudun yolunu tutmuştu. Kocası Fran 
sız film artisti Jnn Müra da, karısile 
berıı.bcr uzun bir miiddet için bir A
merika mukavelesi imzalamıştı. "A
ınerikanlaştığı., rivayet edilen Anna. 
belladan aylarca ses, seda çıkmadı. 
l..iıkin, nihay<'t ilk resmi Avrupaya 
g nderildi. 

Bu resim. Avrupalıları yepyeni. 
bambaşka bir Annabella ile karşılaş
tn::yordu. Henüz bir parça çocuk saf
f(' 'I ifnde eden yüz, hulyaya dalmış. 
ci..i i bir kadın çehresi halini alınıştı. 
Hn!ivut, bo3 durmamış, onun görünü. 
~'inü değiştirmek için uğraşmıştı! Bu 
aradn yeni bir Annabellanın doğma
ma,:;ıncla ebelik etmişti! Ve A vrupah 
:rılaız.lal'ın Amrrika<la nadiren hoşa 
g :tr.ıe~ine karşı, bu "Amerikanlaş
m •F .. Annabella Amerikalı seyircilerin 
h""''ına . hem de cok hoşuna gitmişti! 

flk film sansasyon derecesinde bir 
muVaffakiyct, sıra ikinci~inde .. Ve A. 
mcı ikn, benimsediği yeni bir yıldıza 
sahip işte! Birinci sınıftan bir yıldı
za ı 

Genç FranQ•r.. Am rı rnlı \Ildızlnr 
la. hiç d<' kola) olma>aıı bır rcknbetı 
girişmiş, dem<:ktır! 

)lı't'İ lfrn,rorıl • 
hı~iliz ı.u lııı ınıılııırrirl,• 

dnııeıı )leri lil'n\ foı·d hiı·.;ok 
,,,11 1ııılnr Aihl: "\h! t:ir <'l'

k••lc 0 1 ... u~ ılıııı '!" 1Ji3 or. Fnknt 
tıuııu erk«'krılcıı intllrnın nl
mnk iı;hı dcl,ril, l'rkcklcrc, kıı· 
tlmlnrn knrşı nns11 hnrckct 
et nı<'lcl'i 1iız1mgclcllğini öğ· 
rf•t ııwk lçiıı ist cyor. Bnkm, 
l,<"ndislııl dini<•> iıı: 
\I,IHI~ rihelerlııdeıı birl 
de crkeklerC', kadınların 

11cşlndN1 ko~mak, onlara kttr yap-

mnk (;llıt en nazik lılr vazifeyi ver· 
mlş olmasıclır. Çünkü onlar bu na
zik işi yapanııyacnk kadnr kaba ve 
hceerl kslzdi rloı·. 

Ne olurdu, diğer cinsi takip \'C o-
na karşı lrnr yaıımnk vazirt'SI kadın
la'ra vorllmlş olsnydı 1 

B<'n erkek olsaydım, - Ah! hen 
hir erkek olsaydım! 

Al•şamlnrı hlr kızla dansetmcz, 
adr<>slnl almaz. ona.evlenmek tek
lif etmezdim ... 

Bir lozı alıp gezmeye götürmez, 
ayrılırken ondan. tekrar görüşınclt 
1<'in, bir gün \'C saat istemezdim. 
Yıılnız: "Ben sonra snnn telefon e
rlı•ı". çağırırım'' derdim. 

Bu Euretle, kızcağızın rahat uyku 
uyuınaııınn milsnndc etmiş olurdum. 

K<'ndislul opıneıni istediğine emin 
olın:ıdıkç;a hir kızı öpmezdim. Bunu. 
ı lıl.ilrn ınusnl ır bulduğum için de· 
[;il. ponundn mahçup olup gururu
[l;ı,11 J'C'nclde olınnsındnıı korktuğum 
için ynpmazdım. 

Bir Jrndınn sndeco: 

Ne güzel yemek plşlrlyorsunuz: 
cli)N'l'tm1C', kalknr mutfakta k<>n· 
di hıt! l nrdım ederdim. 

sır l.ızla C'\ lC'nme) e karar verme
(Sotıu 10 uncuda) 

Ef,..anl'\'İ hlr lrnhrnmnnı f<-m"n 
ile krmll ı.eıııllne ) lirüyor. Bıı icat 
dnnn "'CtlriluıiştJr. 

<>ıl('n hlr he) kl'l içlnC' komılnn mnklnc 
kn ı ıın' n 1 cğlenceJcı·i nrn ımln ID<'J • 

~ 
~ "' A' rııpa dağJarıncla t;ıkı!ması kn bil olmıyaeak kadar dik tannım.ış yük· 

s<'k bir kayaya dört Alman dağcıSl tıkma.ya muvaffak oldu. 
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Büyük ve derin çukurların yanın· ı 

dan geçiyor, tepeciklere tırmanıyor, 
alçak vadilere iniyor ve mütemadi· 
yen daha yilkseklere doğru tırmanı
yorduk. Tepeleri saran kül rengi 

sevgisine mazharım. Madem ltl siz, 
harlkula.de farenin kudretinden şilp 
helendinlz, bugünden sonra, (Yagış
tay) fena kimseler kadar, iyiler i· 
cin do tehlikeli olacaktır. 

bulutların arasından, uzakta kar 
tarlasının ortasında, siyah bazı nok 
talar gözUmUze illştl. Kılavuz11muz, 

- Bunlar, geçlt mahallerini, kö· 
tu ruhların şerrinden himaye vo mu 
hafaza eden (Obo) lar, mukaddes 
kurban taşlarıdır. Diye izah etti. 
Karşımızdaki geçidin adı (Yagış· 

tay) dır. Onun hakkında, bu dağla
rın mevcudiyeti kadar eski olan bir 
çok efsaneler anlatırlar. 

Bu hlkdyelerden bir kaçını bize 
anlatmasını rica ettik. 

Devesinin üzerinde hafif hafif 
sallanmakta ilan Mongol, dikkatle 
etrafına bakındı ve anlatmağa baş
ladı: 

- Bundan uzun yıllar evvel, BU· 
yük Cengiz Hanın torunu Çin tah· 
tında oturuyor ve bUtUn Asyaya bük 
medJyordn. Çinliler, bir gün bu ha· 
m öldllrdUler ve biltun ailesini de 
ortadan kaldırmak istcdllcr. Fakat 
ihtiyar ve evliya bir Lruna. onları 

bttytlk surun öte tarafına geçirerek, 
Ana vatanımızın ovalarına ulaştır
dı. inliler, firarilerin iz1nl ozun mUd 
det aradılnr ve nihayet onların iltl-
ca ettikleri mnhalU öb"Tcndiler. Ta· 
kiplerine ve onları tutup getirmeye, 
•erl atlara blnm.Jş bir süvari mtlfrc
zesi gönderdiler. Çinliler, firari ve· 
llahta yetişmek üzere idiler. İhti· 
yar LAma, göklere ylh-ardı. Bunun 

üzerine şiddetli bir kar yağarak bll· 
tlin yolları kapadı. Bu fırtınada de· 
Teler ilerleyebllJyor, fakat beygir
ler bir adım dahi atamıyorlardı. Bu 
LA.ma, uzak blr manastıra mensup· 
tu. (Ya.hangi Kilre) de bulunan bu 
manastırın yanından gececeğiz. O -
raya varabilmek için, (Yagıştny) ge 
cldlnden geçmek Idzımdır. !htfyar 
LAma, tam burada birdenbire has· 
talandı, eğerin üzerinde bir lkt sal· 
landıktan sonra, cansız olarak yere 
yuvarlandı. Bunu gören bUyUk ha. 
nın dul karısı (Ta Sin Lo) hüngür 
hüngUr ağlamağa başladı. Fakat Çin 
I1 sUvarJierln vadiyi dört nala geç -
tiklerini görilnce, bir an evvel ge -
elde varabllmek için harekete geç -
ti. 

Develer, çok yorgun düştüklerin· 
den sık sık duraklıyordu. Zavallı 

kadın, onları yUrUtmek tein ne yap· 
mak lft.zım geldiğini bilemiyordu. 
Silvınller gittikçe yaklaşıyor ve va
dedilen mllkft.fatı kazanmağa yak· 
]aştıklarından dolayı çıkardıkları 

sevinç nft.ra.Iarr, firarilere kadar 
gelmeğe başlamıştı. Ana ile evlAdı· 
nın başları (Pekin) e götUrillecek 
Te (Ch'ien Men) de halkın haka
retlerine ve alaylarına arzolunacak· 
tı. Düşmanın yaklaşmasından kor -
kan ana, evlAdını semaya doğru kal 
dırdı ve şöyle bağıı~dı: 

"Ey Mogolfstan Uft.hları, Mogol 
adını dünyanın bir ucundan öbür 
ucuna şerefle götüren ve tanıtan 
adamın oğluna bakınız! Cengiz han 
aWAleslnin mahvolmasına müsaade 
etmeyiniz!,, 

Bu esnada, kadının gözilne bir 
kayanın üzerinde oturmakta olan 
beyaz bir fare fltşU. Hayvan, kadı
nın kucağına sıçrayarak: 

- Ben, size yardım etmek için 
gönderildim. Yolunuza sUkfınetle de· 
\•am ediniz vo hic korkmayınız. Si· 
zl takip edenler, son dakikalarını 

yaşıyorlar. Oğlunuz çok parlak bir 
istikbale maliktir, dedi. 

(Ta Sin Lo) utncıcık bir farenin 
Uç yUz kişiyi nasıl mağlup edebile· 
ceğlnl anlıyamryordu. Fare yere sıç 
Tayarak yeniden konuşmağa başla· 
eh: 

- Ben (Tarbogatay) tfrftt (Ya.
Atay) ım. Kudretli ve Allahların 

Filhakika, hanın dul karısı ve 
çocuğu kurtuldular. Fakat, bu ta
rihten itibaren (Yagıştay) daima 
merhametsiz kaldı. Geçitten geçer· 
ken daima tetik bulunmak lAzım· 

dır. Dağ cinleri, yolcuları ölüme gö
tUrmeğo daima hazırdır. 

(Tarbogatay) ın bütün tepeleri, 
oraya buraya serpiştirilmiş taştan 
ve dallardan (Obo) Jarla doludur. 
Yolumuzun üzerinde, (Ta Sin Lo) 
nun itimatsızlığına tcerliyen allah· 
ları teskin etmek için dikilmiş, taş· 
tan bUyUk bir kuleye rastladık. 1f -
rJt, muhakkak ki blzl bekliyordu. 
Nitekim, en yüksek tepeye tırman· 

mağa başladığımız zaman, donduru· 
cu ve keskin bir rüzgAr, homurda
narak esmeğe ve karları yUzUmUze 
Uflemeğe başladı. Etrafımızı göre· 
mez bir hale geldik. ÖnllmUzde gl -
den deveyi bile, bin gUçlUkle göre
blllyord uk. Birdenbire, altımda bir 
sarsıntı hissettim ve etrafıma ba· 
kındım. Fakat, fevkaldde blrşey gö· 
remedim .Ekmek ve et dolu olan iki 
heybenin arasında rahatça oturmak 
ta devam ediyordum. Yalnız, deve-
min başı görUnmUyordu. Deve altım 
dan kaybolmuştu. Anlaşılan, ayağı 
kayarak derince bir çukura düşmüş 
bir kayışla sırtına bağlanmamış o· 
lan heybeler, bu sukut esnasında 

bir kayaya takılarak, benimle bera
ber karın üzerinde asılı kalmışlar
dı. 

Cesetli Bulundu 
i\masra (hususi) - Amasra.da, bü

yük limanda, taılar arasında çıplak bir 
kiz çocuğu ı.:escdi bulunmuştur. Ço. 
cuk yedi aylık kadar tahmin edilmek
tedir. Cesedin nereden geldiği tama

mile ıneçhu!dllr. Tahminler, açıkta bir 
vapurdan düşmüş veya atılmı§, sonra, 
dalğalarla içeriye sürüklenmiş olması 
ihtimalinde toplanmaktadır. 

Cesed merkeze getirilerek 'belediye 
tarafından gömdürlilmilştür. 

* Ellibaş kö}"l.inden 40 yaşlarında Sil· 
leyman Çakır, köyden yüz metre uzak
ta, bir hendek içinde ölU olarak bulun
muştur. 

Yapılan tahkikat ve muayene ao
nunda. SUleymanın kalb sektesinden 
öldüğü anlaıılmııtır. 

* Aladağ köyünden Cemal Mokur a 
dmda bir köylil, tarla yüzıllnden arata
nnda gerginlik bulunan Ömer kanSJ 
Havvarun 200 demet buğdayını yakmış 
ve yakalanarak tevkif olunmu§tur. 

• Amasra nahiyesinin Ant Şahin kö 
yünden 10 yaşlarında Pembe adında 
bir kız, geçen pazar günü, köy civarın
dan geçen dereye <IUıerek boğulmuı-

tur. ' 
--o-

Kadın Yüzünden Kavga 
Bartın (hususi) - Geçen pazar gü· 

nil gecesi, Saziye Dere köyünde, Hü
seyin ve İbrahim adında iki köylü ara
sında kadın yüzünden bir kavga çık
mıştır. Göıı:i dönen Hilseyin tabancası-

nı çekerek İbrahimi dizinden yaralamış· 
tır. Hüseyinle kavgaya iştirak eden i
ki arkadaşı tevkif edilmişlerdir. Ya
ralr hastahaneye kaldmlmıştır. 

* Birkaç gün evvel, Bucfak ~beciler 
köyünde acıklı bir kaza olmuştur. Bu
na tepeden inme kaza da diyebiliriz. 

Köyden Ayşe Çalık adında bir ka
dın, köyün umumi su kuyusundan su 

ahıağa gitmiştir. Kuyu, eski tertib bir 
zincirli kuyudur ve kovayı indirip çıka
ran, bilindiği gibi kocaman bir ağaç 
sırıktır. İşte faciayı ya •• :ın bu ağaç di· 

rektir. Ay§e kovayı salarken mi, yok· 
ıa çıkarırken mi: nasılsa bu direk bf r 
denbire kafasına inmiı ve beynini par
çalanımıtır. AY§e derhal öJmUıtilr. 

lzmir hastanelerinde 
güzel bfr teşebbüs 
Heır nııas1taınede 

tesis 
!zmir (Hususi) - Vilfiyet, gösteri

len lüzum üzerine İznıirdeki hastaha. 
nelerde; kütüphane tesisini alakadar. 
lara bildirmiş ve tahsisat da ayırmış
tır. Hastahanelerdeki kütüphaneler 
doktorlar tarafıİıdan idare olunacak 
ve hastalara, hastalıklarına. göre ki. 
tap _verilecektir. 

tki Çocuk Göz Göre Göre 

Yandılar 

lzmir (Hususi) - Kuaadasının çam 
lık istasyonunda.; iki yavrunun diri 
diri yanınasile neticelenen Çardak 
yangını faciası tahkikatına devam e. 
dilmektedir. Yangın Çardakta çocuk. 
ların anası tarafından yak1lan ateşin 
iyi söndürülmemesinden çıkmıştIT. A
ile reisi Mehmedin de, facia esnasında 
incir bahçesinin ilerisinde bulunduğu 
anlaşılınıştIT. Ates, kuru sazlardan 
kurulmuş olan çardağı birdenbire sar. 
mış, beşikteki altı aylık Türkan ile o 
sırada uykuda bulunan iki yaşındaki 
Hasan kaçamamış, ve ailesi tarafın. 
dan da kurtanlamadığından her ikisi 
de diri diri yanmıı;ılardır. 

Midilliden Mübadil 

Yunanlılar Fuara Geliyorlar 
1zm1r (Husust) - Midilli konsolos

luğumur.dan lzmir fuar komitesine ge. 
len bir mektupta., Midillideki mübadil 
Yuıla.ilwarm fuar mUnasebetlle !zmi. 
re gelecekleri ve iki vapur kiraladık
ları bildirilmiştir. 

Şehrlmizdeki bUY-Y,k sanayi mUesı5e. 

seleri ile bazı fabrikatörlerin İzmir 
fuarına i§tiraklerinin şeklini tesbit 
için bugünlerde partide bir toplantı 

yapılacaktır. Bu içtimaa vali B. Fazlı 
Güleç riyaset edecektir. 

-<>--

Yakalanan Balıkçılar 
İzmir {Hususi) - Çe§menin Gani 

adası civarında kara sularımızda ba
lık avlayan iki tonluk bir Yunan ba
lıkçı sandalı ile 5 tayfası yakalanmış 
Çe5me adliyesine verilmiştir. 

İzmir Ticaret Ve Zahire 

Borsasında intihabat 
İzmir (Hususi) - Şehrimiz ticaret 

ve zahire borsasında intihabat yenilen 
miş ve idare heyeti seçilmiştir. Yeni 
idare heyetini B. Kazım Taner, Maz. 
har lzmlrlloğlu, Hıfzı Menemenli, Ne. 
catl Börekçi, Mustafa Çömezoğlu ve 
Hayri teşkil eylemektedirler. 

Balıkesir (hususi) - Merkeze bağ
h Gök köyünde iki kişi feci bir şekilde 
zehirlenerek ölmüşlerdir. 

Köyden Süleyman oğlu 20 yaşların· 
da Ali ile Mehmed karısı 25 yaşların
da Gülsüm adında bir kadın sıtma ilacı 
diye birer hap yutmuşlardır. 

Fakat biraz sonra ikisinde .de zehir
lenme alametkri göriitmüş ve çok geç
meden ölmüşlerdir. 

Cesedler memleket hastahanesine 
getirilmiş, yapılan otopside ikisinin de 

zehirlenerek öldükleri teıbit edilmi§- 1 

ti~ ' 
Ccsedlerin dahili uzuvlarile bunla-

rın yuttukları siyah haplardan üç tane 
si tıbbı adliyeye gönderilmiştir. Hapla
rın içinde afyon bulunduğu zanncdil· 
mektedir. 

Eczahancdc satılabile.4.:ck ilaçlar.dan 
olmadığı ve lalctayin bir şahıs tarafın
dan yapılmış bir halde olan bu hapta- n 
rrn ölenlere kimin tarafından verildiği ~ 

tahkik olunmaktadır. ~ 

Man·sada şarap 
fabrikası yapıhyor 

Fabrikanın yanında bir de üzüm 
deposu yapılacak 

! 

n 

Şarap fnbrlka.smm temel atılış töreninde kavanoz tçlne konacak olan 
,·eslknya Albay İmza atarken ••. 

Manisa (.Hqsusil - Vfüiyctimizin hapisrum.e yaptırılacaktır . . 
iktısaaen ka.Ikınması içm Qehim ih- Halkın J>edll zevkin! okff.ı»#Hf ıflil~ o 
tiyaçları gözönünde tutularak ona şUncesile ilimiz Atatürk caddesinde ıe 
göre yeni planlar tanzim edilmiş ve 6 bin liraya mal olacak modern bir ·· 
faaliyete geçilmiı;ıtir. Ege bölgesinin sinema binasının inşasına başlanmı§
bir ztimrUdU olan eirin Manisa yıllar- tır. İnşaat işinde yüzlerce amele ça
ca bakımsız kalmış ve ihtiyaçları hiç 1 tsnınktadır. 

gözetilmemiştir. İlimizin iktısaden kalkınmasına çok Ai 

937 yılı içinde memlekete kazandı
rılmış olan yapıların, yolların, okul
ların, ve buna mUmasil işlerin haddi 
hesabı yoktur. Ankarnnm stadından 
sonra Türkiyede ikinci olarak gelen 
şehrimiz stadının hummalı ve planlı 
bir surette inşaatına devam olu~ 
tadır. Ankara stadını yapmış olan 
mütehassıs eehrimize gelerek stadı 
gezmiş ve tetkik etmiştir. 

Bu yıl yapılacak olan işlerin inşa 
atına da başlanılmıştır. Hükfunet ko
nağının içine sıkışmış olan adliye için 
yeni ve modern bir adliye sarayı yap 
tırılacaktır. Arsanın istimlak muame
lesi bitmiştir. Vekfilet bu iş için şim
dilik yirmi beş bin lira göndermiştir. 
Adliye sarayının yanma da asri bir 

yararlı olacak olan §a.rap fabrika.sı-

nın inşası memleketimiz bağcıları li 
arasında büyük bir sevinç uyandır
mıştır. Şimdlye kadar ihmal edilıniıt 11 

olan bu fabrikanın memlekete male- •e 
dilmeğc çalışılması memleketimiz için c 
cidden çok hayırlı olmu§tur. Fabrika ıe 

binasının lt.saline yapılacak olan !i 
üzUm deposunun da temeli atılmı§tır. 
Şarap fabrika.sının ve Uzüm deposu lu 
binasının inşaatı emanete yaptırıla- nr 
caktır. lr 

937 yılı içinde başlanmış olan Ata- 'e 
türk cadcsinin asfalt i§ine hummalı la 
bir surette devam edilmektedir. Bu e 
caddenin şerefini birkaç misli artır- :i 
mak için imar işlerine çok önem ve- ı.r. 
riliyor. le 

izmirde 1500 genç kamptan 
döndü 

İ§ bankası taraf mdan da bu cadde '• 
de modern bir banka binası inşa. edil
mektedir. Doğum ve ç<>ClAk bakımevi 
de bu cadde de bina edilecektir. 

Ziraat bankasının bulunduğu bina 
itsalinde banka tarafından bilyilk bir 
bina yapılmaktadır. Bu yıl vilayet 
merkezi ile köylerde birçok ilk ve or
ta okulların da yapılmasına başlan

İzmir (Husust) - Kamptan dönen hazır olduklarını beyan ile and içmiş. 
1500 liseli genç, Cumhuriyet meyda. lerdır. Merasimden sonra gençler saffı 
nında, Atatürk heykelinin önünde top harp nizamile geçilresmi yapmışlar; 
!anarak huaretli söylevler vermişler meydanı dolduran ana baba ve kardeş 
vatan için canla.rmı fedaya her zaman leri tarafından alkışlanmışlardır. 

mıfftır. 

Zirai ve ekon-Omik dunım: 
Mmtakamıim en mUhim gelir mad 

delerinden birin! tiltün teşkil eder. 
Vilayette 12,127,000 kiloyu bulmut
tur. Bu istihsalat sayesinde memle
kette 7,785,612 lira girmiştir. Malla
rımız kalite itibarile Ege bölgesinin 
en nefis tiltilnlcridir. Mıntakamızda 

tUtUn clraatile 19636 alle geçinmek
tedir. 
EKİM SAHAMJZ: 
Manisa. bölgesinde ekilen tiltiln sa

hası 17087 hektar olarak tesbit edil
miştir. Bu miktarın 12500 hektarı 
iyi ve nefis tiltiln yetiştirmeğe çok el
verişlidir. 

Mütebaki kısmını da 2 inci derece
de yerler teşkil etmektedir. Bu gibi 
yerlerde tütüncülük yeni bir tarihe 
maliktir. 

(Sonu 10 ımcıulpl 



-

Hamamcı ülfet 
Vazan Rüştü Şardağ 

Genç mektebli. çantasını a~ için
cn bir sürü l:agı.dlar çıkar<lı. Bunları 
urnara sırasile düzelttikten sonra dak· 
bonun başındaki ihtiyar bir arzuhal-

la- Y~ yazmıya başlamasını söyledi. 
Bu, edebiyat şubesinden mezun ota

la- ilk olan bir talebenin Ahmed Rasim 
l.il· lakkındaki tezi idi. Ahmed Rasimin 

layatı, göı•:işü başlığı ile tezin dakti~o 
ı.n ldilmesine başlandı. Genç Eöylüyor, ıh 
rn· lyar yazıyordu. Sabahtanberi genç 
la- ilektebli clört bir tarafı .dolaşmış. alt· 
iği tııı sahifelik bir yazıyı beş liraya yaz· 

~racak 1..-imseyi bulamamıştı. Bu ıe
leble şimdi bulunduğu yerin, Yenica
ilinin arkasına düşen bir serseri kah· 
tıi olmasına ve daktilocunun da arzu· 
lal yazıyor gibi ağır ağır yazmasına 

d.ı yümmak mecburiyetinde kalmıı· 
1. Yalnız gürültü biraz durulsaydı. 

Masalardakiler bu kıı günür1:.i alt· 
~! altı oyniyarak, bir kısmı iskemle
erin üzerinde pinekliyerek, bir çoğu 
il kollarındaki döğmelerin bUyüklü· 
ünü, derinliğini mukayese ederek ko
U§uyorlar, ara sıra bu konuımalar bir 
lalğa halinde kahveyi sarıyordu: 

- Ulan hırta bak bu döğmcler ana
lın havanda ıeker dövmesine t>cnze
ııez. Eğil bak; ne kadar derin! .. 

- Avale gel, hayatımda metelik bi
t çalmadım diyor; istediğin kadar çal· 
ııa, yine kan Ahmedsin veasellm! .. 

Genç mektebli b:itiln 'bu söylenen· 
erden dolayı zihni kanıtığından gör
erini hırslı hırslı kapayıp açarak tu
llf hareketler yapıyor ve tekrar tezini 
ilktilo ettirmek için okumağa bafla
'ordu: 

u Ahmed Raaimin to1yeteye İnİfİnİ 
.. smıf halinde, kataıorik t.ir çiqi i
-' göstermek mümkün cleğilclir.Galata 

~-iiııfiT iriiiai 
ıe kadar kuvvetle inebilmit.., eeki 
lötldercle ıörülen cüa6üılü alemlere 
le kulaldannı bkamarnıtb. Oıt, alt her 

- ~dan inıaıu ıörebilmit, görclük. 
ıtrini de çok mükemmel tesbit eclebil
'-İıtir." 
. - Vay babanın çarkıQ;I., herif yenil-
i be ı.. of! : 

Şimdi Niyazinin altmış altıda yenil· 
!lesini alkışhyan bir kahkaha kopmuş. 
'e genç talebe, yine başmı yarım sağa 
evirerek serserilere bakmıt. onların 

-
Evdeki pazar çarşıga uymadı ! ? ••• 

Bir cesedi mezardan çıkarıp oto
mobile yerleştirerek yakmışlar! 

htıviyetinin Meri Bagot oldufunu ia 
bat eden kadın, tahkikat cepbcsi için 
dolayıailc ehemmiyeti bazdi; çünkü, 
kendisi aatdece parayı almağa vasrtalık 
ediyordu. Onun adresi öğrenilince, e
vinde 1ma bir mUddetenberi pansiyo
ner olarak oturan ve parayı bilvuıta 
ele geçirmeği tercih eden kadın ziyaret 
olunarak, yanan otomobilde kömUr ha
line gelmit Misis Vilyemale karıılaııt
klı; bu zaten tahmin edildiğinden, gi
denler, pe'k öyle ıaımadılar. le diye böyle miskin miskin kahvede 

•inekleyip durduklarını d:.itünmeğe 
-.1amııtı. Hatta bu adamlara kızıyor
lu da. Akşama kadar ıhiç canları sıkıl
'1ıyor miydi? Boyuna caminin kurıun
lrı kopmuş saçaldannr, şu ihtiyar gü
'~rcinleri seyretmek. Bunlar ne kadar 
la ruhıuz kimselerdi. Fakat, çateıiz 
~zinin akşama lcadar bitme!.ini istedi
:i için daktilocuya kızgın kızgın bak
•. Zaten o da mızmızın biriydi. Yeni
len gözlügunü takarak söylenenleri 
'•zmıya başladı : 

NE VAR, NE YOK? 
Şimdi muammanın tamamile halline 

gelince, Vilyema ailesi, kan koca baı 
bata verip, sigorta ıirkctini muvaf fa
yetle dolandırmak üzere plin çizmif
ler bu pllna göre civar mezarlıklardan 
birinden bir descdi geceleyin mezarın. 
dan çıkarmışlar, sonra mezann üstünU 
tekrar kapa•nuşlardır. Otomobil içer
sine ceset yerleştirildikten sonra yola 
çıkılarak, Milvo'kc - Mcdison ıoseıinin 
o aralık tenha bir yerinde otomobil 
benzinle kundaklanmış, tutuşturulmuı
tur. Ve bundan ıonraıı da yulcanda 
yazıldığı gibi, malOml? 

"Bunl11.r, &ütün b'r ömrü tehilerini 
~İrtUkleri, meyhanelerc:le, kahve pey· 
lıelerinde pinekliyen zavallı kimMlercli. 
'-tti hunlara böyle yalnız kahve ai>i 
rerJere dütkün olmalarından dolayı 
.._tlııe.ht deneın~di. Çünkü hiç olmaz 
._ ban metakkat, cefayı ta.yat anlan 
~ yerlere bailamıı, dıtanya atarak 
l•rkat, katil ıibi cÜrJmJ~ alet olma. 
t'ı:ıa ırAnİ olmuıtu. Hayri, bu insan

Aı-ı ~(::-ünce hayatta ken,J'11:nden claha 
ıktbaht l.imıeler bulunc!uğunu anlamı
;, baılamı~tı." 

- Haydi yallah 1 .. 
J.Jep·i de ortadaki buyi.ılc masayı eli 

.ı.. kaldırmaga çalııan bir arlcadaılarrnı 
"![Oltukluyorlardı. 

- Yallah; hop; tamam. Ulan bu 
~il.İn h'teremiyecegin bir şey vesse

rn. -
İhtiyar arzuhalci demindenberi biri-

ten .• , . . 1 k . . . o ;cesını a ma ıçın bırden patlayı· 
•erdi: 

- Ulan şu efendiden de utanmıyor 
Usunu·' Susurıuz b'raz. 
liani patlama': de iJ, havaya bıle u

ltlsa öte t:lere bir .. y te ir edeceee 
zenıiyordu. Bay tezini ya :fıra ak 

l'e onlar vakit ce~irmemelı mıydı? 

- -
DUnyaınn f'n uzun 

b~ylu adamı 

-

Dün)&nm ~n uzun bo1lu ada.nılann· 
dan biri daha: Geri Kuper 

oun.rnnın en uzun boylu adamı 
üıwanını Finlnndl' alı bir artiste 

\'ermek i ap etmektedir. 2.5 metre 
bo) unda olan bu adam Beril ne gel

mış ,e oradaki bir otelde kendisine 
göı bir oda ) aptırmağa mecbur ol
m u t B ı un bo.ı lu adam lc;ın 

11 ttıı il tlil iki oda tahsis edilmiş, a
radaki dö me yıkılarak iki kata 

~ -- - - - -
muadil bir kat yapılmıştır! Odaya 
iki karyola konulmuş, 11andalyalar 
ve koltuklar da ayni şekilde değlış· 

tirllmlştfr. Kapılardan girip çıkar
ken de, bir kol uta girer gibi iki kat 
olmaktadır. 

Bu Flnlandi~ alı boy sam piyonu
nun söyledlllne göre, babası 1.95 
boyunda imiş, fakat babasının ba

bası daha uzunm u , 2 metre 2 san
timmiş ... Gene o anlatıyor: 

fs, ltredc kendisinin karşısına bir 
rakip çıkarmışlar. Bu adam bir Hol
landalı imiş ,.e o zamana kadar. on
dan uzun boylu kimse olmaz, diyor· 

ıarmış. Fakat Finlandiyalının yanı
na gelince Hollandalının boyunun 

ötekınln ancak omuzuna kadar gel· 
dlğlnl görmU~ler ... 

"En uzun bo) lu adam ' 29 J aşın· 

c;1adır. Çok zayırtrr. Bu kadar boya 
rağmen 76 kilo gelmektedir. 

Talih Kuıu 
Talih kuşu insanın başına kona

cak olduktan sonra zaman, mekAn 
aramaz, nerede olursa olsun başı • 

na kadar gelip konar. Bu tUrlU bir 
kuş ga~ et fakir Sutlandlyeli bir ka

dının bn ına geçenlerde konmuştur. 
fı;siz olup bahçelerde serseri dola-

şan Eni iıımlnde bu dul kadın bir 
ıün parkta otururken a;yatınnı u-

-
cunda yere yuvarlanan blr eski ga
zeteyi alıp okumaya başlamı~. ve bu 
gazetenin llAn slltunlarını gözden 
getirirken kendi isminin basılı ol
duğunu görmllR, amcası Con :Mak'ın 
NeYyorkta öldUğUnn ve mtrasçısı o
lan Enl'nln ararı.dığını ilAn eden ga
zete sayesinde işsiz kadın zengin ol
muştur. 

Tanconun 25 Senesi .. 
L Avrupada ilk defa olarak 

1912 yılında tango dansı oynanma
ya başlamıı.tır. O zaman tango bU
tiln genclcrl delice hoplatmış ve 
19 U yılında bUtUn dans salonlarını 
kaplamıştır. Diğer bUUin modern 

d n lar gibi tango da birçok deği
şiklikler gf'çlrmlştlr. Bugünkü tan-

Nevyorklu sigorta suçları mütehasıı 
sr, bu gibi oyunlann kUnhiıne vakıf 
bulunduğundan, para, kocaya ödenin_ 
cc, kocanın bunu veya bir kısmını yol
layacağı kimse vasıtasile yapyan ölü
nün adresi ögrenilcbilecegini duşun
müt. planını ona göre hazırlayarak, işin 
içyüzünün açığa vurulmasrrida bapıca 
rolü oynamıt; karı kocanın evdeki pa· 
zarları çarııya uymamıştır!? .. 

go 1912 senesindekine hiç benze·•--------------
mez. O zaman Arjantin ve Parls A-

pa~larının tipik bir dansı olup ka
ba olan tango Beneler geçtikçe mo
dernleşPrek en kibar insanlar tara
fından kabul f'dllmiştlr. 

Tangonun 72 flgUrJ vardır, kt a
paşlar Ye onların seYgllllerl bu fi· 

Urlerl tok gUzel yapardı. Tango dl
Jeer bUtün modern dansların baba-
111 sayılır· insanlar esas itibariyle 
:! 5 ) ıldan beri modern danslar oyna
maya başlamıştır. 

Aleminyumdan Keman 
Musiki Aleti yapan san'atkArlar 

yılardanberl alemlnyumdan keman 

imaline çalı ryordu. tık zamanlar 

çok GllçlUkle kar ıla an bu tasa'\"vur 

nihayet hakikat olmuştur. Alemln

yumdan yeni yapıllln kemanlar ga. 

yet hafiftir. Ust kısımları ince bir 

kat tahtadan, diğer kısımları kAml
len elemlnyumdandır. 
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Dlin akşam Snmntyada evine ge- I 
lfp karısını bulamayan bir sarhoş, 
zUtUn Samatyayı ayağa kaldırmıştır. 
Ayrıca, karakolda polisleri de tah
kir eden lstavrlnin duruşmasına diln 
cUrmU meşhut dördUncU asliye ceza 
mahkemesinde başlanmıştır. 

Belediye Bütçesi 
Belediyenin 938 bütçesi hakkında 

yeniden bazı noktalar hakkında sorgu
da bulunulmuş, icap eden eev:ıplar ve -
rilmi§tir. Bu ay zarfında bütçenin tas. 
dikden gelmesi muhtemel görülmekte. 
dir. 

..... ·,· --
Sihhat işleri 

-- - -

Peagamber 
Musa 
(Bat tarafı 6 mcıda) 

olsaydı Avusturya ile Rusya ara ın
da barp olmıyacağını söyledi. nu
kiımet, bu hıldiseyi gizlemeye elden 
geldiği kadar talıştı ise de muv f
tak olamadı. Dedikoduyu seven mu
hitler Redel hakkında, casus dahi 
olsa, Rusya ile Avusturya arasında 
bir harbi istemediği için, haklı çı
karacak iddialar ortaya koydular ve 
vatanına kahbece hiyanet eden bu 
karaktersiz adamı milli kahraman
lar sırasında anmak istediler. 

Erkek o saydı 
(Vatta.rafı 7 • 

dikte onu alıp aylıırla gezmez, 
me götUrUp aileme, arkadaşları 

tanıtmazdım ... Sonra da hiç blr 
bep olmaksızın kendisini yüzüstü 
ketmezdlm ... 

Bir kızın aleyhinde bir şey söyl 
dlğtni işitince ondan hemen yilz 
vlrmez, gider meseleyi kendisine 
latır ve: 

- Doğru mu, değil ml, izah 
derdim. 

Kadının gururunu okşamak 1{ 
ona. kendlslnf başkalarından ~ 
kandığımı söylerdim. Fakat, ke1 
dlsint kıskandırıp Azaba sokma~t 
korkarak boşboğazlık etmez, söf 
yece.ğlm şeyleri biraz ta.rtardım •. 

lstavrlnln karısı Elcnl de kocasın-
1 

dan, kendisini dövmek suçuyla da- ---------------

(tJatta:Jtı,fı 2 incid.l!) 
tı§ını ve halkın layik olduğu içtimaı 
yardımlara mazhar olmasını temin 
için tahakkuku dUşUnUlen blr prog
ram asgari bir proje addeclilmektedir. 
Bu işlerin meydana gelebilmesi için 
en büyük mani paradan ziyade yetiş_ 
mfş personel noksanlığıdır denilmek. 
tedir. Bu eksikliği çok evvelden gören 
ve tabip ıhtiyacını temin etmeği dü
§Unen Nekftlet 926 aenesindenberi bu 
maksatla açtığı tıp talebe yurdunda 
yüzlerce doktor yetiştirmiş ve hala da 
yeti§tirmektedir. Bu sene tıp talebe 
yurdundan mezun olruı 121 genç dok
tor veka.Ietin muhtelif işlerinde ve 
memleketin mnhtelif yerlerinde vazife 
almak Uze.redirler. Bunlara ilaveten 
.An karada ikinci bır tıp fakültesinin 
tesisi için 9.6-937 tarih ve 3228 numn.. 
rnlı kanunla vekalet BüyUk Mıllet 
Meclisinden salahiyet almıe ve 938 
senesinden itibaren her sene bütçele.. 
rine konulacak ve ceman sekiz milyon 
liraya baliğ olacak bir tahsisatla bu 
İ§e Bimdiden başlanın~ buluwnakta
dır. 

Fakat Redelin Ruslara sattığı 

pltmların yenisini tertip ve hazırla
m k lcln Avusturya .. Macaristan hU
kümcU milyonlarca kron sarfetmeğe 
mecbur olduğu halde bir sene lçln
<lo bunları tamamlamaya gene mu
vatfak olamadı. Bu sıralarda. da U

Bir kadının doğum gfinllnU hiç 
nutmaz ve o giln ona muhakak 
hediye e.hrdım. Sonra, her zam~ 
tahmin ettiğim veya bildiğim yaş 
dan iki yaş kilelik bir yaşta oldu~ 
nu söylerdim. 

vacı idi. Burıa 1 lncl icra Memurlr:Qundan: 

lstavrl, reisin bir diyeceği olup ol
madığı sualine knrşı ellerini yana Burs:ıdo Çekirgede (ÇEKiRGE PALAS) 

oteli klro.cm Ahmet Scrtdemlr'c (1500) 
lira ve m sraflarına borçlu Ceklrgede Mol
la Mustafa soka ındn 21 numaroh enle 
Mustafa oAlu Nuri Pataroıun (2220) lirıı 
horçundıın dolayı 15 -1 - 934 gUn 450/451 
num:ır:ıh dört sene vadeli bir kıt'a ipotek 
vesikosiyle birinci derece ve birinci sıra
da merhun ''e paraya çe,·rilmesine karar 
verilen: 

açarak: 

- Bunlar no diyorlar, htc bir şey 
anlamıyorum. Balıkpazarmda. nda
?nakıllı tetikten eonrıı bir şişe de ce
bime koydum. Onu da yuv rladım. 
Sonra gözlerimi actı~ım zaman ken
dimi karnkolcla buldum. Hiç bir şey 
hatırlamnyorum: demiştir. 

Şahitler dinlendikten sonra, Js
tavrl::ıln sucu sabit görUlmUş ve bir 
sene mUddetle bnpls cezasına mah
J.:Cım olmuştur. 

Taksimde Evleri Soyan 
Mıgırdiç Hesap Veriyor 

Uzun zamandanberl Taksim ve 
Firuzağn tnraflarında bfrcok evleri 
soyan 'e polisin sıkı nrnmasma rnğ
ruen ele geçirilemeyen hırsız Mığır
dıc nlhnyet evvelki gUn garip bir te
s&dlıf neUccst ele gecmtş, dün de ad
liyeye sc,·kedllerek cUrmn meşhut 
dördilncn asliye ceza mahkemesinde 
muhakeme olunmuştur. 

Kurnaz hırsız, nrtık yapılacak bir 
şey olmndıl;ını ve bırn.ktığı delllle
rlu kendisini mnhknm edecek dere· 
cedc olduğunu ltcsUrlnce, 1şl uzatma 
mış, yaptığı işler! birer birer anlat
uııştrr. 

MRhkeme, Mıgırdıcın sorgusun -
dnn sonra bir defa dn, çaldığı mal -
ları ımttığı Mnçkada berber .Aliyi" 
çağırıp dlnlemeğe lUzum görmUş, du
ruşmayı bugtın bakılmak Uzere talik 
etmiştir. 

Koşum Ve Araba Malzemesi 
Çalmaktan Bir Muhakeme 
Arnbacıhk yapan Ferdi, zengin 

l!rılası Remziyenin bir fırsatını dil· 
ştirerok birkaç parasını vurmak ni
yetindedir. 1-"'erdi bu arzusuna niha
yet birkaç ay ovvel muvaffak olmuş, 
halası evde yokken ehır kapısını kı
rar~ teori girmiş, koşum vesalr bir 
çok araba malzemesi cnlmıştır. 

Ferdi bununla iktifa etmıyerek a
hırdan eve gecmfş oradan da 80, 
100 liralık eşya çalmıştır. 

Ferdi bu eşyaları Balata götüre
rek saatığı Molz Karako ile birlikte 
yakalanmış vo her ikisinin de du
ruşmalarına dtin asliye ilçüncti ceza 
mahkomosindo başlanmıştır. 

!lofz, Ferdinin kendisinden 5 U
ra aldığını vo rehin olarak da çaldı
ğı eşyaları bıraktığını söylemiş, hır
sızlık olduğunu bilmediğini HAve et
miştir. 

Neticede fklsJnf do mcvkufiyctle
Jinln devamına karar verfJerek du
ruşma b~ka bir sun şahit dinlenil
mek Uzere talik olunmuştur. 

Bir Mevkuf Tahliye Edildi 

Çekirgede Hild:l\·cndigilr camii sok:ıaın
da tapunun cilt: 3 sayfa 89 oda 995 parsel 
4 de kayıtlı bir kıt'a allı masum sıcak 
sulu hamamlı evin 256 hissede merhun 112 
hisse inin OC'ık arttırma ile paraya çevril· 
mesine karar verilmiştir. 

Meıkrtr 256 hisseli gııyri menkulün ta
mamınn yeminli üç ehlinıkuf tarafından 
(7000) yedi bin lira kıymet takdir edil· 
mişlir. lşbu gayrl menkulün Hüdııvendi
gflr camii anılığındcı kAin olup 6 numa
ralı kapısından içeriye ı;lrlnce: Salıda 
altı tahta ,.c muşamba döşeli üstü tahta 
beynz boyalı ve bO>·llkçe pencereli St\'a
Jarınclan bir kısmı bozuk bir oda, ~ol ta
rafta 11)'111 cYsafı halı ikişer pencereli iki 

oda bir miktar çimento sofa biraz ilerde 
hnhC'eye OC'tlıın iki kanatlı ufak bahçe kn
ıns1 hamam kısmına giden yol bir pen
cereli hel:ı işbu kısımdan hamam kısmı
na girilince: fçl çini döşeli c;QJda bir hela 

karşıda tabanı tahta çinili bir kiler saı;da 
hamam kısmına girilince: Alt kısmı çini 
dö~cll bir soltukluk ve tahminen iki bu
ı;ulc mn!IUM ı ak yu ve G kdcre SU)'tln-

dnn temin edilmiş soğuk sulu lınmam Te 

bu nrnda uf k bir gezinti mahalli alt katın 
bahce>e açılan kapısından bahceye çıkı
lınca: Knrşıda etrafı telle çel'rill üstü çin
kolu ufak bır kümes 275 metre murabbaı 
miktarındaki batıçcsindc ufak ve hama
mın sıcnk su doldurulmakta olan çimen
to hll\'UZ C ocıık nar, bir ufak ıırmut, bir 
asma bir kaç sm, ocnğiyle sair tiC'ekleri 
bulunan bohC'e: bahçede bulunup arka ser 
kağa açılan 8 numaralı iki kanatlı harap 
kapı cihetinde iC'lnue Gokdere suyu ta· 

vıını tohtah tabıını çimentolu raf ''e do· 
Johı bulunan ocaklı mutfak ,.e içinde ki
rncıyn alt olduğu iddia nlunan altı clmtn
to ,.e tavanı çinkolu IC'indc Gökd.!re sU)U 

bulunnn raOı dolnplı ('amaş1rlık, 19 basa
mak muşamba döşeli mcrdh·enden çıkılın
ca ilst katın dn menlh·en başında içinde 
Gökderc su) u bulunan hır pencereli lıela 
\"C ayrıc:ı önundc Gökdcrc suyu ile el Yl· 
k:ıına maholll, üst kat odaları Te sofası 
k"ımilen muşanha döşeli olup ta\'anları "e 
tabanları tııhtah beyaz boya ile tavanl:ırı 

}Joyıılı bulunan 3 oda, ve üç odada iki~er
den ollı penreresi bulunnn halen harabi
yete yüz tutmuş bir voılyette oJdu~u mfi
Ş.'lhede edilen işbu ı;ıı~ri menkulün Bursa 
birinci lcr:ı memurlulju odasında ilk ort
tırrn:ısı 9 • 9 • 938 gününe rastlayan cuma 

günü sont 11 den 13 e kadar ,.e işbu gün 
de arttırma hc-ı'lcli Efil) rl menkulün muham 
men kıymetinin yüzde yelmi5 beşini hul
m:ıdığı takılırdc en son arllır:ının t:ınh-

hüdü baki kolınak şnrti) le arllırmn müd
ckli (15) gün rlah:ı uzatılarak 24 • D - 938 
ı:ırihinc rnstla)an cumartesi günü s:ıat 11 
r'lcn 13 e kadar nursn birinci icra memur
luğu odasmdn '8JH1ncaktır. 

Almak isli:vcnlerfn satışa çıkarıl:ın 112 
lıissc ini yüzde yedi butıı~u nisbetindeld 
pey aktelcrlni ve)·a bu miktar üıerine 
milli btr b:ınkonın teminat mcJ.1ubunu 
irae clmek suretiyle ıırllırmnyn iştirak c-

Ankarada kurulacak tıp fakültesi. 
nin s hası hazırlanmı~ 179 parça em
IAkin menafii umumiye namına istim 
U!kleri yapılmıe ve beş yüz bin liraya 
yakın olan bedelleri kamilen ödenmiş
tir. Tıp fnkUltesi ile birlikte 1200 ya. 
taklı klinikler ve 1200 mevcutlu tıp 
talebe pansiyonu da inşa edilecektir 
ki bunl::ırın da avan projeleri en !lala. 
hiyetli mütehassıs mimarlara haz.ır
lattırılmı§tır. 

926 senesjndenberi f aallyette bulun 
duğunu yukarıda zikrettiğimiz !stan. 
bu tıp talebe yurdu kadrosu da 939 
senesinde bine çıkarılarak fazla dok. 
tor yetiştirilmesi için muktazi her 
tUrltl tedbirler almını~ır. 

Ankara t1p fakültesinin ilk kısmı 
olan doğum ve nisaiye kliniklerinin 
inşasına ait her tUrlU hazırlıklar ik
mal edilmi3tir ve önümüzdeki aylar 
içerisinde inaaata başlanacaktır. 

Her türlü hedeflerden uzak düşün
mek 5artile dahi bir insanın iktısadi 
kıymetinin ne kadar bUyUk olduğu 
nazarı itibare alınırsa devletçe ihtiyar 
olunacnk bUyUk fedakarlıkların netice 
sinde yurdun mesut ve sıhhatlı bir nü
fus kütlesine malik olması ve bu nü
fusun daima zinde ve yeni bir npfus 
il4vesile nrtmıısı gibi memleket ve 
milletimizin hayatında hiç de ihmale 
gelmez büyük kazançlar temini bu su. 
retle mümkün olacaktır. 

( -,.,.-__,K_ı_sa_h_a~berJ~er _ _ ) 
• Esnar cemiyetlerJ bütçelerinden her 

.sene yardım akçesi olarak ayrılan ;)Ütde 
25 ler, verilen bir kanır üzerfoe bu sene 
yüzde 35 c tıknrılmıştır. 

• Bu senenin yeni bu~day mnbsulü p j. 
yasarıı ı;ıl.mış ve ~chrimize külllyctlı mik
tarda taze buğday selmiştir. Buna ra{i
men istek de fazla oJdı.ı~undıın fi:rnUarda 
hiç bir düştiklljk kaydedilmemiştir. 

• Dün Akdcnmlcn limanımıza lıalyan 
bandmılı Roma ve l\larkopolo n ınrla füi 
ey •ah \'apuru elmiş, hlri 400, biri de 

700 sen-oh gelirmişllr. 

• Temmuzun son hartası h-:inde muhtclıf 
memlekcllorc gene ıniihiın miklnrdıı ·u
murt:ı se\'kolunmuştur. Bıı orada Yunıın s-
1amı 10347 Jlrıılık, ltalyoya da 5366 lıra
lık yuınıırla llırnı; olunınuşlur. 

• Jlııbcr verildiğine söre, Almanya kon
trol <lalrcsi, biitün iıhaliılı l':ıp:ın Alman 
tı:ırfrlcrine bir tam im yayıruş, Türkire
~en ithol olunar:ık hülün maddelerin, an
f•dlf\jı son derece iyi olmadığı takdirde ka
lıııl edilmemesini hildJrmişlir. 

Man· ada 
(B~tamfı 8 inci<~) 

mumı Harp patladı .• 
Rus orduları Pşemisel kalesini u-

zun suren bir muhasaradan sonra 
zaptettl. A...-usturya - Macar erka.nı
harbiyeslnln bu istihka.wların Rus
ların eline geı:en plA.nlarını yeniden 
değiştirip torUp etmek için sarfettl
ğl bir senelik gayret kUi gelmemlG
tl. Ruslar Redclden elde ettikleri 
pldnlıır sayslnde Pşemiseli zaptet· 
mlşti. Viyanadakl Rus ataşesi Re
dell knndırmağa muvaffak olmasay
dı, kaleler hakkındaki ru • ICımatın 
elo eçlrllmesl için en usta casuslar 
memur edilerek, milyonlar sartedl
lecek ve buna. rağmen, Redelden a· 
Jmnn glzll malQmatın yarısı bile bel· 
ki öğrenilemiyecektl. 

Harp za.mo.nlarındakl askeri ha
rektıtın yerini, sulh zamanında giz.. 
11 istihbarat teşkilatları tutar. Gizil 
fstlhbarat teşkilO.tlarının masrafı, 

ayakta bulundurulacak orduların 

masrafından dahıı azdır. Bu itibar
la cnsus teşkllQtları daha ekonomik
tir. Asrımızın en müthiş ve kuvvet
li bir siHlhı olan glzll teşkiH'ı.tlar 

harpte öldUrilcU bir silA!ıtır. Zama
nımızın harp sllA.hı vasıtaları her 
gün hlr parca daha tekeınmüle doğ
ru gidiyor. 

Erkek olsaydım, blr kızla eyle: 
meye niyet etseydim: "GUzel bir k 
kumuz olacak ... Gilzel blr yerde i 
ay balayı yaşayacağız ... " dlve ba 
ğı vaatlerde bulunmaz, soğuk bili~ 
lnr kurmazdım. Sadece: 

- Benimle evlenir misin? diye ~ 
rardım. 

- -EYlcnlrlm .. derse ne dUı. F 
kat: 

- Hayır, derse: 
-Nicln? diye sormazdım. 
Erkek olsaydım kadınlara. kat 

dalma nazik ve kibar hareket ede 
dJm. Onlara sov,gl gösterir, hlma1 
ederdim. Kendllerlnl mUmkUn old 
ğu kadnr ytıksek görmeye çalış{ 
dım. 

Fakat, acaba benimle bir daha s 
rUşPcek bir kız bulunur muydu de 
siniz? ... 

Valancının mumu 
(tlsttx:r:mfı 7 incid 

Bunlar şimdiye kadar patronların!. 
böyle hile ile çalıştığının farkında o 
madıklarını ve bilmediklerini söylemi 

Diğer taraftan fakirin hile ile lıalll 
aldatması İtalyada büyük bir teessd 
doğurmuştur. Mahkemenin çok kati 
balık olacağı tahmin edilmektedir. F• 
kir Bolonya sulh ceza mchkemesinô 
muhakeme edilecektir. İtalya hükumt 

ti bun.dan b"' le 1talyaya fakirleri 
girmemesi için cic!di tedbirler almağ 
karar vermiştir. 

İtalyan mecmuaları bu fakirdC' 
bahsederlerken: "Yalancının mum 
yatsıya kadar ye.nar!" diyorlar. 

Ankısra 2-8-938 ---. 
Hlınlorınrla vılllıı: işareti olanl:ır, Qze
rınde muamele J;Örenlerdır. Hakım
lıu 'Rnl 12 rle kııpanı$ !ııtıs fı\':ıll:ırıdır. 

Y nl icatlar insanları şaşırtıcı su
ratın fJerleyor. lspanya harplerin· 
de görUlUp denendiği vechile, bUyUk 
bir harpte kullanılan vasıtalar, bir
kaç ny sonra yapılan diğer bir har
be kadar eskimiş bulunuyor. Yenl 
ynpıJ:ın otomatik bir slJAb, bir mlt
ralyöır., yeni bir tank düşman ordu
ları Uzerlndo şaşırtıcı tesirler yapı -
yor, maamnflh nslterlik sanatında. 
bUtUn vasıtaler bolki tekemmijl cd1p 
değişebilir, değişmiyecek olan va
sıta. yalnız casufiluktur. Casusluk 
teşk11Atlnrı geçen asırda ne ise, bu 
asırda da odur. ErkAnıharblyeler 

bu vasıtadan istifade etmiş ve ede
ceklerdir. İstihbarat teşk!Hı.tları; 

gizil adamlarıyla her vası -
taya başvurmayı meşru görerek, 
mallimnt toplamakta devam ediyor. 
Bu teşklHl.tların muvaffakıyet dere
celeri lstlhdnm edecekleri gizli a
damların cesaret. kurnazlık, bilgi 
...-o vatan aşkına bağlıdır. Vatanını. 
mllletlnl sevmeyen ve bu sevgi uğru
na ölümil göıe alamayan insanların 
meydana getirdikleri gizli tcşkilftt
larııı çürUk olduğu görUlmllştUr. 

ıı----Ç EK l E tt 

DUşman arkasında ve dlişmanm 

!cinde kurulan bir istihbar eebeke
sl ne kadar mtikemmcl olursa olsun 
en mUhlm rQl bu şebekede tnlışan 

·ı.oııdra 620 •Prd 4856 
• Nevvor1' 12-. 265 • Mııdrid 6 W 
• Parfa 8 4 25 • \'arsova 23 ti2 
• Mıtllno 6 64., • Uuclnnc$l• 2~ 80 
• Ct"levrp 28912'> • Bükres 0952.~ 
• Amsıerdamsıı 22 • Bel.ıır:ıd 2 8575 
• Berllo 50685 • Yokohoııı 861 5 
• Brüksel 21 8.il5 • Stokholm 111 965 
• Alinı ı ıs:> • Mo'ikn"ıı 23672l'i 
• Sorya ı liS Viynna 

memura isabet eder. Kurnaz ve,.,_ ___ _ ıutltt..razlar 

bilgili bir casusun elde edeceği ma- • 1933 T. llor ı Sl6 , • Ers:ı:ınl htık. 
lümat ve mensup olduğu millete e- - • • ııı ~: ~~~~~:!! 

1 1 MH•Oııı 
deccğl hizmet, bu casusun a trn a Efektifler verilmemiştir. J 
ölclilecek vilcudundan bin kere daha ı··---------------· 
kıymetlidir. 

Tütün piyasası 5-11-937 tarihinde 
Amerikalı alıcılar tarafından 75 ku
ruş fiyatla açılmış ve külliyetli mik
tarda tütün mliblyna edilmiştir. lnhi 
sarlar idaresi ve Tilrk limited şirketi 
tarafından da olduk~a ve mühim mik 
tarda tUtün mübayııa edilerek tüt.ün 
açılı§ fiyatını muhafazaya çalışılmış 
tır. 

deksiz UzümU teşkil etmektedir. Çe
kirdeksiz üzüm yetiştiren bağ mevcu 
du 27400 hektardır. " IlUGe!'f KAI.KACAK YAPURLAR 

Sa:ıt Vapurun adı G i llilji yol 
1 Mersin Bartın 

Üsküdarda seyyar hamallık ya -
pan, fnkat bir gün bir müşterisinin 
torbasını alıp götüren ve 4 aydır 

mevkuf bulunan Avramın duruşma

sına dün üclincli asliye ceza mnhke
m eslndo bakılmıştır. 

Duruşmada Avramın sucu emni
yeti suiistimal mahiyetinde görU1 -
muş, fakat mUşteklnin dava açmadı
ğı gözönüno alınarak dava muvak
katen tatil edilmiş, Avram serbest 
bırakılmıştır. Şöyle ki, müşteki lb
rablm dava açtığı takdirde Avram 
hakkında takibata yeniden başlana-ı 
caktır. 

debileccklcrlnl ve işbu ga)'ri menkul iize
rlndc hak iddia edenlerin hmu'>iyle faiz 
ve rnıısrofrı dair nl:ın lrUlialannı, miilıey
:ı:in vcsikalnrını işbu illin tnrihinden iti
baren (20) sün idnde doirel·e mür.ıcaat

hı bildlrmelerl aksi 1nkdfrde salış ~deli
nin payln~mosından hariç kolııcakları. ve 
nrttırma günlerinde slınnk Jstiyenlerin biz
zat bulunmaları ,·cyo l\nnuncn muteher 
"esalkle vekil ı;:öndermeleri. .... 

Mıntakamızın her tarafında tütün 
dikimine hararetle devam edilmiştir. 
Bu yıl dikiciler 60, fabrikacılar 120 
kuruş yevmiye almışlardır. 

Vilayct:mfzdc eskidenberi lngiliz 
yaprak marka giiz taşları tercih edil
mekte idi. İngiliz yaprak marka göz 
taşları piyasada mevcut ise de Ameri 
kan ve Alman marka göz taşlarına 

nau.ran daha fiyatlıdır. 
Zürra evsaf ça bir f arl:ları olmadı

ğını nnleyarak Alman ve Amerikan 
göz taşlarını tutmağa başlamıştır. 

Bu yıl üzüm mahsulü çok mebzüldür. l 
Üzüm fiyatının yüksek olacağı tah-1 
min edilmektedir. Şimdiden haztrlık- ı 
lar başlamıştır. Bağcılar sevinç içer
sinded!r. 

tG.30 
20 
15 

Trak Mudanya 
tıs en Bandırma 

Kemal A')-val.ılı; 

GELECEK YAPl"RLAR 
D:ıh:ı fnzla malOmııt almnk istiycnlcrin 

Bnrsn birinci icra dairesindeki 938/413 
sayılı do )0 adakl nandan itibaren (10) gün 
ronra ııçık buhındunıJncak ~rtnıme)·f 
tetkik etmeleri lilzumu ilfın olunur. 

(26856) 

ÜZÜMCÜLÜK: 

Mıntakamızın bir sen•et kaynağı 
da üzümdür. lyi mahsul. senelerinde 
vililyelimiv.le 160 bin çuval üzüm is.
istihsal edilmektedir. Ege bölgesinin 
üçte ikisini Manisa vilayetinin çekir-

12.30 
16.15 
11.20 
li.Bn 
6.30 

16 

Curnhun:>el Karadeniz 
Ta) l'&r İzmit 
Trak Mudanya 
nnrtın Ay-rnlık 

Llgen ...Bandırma 
hmlr lzmir 
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Hastalı h o ma- Matbuat emekdarları 
Si muhtemel 
15000 esnaf takip 

ediliyor 
Esnafın senelik muayeneleri sona er

miş bulunmaktadır. Muayene edilenler 
içinde elleri ckzamalı, frengili sucular 
berberler ve diğer esnaf meydana çıka
rıldığı için, henüz muayeneye gelmiye
rek cüzdan almamıg bulunan 15000 ki· 
şinin sıkı bir şekilde takip edilerek mu
ayeneye sevkleri, ıehrin sıhhi bakımın
dan büyük bir lüzum te§kil etmektedir. 

işçilerin hasta, malul ve ihtiyarlan menfaatine 

Büyük Gardenparti ve Müsamere 
6 Ağustos 938 Cumartesi akşamı Saraybumu park 

gazinosu alafranga k smında 
Caz, sa.z, milli oyunlar, varyete numaraları, dans 
müsabakaları ve .zengin prov am 

"Matbaa işçileri Birliği" işbu müsamereye herkesin 
ittirak ede~ilmesi ~çin duhuliye ücret~ni ga~et uc~z 
yaptığı gibı fevkalade ehven surette bır de bufe temın 

ı ~yiemittir. 
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Devlet Dem1rgolları ve Limanları · işletme 

Umum idaresi ilanları . 

Muhammen bedeli 2040 lira olan 2 veyu 4 numaralı dizel veya benzin 
motörlll -' adet aantrifuj tulumba 23. 8.1938 sah gUnU saat 16 de Haydarpa
şada gar blnasındakl satın alma komisyonu tarafından kapalı zarf usu
ma satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 153 liralık 
muvakkat teminatlarını ve taklit mektuplarını mahtevl zarflarını ekslltme 
gUnU saat U de kadar komisyona ver melerl ıa.zımdır. 

Bu işe alt şartnameler Haydarpa şada gar binasrndakl komisyon tara-
fından parasız olarak dağıtılmaktadır. ( 504l) 

... l«itanbul Belediyesi ilanları 

~..,.,.H ı1 t..c1eJ1 buuo ura oıaıı ~ıııt nuuu l< auıı, He) oglu, Bakırko) Kar
tal, Kadıköy, Beykoz, Çatalca, Sarıye r, OskUdar, Eyüp, Adalar, Silivri, Sfle, 
Kazalarındaki ilk mektep binaları nın yaptırılacak soba bacaları açık 

eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım mUdUrlllğilnde görülebilir. 
İstekliler 2490 N. 1ı kanunda yazılı ve slkadan başka fen işleri mUdUrlüğtın
den alacakları fen ehliyet vesikasne 637 lira 60 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektublle beraber 9.8 .938 salı gllnn saat 11 de Daim! En-
cllmende bulunmalıdırlar. (İ.)' 0762) 

Belediye Sular idaresinden: 
UskUdar, Kadıköy ve havallslne daha fazla su verebilmek için Şebeke

de yapılması kararlaştırılan bazı ıslA. hat ve te~siat sebeblle -'/8/938 Per
şembe gUnU akşamı saat 19 dan erte si Cuma sabahı 7 ye kadar Elmalı su
larını kesmek mecburiyeti hasıl oldu fu sayın halka bildirilir. (5013) 

~~Ni'I~SUMAT 
iLMüM i' BE~ LE~i M iZ 

DAQA'IUKS[~ 
rAiZ, DAHA.EYi 

$A~TLA~ TE:MiN rD~R 
-~ • m 

lJ WOLANTS~ RANk-UNi NM 

hizmetçi 
aranıyor 

Cocuksuz bir aile yanında ev işlerinde 

çalı~tırılacak orta ynşh kimsesiz bir kadın 
aranıyor. Ankara caddesinde Orhnnbey 
hanı altında llAn servisine milracaat. 

Diş Dr 
Necati Pakşi 

Her gün muayene Karaköy Tilnel 
meydan N o 1 • 2 Salı günU parasız. 

Her giln kafalarımızı ellerine teslim 
ettiğimiz berberler arasında meczuplar 
bulunabiltt.:eği gibi, ellerinden su içti
ğimiz, yiyecek aldığımız bir çok kim
selerin ~ b:lrlü hastalıklara musab o
labilecekleri tabii görülmektedir. 

~ Cal•lnllu )-oku•und• Bfrllk m"k"lnde .. ı.ım»tıdır. 

- KURUNun kitap şckllııde roman tefrlk.saı -

Bilhassa ıehirde berber adedinin dört 
binden a§ağı olmadığı muhakkak sayıl
makta iken, muayene olarak cüz.dan a
lanların ancak 2000 i bulmuş olması ·U

zcrinde ehemmiyetle durulmaktadır. 
-0-

Gümrüklerde Yenilik 
Gümrükteki bütün antrepo ve rıh

tım nakliyatını motörleştirmek yolunda 
esaslı kararlar cılınmııtır. 

Bu cümleden olmak üzere, Haydar -
pafa garında olduğu gibi, otomatik ve 
elektrik bataryalarilc işliycn arabalar 
gctirtilecektir. 

Bunların nümuncleri dün gümrükte. 
gümrük başmüdürü Mustafarun önünde 
tcdriibe ve tetkik edilmiştir. Bunlar 
muvafık görüMi'ğü takdirde, Avrupa· 
ya lüzumu kadarı ısmarlanacak ve 1i • 
manda tahmil ve tahliye işlerinin müm 
kün oldugu kııdar süratle yapılması 

temin edilmiş bulunacaktır. 

~t.i&!m'WIW!'.'t:a& .. 1111 ............ lr. ... 

®j ~~ HeB<nmn 
Or. Şilk rU Ertan 

Cağ4loğlu Nuruosmani7c cad No. ~ 
Tel 32566 (Dr. Osmıırı Şercfettın 

.. partımanı 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Sem defa neşre
dil6n Bizans im. 
ptJratorıugu tari 
lıi ila 66 cilt ta 
mamlanm~ttr. 

B~lı b~tıa v 
batan ilim •"'etı 
Zeri dm}!tracak a, ... 
r~.·r" f7n-:rl nltr· 
bil kQtflphnU ._ 
('inM iktı.cı<Wl , 

dehf ve t1ml mr.ı 
tul.ar üzerin~ yo 
nlmt~ t'J1I ,,,.,., 1 

taplan bulurs••· 
nuz, TerriJmr/, • 
Tilr'lf n1.·111pırrı 

ruwı rok vak- , 
dan tanıdığı ~Jı 
siyetl~ tcıraff' 
dan yapılm1şt 

Kitnpları toptı. 
ve mııhtr.lif ~em' 
n 7Jetrıkrncle <'Ilı 
rak alanlara t "' 
zilôt varı1ır. l'l 
raoant yeri· ltt
tanbul - Vaid~ 
Yurdu. 

Mis Spens de kendisini iyi htssetmtyordu. o 
gUn, mahkemede şahitlik ederken yerin dibine geç
miş, fena halde sıkılmış idt. o kadar ki, mahke· 
meden çıkarken A.deta baygınlık geçirdi. Sabaha 
kadar tllrlll tllrlU buhranlarla çırpındı, durdu. 
Do!ctor Libbard her iki günde bir hastasını ziyaret 
etmişti ye Mis Spcns, ona bircok şeylerden bah
setmiş, bilhassa Hutton hadisesine alt epeyce şey
ler anlatmıştı . 

Hele namus, iffet meselesinde fena halde sl
nlrl·:?: i tutmuş olan Mis Spens durup, durup: 

- Bir insan btıe nasıl olur da evinde bir 
katilt saı·ıar, nasıl olur da başkasına bu kadar 
itimat eder, karakterini anlayamaz, diyor Te ga· 
rlp bJr tiksinti ile HA.ve ediyordu: 

- Sonra, kiminle kaçtı? AlelA.de bir orospu
dan bir numara farklı bir karı tle, olur şey değil.. 
diye söyleniyordu. 

lkinci :Madam Huttonun, yakında bir çocuğu 
olacağı haberini alınca Mis Spens az kalsın çıldı· 
rıyordu. Öyle ya, bir cani, bir katllin cocuğu ola· 
caktr bu .. Bu kepazeliğin, rezaletin AlAsıydı. Ge
ne babaları tutan, hafakanlar geçiren Mla Speııal, 
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Devlet Basımevi Di ektörlügünden 
Ofset usullyle basılacak 68x100 1/16 kıtasında 100.000 ve ayni kıta 

da. 40.000 iki renkli iki okul kitabı nrn bu sayılar üzerinde basım ve cilt 
işi her ikl kitap ayrı ayrı fş olarak pazarlıkla açık eksiltmeye konulmuş.. 
tur. 

Bu kitapların kA.ğıt ve cilt malze mcsi Basımcvimizce temin olunacak
tır. Eksiltme ve ihale 4.8.938 perşem bo günü saat 10 da Devlet Basrmevi 
direktörlüğünde blrlblrlnl müteakip yapılacaktır. Bu kitaplardan birinin 
muhammen bedell 2880 lira diğerinin muhammen bedell 1152 llra ve mu
vakkat teminat miktarları da bu be dcllerin yüzde 7,5 nlsbetlnde olup u
sulU dairesinde isteklilerin eksiltme zamanından bir saat evvel bu temi
natları Devlet Basımevi veznesine yatırmış olmaları Uzımdır. 

--

Be~iktaı 2 ncl Sulh Tlııkak Hdklmlilfln· 
den: -

Ali tarafından karısı Teşvikiyed«ı kara· 
kol 125 numaralı Kiryakonun evinde ika· 
met etmekle olan Mari aleyhine acılan 
sulh teşebbüsü davasında müddealeyhin 
halihazır ikametgahının mechuliyeU ha
sebiyle davetiyenin 20 gün müddetle iU
nen tebliğine karar verilmiş olduğundan 
müddealeyhin muhakeme günü olan 25 -
8 - 938 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 9 buçukta Beşiktaş ikinci sulh hukuk 
h~klmliginde hazır bulunması lüzumu i!An 
olunur. (V. P. 2535) 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2 259 sayılı kanunun 2 inci maddesi -------------
gereğince H\.zım gelen teknik ehliyeti haf.,; bulunduklarma dair mahallI ti
caret odasından alınmış bir mektup getirmeleri ve ofsette muvaffakıyet
le basılmış bir eser ibraz etmeler! şarttır. 

Genel şartname Devlet Basımevl dlrektörlüğUndcn parasız olarak alı-
nabntr. ( 5017) 

Sahibi ASIM US Neşri~ at mUdürü Refik A.. Sevengfl 

ZAYi 

Fatsa limanına baAlı Ankara motörOne 
ait bilOmum evrakı zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. -
Dursun Karadeniz. .(263-i7) 

- KURUNun kitııP. teklinde roman tefrlk.saı -

68 JOKONT GtlLttYOB 

Doktor Libbard tatlı tatlı sözlerle avutmaya ça• 
lrştı ve hastasına bir Piromidon yazdı. 

Bir sabah, gene karşı karşıya oturmuş konu
şurlarken. Doktor Llbbard, hastasının sözlinU kes· 
ti ve o yumuşak, kederli sesiyle şöyle dedi: 

- Ben öyle sanıyorum ki, Madam Huttonu 
asıl zehirleyen, öldüren sizsiniz, Mis Spens .. 

.Mis Spens, yerlerinden fırlayacakmış gibi Jrl· 
!eşen gözleriyle birkaç saniye ona baktı ve gayet 
sakin bir sesle: 

- Evet, dodl ve arkasından ağlamıya başladı. 
Doktor devam otti: 

- ZehJrl kahvenin içine koymuştunuz, değil 

mi? .. 

Mis Spens, başiyle tasdik eder gibi bir lşarot 
yaptı. Doktor Llbbard, stllosunu çıkardL Önüne 
bir k!ğıt çekti ve o itinalı yazısı ile, hastasına bir 
uyku ll!cı yazdı. 

-SON-

ÇEVİREX: 1RRAHhf HOVt 

Dr. KAmfl GUren 
Şiıli Çocuk Haıtaneai Röntgen Mütehuım 

Beyoğlu Taksim, istiklal Caddesi (Oskeperan Apartmıanı No. 1) 
Mavi köşe üsttl Telefon: 40128 

• 

1 
Pazardan başka hergün saat 15 den 19 a kadar 1 

POR'I'ATtF R O N T G E N VARDIR. ----
1 

Dr. S A A D ET Kilmll Gören 
Emrazı intaniye Haataneıi Rönt1ren müteha.sıa ; 

Kaıdıköy Röntgen Apartımaru No. 1 - Telefon 60149 ., ........................ .. 

1 

T. C. Ziraat Bankası 

Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi 262 

Para biriktirenlere 28,800 llra 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız taaarrul 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 

dela çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre 
ikramiye dağı. tılacaktu: 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1 ,000 " 

40 tt 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 ,, 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: HuaplaTındaki paralar bir •ene iÇin.Cle 
50 LiRADAN AŞAal DOŞMIYENLERE ikramiye 
çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, l Birinciki.nun, 
1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin de cekilecektir. 

Z AY 1 ) 

Barlın limanına bağlı (Varol) isminde· ;••ii·h·~~T;;~~~-hiki;;Jeı~ 
ki motörün tasdiknamesi ve mesaha şn· • 
hadelnamesi ve muayenesi ve kazancı D kf M 
kaptanın 422 numaralı şalıadelııanıcsi ka- o or onro -
zanç vergisi Mustafa ve Cemilin tııyfa tez- k b 
kerelcriylc kazançları 1- 8 - 938 güııü mu- nun me iu u 
amele esnasında nasılsa zayi olmuştur. 

Yenisini çıkaracağımdan eskilerini hük 
Yenisini çıkaracağımızdan eskiJerinin 
hükmü yoktur. - Yelkenli lıfolörlcr A
centeliği Altıparmak. (26355) 

Bizans lmpara· 
torluğunun 
Tarihi 

BizaM mevzuu 
uzun yıllar ay"' 
ayrı tetkik ve te
tebbiJ edilmiş biT 
'1'8VZU olduğu ha~ 
d6 bugün bil~ ay
dını.atılmam~ bir· 
çok taraflan var. 
dır. Tevfik Yetim
li.oğlu tarafından 

lisanımıza çevri
len BizaM impa
ratorluğunun ta
rihi adlı 1citap 
bu aydınlatılma. 

mı~ tarafları tes
~it etmekte ve bü
tün BizaM tarihi
ne temas ederek 
Şarki Avrupa im-
paratorluğunun 

bin senelik vuk-u
atını hikaye et
mektedir. 

Fiyatı yüz ku
nuı olup her 1-."i
tapçıda bulunur. 
Toptan müracaat 
mahalli: - lstan-
1ml. Vokit Yurdu. 

: Yeni çıktı 
~:: ı~,Jyntı (30) kuruştur. Satış yeri 

\?AKIT KİTABEVİ 
.................... ___ ··-····-.............. __..., 

ZAYi 

614 numaralı arabacı ehliyetna.ıneml za.ı 
~i ettim. Yenisini alacağımdan esk1sin1ıı 
hiikmü yokluw. - Salih. c"26348) 

....................................... ____ ~ 
Küçük Yaşta Büyük 

Sinema Yıldızı 

Meşhur 

şnıroey Templ 
Türk Yavrularına 
Hayabnı Anlabyor 

Bol resim ve bol yazı ile 
Üç renkli bir kapak içerisinde 

Pek Yakında Birinci 
Forması Çıkıyor 

Bütün müvezzilerden isteyiniz. 

····--···---·············-····· . 

DOKTOR 

YUSUF P. Eczacıoğlu 
Hüdavcndigir caddesi 55. Sirkeci. 
Hergün: (10 - 12) ve (14 • 18) 
arası hastalarını kabul eder. 

---·~~~~~~~~~~~-~ 


