
-
1 

Sijj. 

' 

8A YIS' 

3 
KURUŞ 

Telefon:' 20827 
İstanbul Nunıosmaniye No. U 

PAZARTESİ 

7 
AGUSTOS 1939 

En Son Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahib ve Ba§muharrirl: 
ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

--====-

, 8 u ı gar is tanda 30 Yaşına Kadar Herkes Askerı 
~ edek Subaylara ve ihtiyat Efrada Müretteb Mahalleri de 

ilan Edildi, Halka Gaz Maskesi Dağıtılıyor 1 
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Trakya 
~anevralarımız 

Londıra 7 (A.A.)- Çembeo-layn 

ile refikası, İskoçyaya gitmişler-

dir . .B119vekil, ·burada sık sık balık 

avına çılr.ınak tasavvurundadN'. 

- - - -

Makineye 
Verirken: 

Mareşal SmiglyJ ninNutku Berlinde 
Müthiş Bir Asabiyet Uyandırdı 

Mumaileyh, bu müddet zarfın- Paris 7 (A.A.)- ı 
da her gün Londra ile temas ha- Akşam ga:ıete • 
linde bulunacak ve Başvekalet da- !eri Mareşal Smig

. 1 Bir Çocuk, 
1 Bir ihtiyar 

G, 2'.: eni Zabıta Romanımız 

angsterler Celladı 
~!t~.@~:• •lınekte olduğumuz •Ölüm Çemberi• xoınanınıız bugün 

%•rr;/lldan itibaı•n Amerikalıların maruf bir zabıta rimanı 
1 olan Leslie Chartl'Tis'in 

t. Gangsterler Celladı 
ı llııııdeı.; 
~ ltııh.,ıda roı.~anını tefrika etmeğe başlıyacağız. Filme alınarak 

l\@t ita dıı lıO•!erilmiş olan bu roman, tehrimizde biiyük bir 
ıaıını,,tı, 

Yarın Başlıyoruz 1 

ly - Rydz'in nut
kundan ve Polan· 

İngifü Go"crali İronside askeri müzakereler için 
Varş<ıv~ya gittiği zaman karşılanırken 

Şarki Ordiinde Yeni 
Bir Kabine Kuruldu 

(Ycı.zm 6 met sahifede) 

ÖldDler 
Evvelki akşam şoför Veha

bın- idaresindel(f 1715 nuına
ı-alı otomobil Sultanahmedde 
meçhul bir ihtiyar adama çar
parak muhtelif yerlerinden 
yaralamıştı. Yapılan tahkikat 

(Devamı ti ıf.cı ıahifede) 

1 KISACA 1 ___ ___, 

Aman Ağır Al! 
İtalyanlar, Türk tacirlerine sa· 

tılan mallarının teslim edilme -
mesi için ajanlarına tebligat yap 
mışlar. Arkadaşla bu bahsi konu
şuyorduk da: 

- Aman ağır alsınlar. Satıla 

cak kendi malları. 
Dedi, ilave etti: 
- Bütün dünya fabrikaları miiş· 

teri diye kırılıyor, bıı!ılardt bul
muşlar da bunuyorlar galiba. 
Arkadaşa hak. verdim: 
- Keskin sirke yalnız küpüne 

zarar verir .. • • 

:mm Şef bundan evvel ki seyahatlerinden biTinde .. 

Milli Şef Söylüyor :! 
.......................... __________________ mK,. 

Fazla Sıcaktan Metrisde 
Kac Mermi Patladı 

Bir 

• 
Dün gece. sabaha doğru İstan· 

bullular derin uykularında iken 

top seslerine benziyen gürültü ile 

ani olarak silkindiler. Bu sabah, 
şehirde, halk geceki mermi sesle

rinin verdiği heyecanla, birbirine, 
merakla mahiyetini bilmediği bu 

hadiseyi soruyordu: 

Gece sabaha doğru işitilen bu 
iİıfilaklan tahkik ett>k. Derhal 

haber verelim ki, ortada endişe ve 
heyecanı mucib bir şey yoktur. 

Haber aldığımıza göre, infilakı 

meydana getil'en şey, Metrisdeki 
Topçu atış okulunda imha edil -
mek üzere ayrılmış bulunan bir 
kısım mermilerin, fazla sıcak do
layısile ve tahallül neticesi olarak 
patlamasıdır. Bu infiliık hadise -
sinde başkaca hiçbir zayiat olmr
mıştır. 

•• 
Dün 
Spor 

Yapılan Uç 

fını 

Müsabakası 

Dü11 atletizm, kürek müsabaka lan ve at yarışları yapıldı. Tafsiliı
y~cide spor sütunlarımızda okuyunuz . 
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. Son Telgrcıf. 

VAHİi'II HADİSELERDEN 

E.'llDİŞE EDİLİYOR 

Önümüzdeki iki ay içinde vahiİn 
hadiseler olabileceğini, dünyanın 
bellibaşlı devlet ad.ımları söylü -
yorlar. Bu vahim hadise tabirin
den ne kasdediyorlar?. Umumi bir 
harb mi?. 

Eğer, hakikaten, bu iki ay için
de vahim hadıseler cereyan ede
cekse, insanlık için fela.Jı:et... 

Dünkü İkdamda okudum: ·Son 
büyük harbde 10 milyon insan öl
müş, 19 milyon inısan yaralanmış, 
10 milyon insan da sakat kalmış .. 
Bu muazzam felaketin acısını, in· 
sanlık ne çabuk unuttu?. Dünyayı 
yeni bir harbe sürüklemek isti -
yenler muhakkak ki delidu:ler .. 

BAYAT YÖKÜNÜ 

KALDIR~IAK BAHS. 

Bazı hamalların hastalıklı ve 
' çalş•mıyacak tıalde oldukları an
laşılmış.. Şimdi, bütün İstanbul 

l\amalları umumi bir sıhhi mua
yeneden g~iriliyormuş.. Hasta 
hasta, yine çalışmağa mecbur olan 
bu vatandaşlara acıdım. Fa.kat, 
dünyada, türlü türlü hamallık 

var... Hepimiz, aşağı yukarı, bir 
hayat yükünün altında eziliyoruz. 
Evliler bir de, e\' yükü taşıyor • 
lar" Galiba, en ağır yük de budur. 

1 
KüÇüV 1 

__;_H..;.;..A_;;B;;;;_,;;E.;_R..;;;L=E;;...R_ , 
* Liman işletmeleri umum mü
dürü Raufi Manyasi, İzmir !ima 
nında tetkiklerde bulunmak ü
zere dün İzmire hareket etmiş -
tir. 

* Gerek vilayetlerde gecek be
lediyelerde ecnebılerle yapıla -
cak her nevi mukavele ve teah • 
hüdlerde akıid ecnebinin ika -

met tezkeresi olmıyan ecnEbller
le mukavel.e aktedilmemesi Da

. biliye Vek9.letinden vilayetlere 
bilıdirilmişttr. * Şehrimizde bulunan İngiliz 

metı'uslarından Paker'in riyase
tindeki tetkik heyeti ve Amel'ikalı 
kadın muhıı.rrir Roblnson Aıı.lı:a

raya gitmişlerdir. * Aılmanyada inşa edilen Tır 
han vapuru, dün ilk seferini Ka
radenize yapmıştır 

* Ankarada inşası mukarrer 
devlet matbaasının projesi için 
yakında bir müsabaka açılacak

tı.r 

* ıı inci yerli mallar sevgisi 
çarşamba günü akşamı kapana -
caktır. 

* Haliçte inşa edilmekte olan 
Yıldıray denizaltı gemim.izin 26 
ağustosta denize indiri'lmesi me
rasiminin yapılması için a18kadar 

· makamlardan müsaade istenmiş
tir. 

* İstanbul - İzmir hava hattı 
ı;eferleri bu sabahtan itİ'lıaren baş
lamıştır. 

* Adalarda yapılmakta olan ter
kos su tesisatı için Avrupaya ı;i

pariş edilmiş olan motörler şeh -
rimize gelmiş ve Büyükadaya gön
derilmiştir. 

İşin tuhaf tarafı, bu yükü hasta 
da olsanız, bilmem ne de olsanız, 
mutlaka kaldırmağa ve götürme· 
ğe mecbursunuz .. H"f>ımiz, birer 
sıhhi muayeneden geçsek de, altı 
ay çalışamaz, diye birer rapor 
alsak ... 

BALAYI SEYAHATİ 

VE ERKEK, KADIN 

Yeni evlilerin uzunca bir seya
hate iıkmalarına ve başbaşa ve
rip dünya gözünden, uzak, gülüp 
eillenmelerine balayı diyorlar. 

Bu çifte arıların, balı nereden 
ve nasıl aldıklarını bilmıyorum. 

Yahud da, bu çiftlerden yalnız er
kek mi, kadın mı arıdır, öteki, bal 
toplanan bir çiçek midir?. Bu nok
ta da, şi:ndilik malum değildir. 

Fakat, bu balayı seyahatleri, 
ekseriya, çok maarailı olduğu için, 
tabü hayata dönüşte, erkeğin, ar
ııacı kumrusu gibi düşünüşüne 
bakarsanız, arının, erkek değil, 

kadın olduğuna hükmedersiniz .• 
Çünkü, o zaman, erkek o haldedir 
ki, değil ~ı alınlruş çiçek, suyu, 
seli kesilmiş bir kuru yaprak man
zarası arzeder. 

Dün, balayından dönen bir eııki 
arkadaşa raslayışım ve üzerimde 
·bıraktığı intıba, bana bu satırları 
yazdırdı. 

Şimendifere ilik 
Kongresi 
Toplanıyor 

Moskovadan lstanbula 
Doğru Sefer Yapılacak 

Önümüzdeki ayın 29 unda 
beynelmilel şimendiferler nakli
yat kongresi şelıt'imizde toplana
caktır. 

Kongrede görl\şülecek şeylerin ·. 
başında beynelmilel trenlerin 
tarifsi mesele>i vardır. 

Bundan başka, Moskova - Var
şova - Bükreş ve Bulgaristan yo 
liyle doğrudan doğruya İstan -
htı'l arasında gidip gelecek bir 
ekspres tesis dilecektir. 

Moskova - İstanbul ekspresi -
nin Bulgaristanın hı.ı<ludumuza 

yakın Rakovski istasvonunda 0-
riyent ekspresi, yahu• Konva n
si~·onelle iltisakı olacaktır. 

Bu hat sayesinde bu yol ç.:ık 

kısalmış olacaktır. 

Knoferansa iştirak edecek dev 
Jetlerden bazıları şimdiden mu -
ra-hhaslarını intihab etmişlerdir. 

• • • • 1 •••••••••• 1 ••••••• 1 ••• 

* Belediye, bir milyon lira sar
federek tramvay geçen bütün cad
deleri asfalt olarak yaptırtmağa 
karar bermiştir. * Münakale Vekılleti, Ankara
da Atatürk bulvarında ve Devlet 
mahallesine yakın bir binaya nak

ledilecektır. Vekalet büroları ey
lül başında taşınacaktır. * Dünkü pazar günü bir çok 
kimseler pliıjlara gitmiştir. Bo -

ğaziçl bu sene çok rağbet görmek
tedir. 

Tahran 
Elçisi 

Gidiyor 
Suad Davaza Göre 

Harb Olm ıyacak 
Tahran Büyük elçiliğine ta -

'. yin olunan eski Paris büyük el
çimiz Suat Davaz dün sabahki 
Semplon ekspresile Fransadan 
gelmiştir. 

Suat Davaz, Sirkeci garında Si
vas Meb'usu Rasim, doktor Bah -
ri İsmet, diğer bazı zevat ve ai
lesi erkıinı taraflJ!dan karşılan -
mı~ v.ı doğruca Maçbdaki evi
ne gitmiştir. 

Yeni Tahran büyük elçimiz, İ
ran Şehi~ahı Pehlevi Hazret
lerine takdim edeceği itimat mek 
•ubunu almak üzere bu akşam 
An'<araya gidecektir. 

Suat Davaz gazetecilere hula
saten şunları söylemiştir: 

c- Fransadan ayrılırken şa)ı
Mmda memleketime ve Cümhu
riyet hükumetine karşı büyük 
bir sevgi eseri gösterdiler. Çok 
samimi ve hararetli tezahürat 
yaptılar. Bundan fevkalade mü
tehassis oldum. 

Fransa ile ötedenberi dostane 
olıın münasebetlerimiz, Cumhu
riyet hükiımetirnizin, iki mem -
leket arasındaki Hatay meselesi 
ni halletmesi üzerine son derece 
samimiyet kesbetmiştir. 

İki memleketin b:.ı dostane mü 
nasebetleri sulhün temini için 
büyük bir zaman teşkil ediyor. 

Türkiyenin sulh cephesine il
tihakı Fransada ve sulhün de -
vamını istiyen bütün diğer mem 
leketlerde fevkalade memnuni
yetle karşılanmşıtır. Bu iltihak. 
la sulh cephesinin çok kuvvetlen 
diği muhakkaktır. 

Avrupa vaziyetinde bir sü -
ki.ınet vardır. Maamafi harp o • 
Jup olmıyacağını kat'i surette an 
cak Allah bilir! Fakat şimdilik 
bir harp olacağını zannetmiyo
rum. 
Ağustos veya Eylülde harp çı

kacağı hakkındaki sözleri doğru 
bulmuyorum. Ortada böyle ya
kın bir tehlike olduğuna da'.r bir 
alamet görmedim. 

Her tarafta yapılmakta olan 
askeri m~nevralar mutat m~hi - j 
yettedir. Her sene bu mevsLmde 
manevralar yapılır. Bundan 
ha:-p olacağı m<!niisını çıkarn1ak 
yerinde sayılanıaz. 

Yenı yazıfeme bir an evvel 1 
başlamak için mürnk;.in ')\duğu 1 
kadar süratle İrana hareket et - l 
mek ıstiyorum. Bu dost ve kar
deş memleketin büyük hüküm -
darı Şeh in ah Hazretleri nezdin
de Cümhurreisimiz Milli Şefimi
zi temsil etmek şerefi benim için 
pek büyüktür. Bundan fevkala
de memnunum.• 

Halid Yaralandı 
Dün şamandırada bağlı Al -

man bandıralı Makedonya va -
purunda çalışaıı amele Halidin 
üstüne vmçten kurtulan şeker 

çuvalları düşmÜi. Halit kasığın 
dan yaralanmış, tedavisi için Be
yoğ'u hastahanesine kaldırıl 

mıştır. 

Plaj Bülbülleri \ 
nilirsem parasını vermiş olurum. \ 
Ya siz yenilirseniz .. ? 

- Ben de size şampanyalı bir 
ziyafet \0adedıyorum. 

Necdet ba< nı sal'.aclı: 

No.58 Yazan: t kender F. SERTELLİ 

S lin birdenbıre kaşlarını ça • ı 
tarak · 

- Tanı:::-adım... l 
Dv• ~ rıld;ndı. Ve kendı ken

d.n.;o 

- Ne ga-·b trsaduf' ded Be
nırhi~ t:ııış e4 :i k r, benden ön ... 

re c".a la tanı, .. oluyorlar. 
Selın mevzuu değ.ştirmek için, 

bufedcıı b;r ieste ıskambil çıkar
dı. 

- Altmışaltı btlir misi.Giz? 
- P.:ıker \•arken hacıbaba oyun-

ları nereden aklınıza geldi? 
- Karemiz yok. Poker oynıya

bılir mtyiz? :\Taamafih altmışaltı 

bence çok eğlenceli bir oyund•Jr. 

- Seviyorsanız oynıyalırn. 

- Berırn SC\'menı kafi değil Si-
zin de ı) ı b lmenız lazım 

- Altmışaltıda usta olduğunu
zu mu an: mnk istiyorsunuz? Hay
d g···n. b ka' m. 

M saıı..n kenarı"! açtılar. 

Oyramaga ba~ladılar. 

- Bir on altı, değil mi? 
- Hay hay .• 
- Nesıne oynıyoruz? 

Selin parasız oyundan hoşlan
madığını söyledi: 

- Bır robluk kum&§ına. 
Necdet cebinden yirmi beş lira 

çıkardı: 

- Ben kumaştan anlamam .. Ye-

- Yt.K,okt." altımı ... Bu bır 

yıkımdır. S'Z de ba..:a gi.zcl bir 
boypnbağı alınız. Hatıra olarak 
saklarım Daha makul değil mi? 

- Pekiıla. 

Oy..ın epe) ce lıızla:ınııştı. 
Nec•ıct ar.ıda bır kadehir dol-

durup 5ei•"•n kıcch'. e vuruyor
du 

H~nı 'lynıyalı , hem i~clım ... 
Biraz soNa sayılarına baktılar. 
Sel.o dudaklarını şişirerek mı

rıldandı: 

- Senin dokuz.. B~nlm hala 

üç .. 
-Aksi şeytan. Mütemad.yen 

bana koz veriyor .. Kırklar, yirmi
ler ardısıra geliyor. 

- Şansınız çok açık. Bu gece 
büyük bir poker partisinde bulun-

İKDAM: daha kuvvetli olması icab ettiğini 
bunun için de Sovyet - İngiltere an

Ucuz 
Maden 
Suyu 

• 
İngiliz Diploınatlat' 

Arasında ~ 
t .ı< t:"· Yazan: AL · 

. b 
Bugünkü başmakalesinde, Maa

rif Vekaleti tarafından gelecek se
ne top!ant:ya ~ağırı\ac~ı.: olan Gü
zel San'atle: Şürasının ~hemm.i -
yetinden ve lüzc.mundan bahse - . 
dilmekte, mPmlekette san'at cere
y3n ve !ik'.r erinir. genişlemesi 

y~lıınrla ten.~ ·nil~: yapılmakta • 
dı ... Güzd sanatların her şubesinde 
:nemlckette esaslı bir kalkınmaya 
.ıe prcıpaganda yapın•ğa ihtiyaç 
bulunduğu işaret edilmekte, bu 
hususta bazı tedbirler tavsiye e
dilmektedir. 

laşmasının derhal netice vermesi Bu Taktirde Sarfiyatın 
Bu sene de İngilterenı~e 

elçilerinden bazıları teka. 10, 
kedilmek suretile artık dıP r 
lık faaliyetinden ayrı!ıyorla; J 

icabettiğini söylemektir, Bu mü- A B ki • 
zakerelerin uzamasının Hitlere rtması e enıyor 

Bundan sonra, toplanacak Gü -
zel San'atler Şılıasının nasıl faide
li ve müsbet neticeli olabileceği 

tetkik ve mütalea edilmekte, Şu
ranın hareket noktası hakkında 

bazı fikirler ileri siirülmektedir. 

CUHllL'ltlYn: 

Yunus Nadi <Kendi kendine 
yetmek siyaseti insanlığın en bü
yük fe18ketidir• başlıklı yazısın

da. Büyük harbten sonra, millet
leı arası münasebetlerine umumi 
bir gö~ atmakta ve vücude ge -
len ~·eni t~lakki ve fikirlere işaret 
ederc·k •on ıaman\a,da herkesin 
kendi kabuğu .içine çekilerek ya -
şamak arzusunu gö•terdiğini an
latmaktadır. 

Muharrir yazısıncıa bilhassa; 
csiyasetlerinde otarşiye bağlılık

larını bağıran mihver devletleri, ı, 
yine bu si.>tem yüzünden. sulh i
çin tehlike teşkil eden bir çık -
maza doğru sürüklenınış bulunu
\yorlar .. demektedir. 

Bundan sonra, makalede, bil -
hassa iktısadi sahada m'hver dev
letlerinin tuttukları• yolun yan
lış ve kendıleri için de. dünya için 
de zararlı olduğu tebarüz ettiril
mektedir. 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel <Harb ola
cak mı!.• isimli baş makalesinde, 
İngiliz Başvekili Çemberlayn'in, 
s<>n hafta içinde söylediği nutku 
ele alarak, dünyanın çok nazik bir 
devir yaşadığını söy !emekle, harb 
ihbmallerinin çok yakın bulun -
duğunu anlatmaktadır. M. Zeke
riya Sertel demokrasi ceRhesinin 

cesaret verdiğini, eğer müzakere 
daha uzayacak olursa, Hitlerin ye
ni bir dünya harbine atılmakta 

tereddüt göstermiyeceğini izah et
mektedir. 

VAKiT: 

Asım Us (Sun'i pamuk ve yün) 
isimli başmakalesinde Almanya -
daki iktısadi sıkıntıya temas ede
rek, orada ağaçtan yün, çamdan 
pamuk yapıldığını anlatmakta, 
İtalyanların da otarşi sistemi ile 
ayni yolda yürüdüklerini ifade e
derek, İstanbul gümrüğünden ge
rı alınan İtalyan mallaıına nakli 
kelam ederek, bu iki devletin, bu
gün bulundukları hali teşrih ey
lemektedir. 
Asım Us, sun'i yün ve sun'i pa· 

muk işinin, gittikçe beynelmilel 
bir ticaret meselesi haline geldi -
ğini söylemektedir. Muharrir, ma
kalesinin sonunda ,sun'i pamuk ve 
yünlü kumaşlara tatbik edilecek 
gümrük resmini mevzuu bahsede
rek, bunlardan nasıl bir gümrük 
resmi alınması icabettiğini müta
lea etmektedir. 

YDiİ SABAH: 

Hüseyin Cahit Yalçın: .Alman
yada iki cereyan• isimli başma
kalesinde Fransız gazetelerinin 
neşriyatından mülhem olarak. 
Almanyada politika yollaı ında iki 
fikir ve kanaat cereynı göze çarp
tığını söylemektedir. Bu iki cere
yandan birincisi, kılıç şakırdata

rak mutlaka bir harb çikarmak is
tlvenlerin kanaatidri. İkincisi de 
h~pten Almanyanın çok zararlı 
çıkacağını ileri sürerek, sulh yo
lunun tercih edilmesini söyli -
yenlcrdir. 

Hüseyin Calıit, makal~~inin bir 
yeriPde iiyor ki: .ı:ıütiin Alman 
mille~:. !le kadar taz·ıik ve iğfal 
3~\ınd.< tutulursa tuh.ls,ın, düşün
ce kabiJivctini kaybdm;~ zannet -
mek hatadır. Koca bir millet hissi 
selimi. fikir tenkidi, akıl ve mu
hakemeyi tamamen unutumaz.• 

y ld - Taksim ' Maarif Müdürlerinin 
1 iZ •• • ~Vazife ve Sa lahiyetleri l 
Otobuslerı l Maarif müdürlerinin vazife ve 

salahiyetlerinin tevsii için verilen 1 

bazı yeni kararların bu ders se
nesi baş,ndan itibaren tatbikine 
başlanacaktır. 

Beşik ai \·e civorında oturan 

halk Belediyeye müracaat ederek 

Yıldız - Taksim otobüslerinin ta-

ti! edilme;i üzerine vesaitten mah- Ezcümle; yük.sek mekteb me -
rum ka'dıklarını bildirmişlerdir. zunu olmıyan .maarif .müdürleri, 

Bunlar halen Beşiktaşla Taksim 
arasında işliyen eski tramvay şir

ketinden müdevYer belediye oto-

büslerinin Yıldıza kadar işlemesi
ni istemektedirler. 

MuhiUe Nafıa fen mektebi, polis 

okulu, harb akademisi, yatı mek

tebi. okullar güneş. gibi müesse-

seler olduğundan Be!ediyenin bu 

arzuyu kabul edeceği ve ayrıca da 

Bl!şiktaş - Taksim arasında işli -
yen otobü.slerin adedini çoğalt -

cağı anlaşılmaktadır. 

malıydınız! 

- Fena olmazdı. 
- O ne? Yine mi kırk ... Daha 

ben bir el bile almadım Ayol. 
Vallahi oynanmaz bu oyun. İn-
san ambale oluyor 1 

- Canım, eğlenmek ı~ın oynu
yoruz. Ambale olmağa değer mi? 1 

Hem siz teklif etliniz altmışalıyı. 
Ve görüyorsunuz ki, ben bu oyun
da sizin kadar usta degilim. Siz, 
insanı. elındeki kagıdı görmü~ gi
bi hilıyorswıuz! 

Se'in ov.ınu kaybediyordu. 
Necdet on beşe çıkmıştı. 
Selinin ürte kalışı •a~ılacak bir 

işti. O Mel nle oynadığı zaman, 
daima yenerdi. 

- Artık oynamıyalım Necdet 
Bey! Nasıl olsa yenildim. Siz on 
beş .. Benim hala üç sayım var. 

Necdet: 
- Böyle olmasını istemezdim. 

Emin olunuz ki, size yenilmek is
terdim. Talih bu ... Ne yapalım? 

şimdiye kadar yalnız vilayetin -ilk 

tedrisat işlerile meşgul oluyorlar 
ve vilayet dahilindeki orta, lise ve 
san'at okulları gibi müesseselere 
bakmak salahiyetini haiz bulun
muyorlardı. 

Yeni karar ile, her vilayetin bü
tün kültür müesseselerinin tedris 
ve idare işlerile doğrudan doğruya 

maarif müdürlerinin meşgul ol
maları tensib olunduğundan ba

dema bu müesseselerin bütün it
leri maarif müdürlükleri kana • 
lından geçecektir. 

.Dedi. 
Selin: 

- Evet, talih geri tepilmez ya .. 
Bazan bana da böyle gelır. Kar
şımdakini hiç sayı vermeden ye
nerim. 

Diyerek masanın başından kalk
tı. 

Tekrar büfeyi açtı. 
Ş işelerin ve paketlerin arasın

da bir şeyler arıyordu. Bellidıy ki, 
çok sinirliydi. 

Necdet: 
- Keşke oynamasaydık, Selin 

hanım. Bu kadar sinirleneceg.nizi 
bilseydim, vallahi gözü kapalı oy
nar, yenilirdim. 

Selin başını çevirdi: 
- Hayır, ben öyle oyundan ha

zetmem. Oyunda sadaka verilmez. 
ciddi oynamak, talihi denemek lii
zımdır. 

Madem ki yendiniz .. Boyunba • 
ğı hakkınızdır! Merak etmeyin ya
rın derhal alırım. 

Madensuyu fiatlarının da ucuz
latılması ve sarfiyatın arttırıl -
ması kararlii§tırılmıştır. 

Müteaddid işçilere ve emeğe ih
tiyaç gösteren bir şişe biranın 16 
kuruşa satıldığı bir zamanda doğ
rudan doğruya menbaından ve 

zahmetsiz doldurulan bir şişe ma
densuyunun 25 kuruşa satı'l.rnası 
doğru görülmemektedir. 

Diğer taraftan bazı menba su
larımız hakkında Avrupa ve A
merikanın muhtelif şehirlerinden 
izahat ve nüınunelcr istenmekte
dir. Bilhassa kansere iyi geldiği 

söylenen bir menba suyumuzdan 
bir Amerikan zengini 5 büyük da
macana sipariş vermiştir. Bu su, 

en çabuk vasıta ile İstanbuldan 
Amerikaya gönderilecektir. 

Tahliyelerini 
Bugün Tekrar 

İstediler 
Satie Yolsuzluğu 

Muhakemesi Başlıyor 
Satie yolsuzluğu tahkikatının 

bittiği \'c· müddeiumumilikçe ha 
zırlanan mütaleanın maznunla -
ra tebliğ edildiği malumdur. Bu 
mütaleada, maznunlardan on i
kisinin lüzumu muhakemeleri, 
bir tanesinin de men'i muhake -
mesi istenmektedir. 

Mü taleanameye maznunların 
itiraz hakkı olan kanuni müddet 
bu akşam bi.tmektec.ir 

Haklarında son tahkikat açıl
ması istenen on iki maznunun 
vekilleri itirazlarını hazırlamış

lardır. Bunlar, bugün itirazna • 
melerini müddeiumumiliğe ve -
receklerdir. 

Mevkuflardan mülga Deniz -
bank eski umum müdürü Yu -
suf Ziya Öniş, muavinlerinden 
Tahir Kevkep ve yapı ve bina -
lar servisi şefi mühendis Neşet 
Kasımgi:in vekilleri evvelce ke 
faletle tahliye talebinde bulun 
muşlar ve bu talepleri tetkik e
dildikten sonra reddolunmuştu. 

Bun le nn vekilleri, bugün, bu 
talep'erini t"krarlıyacaklardır. 

Dördüncü sorgu hakimliği ka 
rarname•ini bu hafta içiooe ha
zırlıyacak ve Satie yolsuzluğu -
nun muhakemesine yakında baş 
!anacaktır . 

Ankara Caddesi 
İstanbulun en çok geçilen bir 

caddesi olan Ankara caddesindeki 

inşaatın uzaması halkın şikayetin! 

mucib olmaktadır. Haber aldığı
mıza göı·e müteahhid buradaki 

faaliyeti!ıi teksif edecektir. Cad -
dede mozayıklı parke tefrişatL de

vam etmektedir. İnşaatın kısa bir 
müddet zarfında tamamlanmasına 
çalışılacaktır. 

- Teşekkür ederim. Borcunu
zu ödiyeceğinizden eminim. Öde
meseniz bile, borcunuza bu de
rece alaka gösterişiniz, bence ö
denmşi kadar kıymetlidir. 

Ortada duran yirmi beş lirayı 

Seline uzattı: 
- O halde siz de benim şu kü • 

çük hediyemi lutfen kabul ediniz. 
Eğer kumaştan anlamış olsaydım, 

bu vazifeyi bizzat ifa ederdim. Fa
kat, maalesef kumaş seçmekte hi:ç 
isabetim yoktur. 

Selin gülümsedi: 

• · 1 Si" 
sela kaç senedir isiml~nn -~ 
işittip'rniz, resimlerinı . go dl tr 
müz l :;yle elçilerden bırı Jjıl' 
şiııgtondaki Sir Rona!ddır.eeV · 
ne at·tık tekaüde sevkedıl rJf 
lan bu İngiliz diplomatı b~ 
on sene evvel Ankarada b _, ı' 

p••' 
muştu. Umumi harbden 6'.' .~f 
ni Türkiyeye ilk İngilzi blll ıd 
çisi olarak ·gelen Sir .R00

' 

muştur. ., e~ f 
Diğer tekaüde sevkedı·eCıııf 

yılı diplomat da Paristekldir· 11 
büyük elçisi•••.- Sir Erık ı~' 
giliz - Amerikan münaseble f 
bugünkü gibi samimi bir h~jll 
mesi için çalışanlardan. Jııf 
şüphesiz Vaşin.gtondakı 
elçisi oldu. .. ~ 

Ingiliz - Fransız munaS" ıııJ 
bugünkü gibi bir ittifak b~ 
gelmesind~ amil olanla:d'~,,p 
Paristeki Ingiliz sefırı 01 

o(! 
şüphe edilmiyor. Avrupad9 ~/ 
karıştı karışalı büyük .ıııer il~ 
deki elçilerin ne kadar yor r ~ 
!arını söylem:ğe !uzum ;~~) 
Bu sene tekaüde sevked orrJ 
lan ıki e:nekli İngiliz dıP1# 
dan bahsederken mesela gol~: 
!arda Romadan ayrılmış 
giliz elçisi Lord Perti de 11~1ı 
mak lazım gelir. Bu diP1\,w 
İngiliz - İtalyan mün35etıı 
en gergin zamanlarında ıııf' 
paytahtında İngiltereY'. YrJ' 
diyordu. Geçen senek• ~.)' 
İtalyan anlaşmasını ~a 0 ~911',# 
re etmiş, nihayet o ımZ8 çal f 
Bu itibarla Lord Pert de 
rulmuş bir diplomattır . .. 

0
1tt :ı 

Fakat eğer heyecanlı gıı01ull" 
çimnek, çok çalışmak ve Y bir P 
itibarile ismi söylenecektnt~ 
lomat daha varsa o .. da lÇ;ıi · 
nin Berlindeki büyuk e d ~ 
Nevi! Hendersondur. B~ lPP 
mat daha ge~tir. Onu~ ıÇ5/ 
senelerce çaılışabileceJrlır~ I 
vil Henderson bilhassa ti ~tıl'; 
Çekoslovakya buhranı çı ,,ı ' 
!arda çok çalışmağa m~gaı . 
muş, çok yorulmuştu. B tlıı' 
gilterenin sayılı diplom

9 I 
rasındad.ır. ıJı1' 

Sir Nevi! Henderson . 1i, 
Ha.-?den sonra daha yen~ .P'ı 
ile Ingiltere arasında bıl ıll1".ı 
göndermek merasimi yaP a/. . r ııı 
evvel İstanbulda İngi iZ jlıl 
sili olaral< bulunuyordU· ,.~,;/ . • ıceıı""J 
bazı Ingiliz gazetelerı I 
Berlinden başka bir yere

1
,f 

den ve kendisinin AlfYlaJl· 

diğinden bahsediyoıılardı· il" 
Lakin bu cihet mevzll~dt 

haricindedir. Yalnız telC9~ f 
kedilen ve böyle senele ol'' 
him merkezlerde kalmış ıl1 
firler acaba istirahat se~!- "' 
ne yapmayı süşünüyorla 1,1'rl', 
bir sualin hatıra gelıne~Pııl'y 

Bu da ~ir faaliyet abŞ ır<' 
selesidir. Belli ondan 50 

1 • .,ı 
küne çekilerek. hatıratın' ~ -Jf. 
başlar. Belki de senele!C

0
1l 

tığı diplomatlığın yo~tl~et"~ 1 
rını artık di4ünmek ,iS111ıl' 
edebiyat ile, güzel s~ ' r· /, 
gul olur, kendini diJ!le aP /ı 
hayatı bu s uretl.e k•P8~9Jll' I 
matın yeri ise asla boŞ .

0 
\fjt 

tır. Nitekim İngiltereııı 01ıııı 
tona, Parise, Romaya Y ~ 
büyük elçiler de az ço ,·ı"~ 
farkı ile, fakat herhalde ~:ı'' 
zifelerine doğru yo'a <' 
gib .. 

•A~ 
'f s•"' Adanın Su e t 

Tamamlan•~~~ı 

-- Çok naz;k;.n;ı, Necdet Bey! ı 

Teşekkür ederim .. Bir daha beni 
görüşünüzde hediyenizi sırtımda 

göreceksiniz! 

Adalara Beledıye el'~oS 

tanklarla verilecek t 1~. 
için Adalarda yapı\sn 1."~ 
mamlanmak üzercd•f· 111s' 

· at P >I güne kadar bu teı.ıo ·ıcet• 
erı · ca:k ,.e Adalara su \' ıt\ ı 

münasebetle Ada\ard_ahıi111''l 
b. 1 ı• 

yapılacak ve ağle 1 :!'er · 

Bu sırada kapının önünde sert 
bir ayak sesi duyuldu. Selin aldır
madı .. Necdetten bir oyunda al
dığı yirmi beş lira Selini sevindir
mişti. 

(Dtvamı var) 

.. bll .1 ve Belediye Reısı ır, 
hazır bulunacaktır. .Ail-t 

Belev • l'' Diğer taraftan . i h9 01 J 
köyünün de su derdı~dB5ıııdol' 
üzeredir. Bu kış ip~ııi 
kırköy de ıı uya kaV 
tır. 

( 
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Cilniin Meaeleai: 

Nakliye Farkı 
Meselesi 

Muhtelif Semtlerdeki Satıılar- · 
ela Fiyatlar Çok Nisbetaizdir 

tiıı lltledlye Reisliği, phrimi - j almdıiı yerden satıldığı )'ere 
c' lttuJıtelif aemtlerlnde ayni getirllinciye kadar ilivesi lcab 
llJıs ~addelerin ba§ka ba§ka eden zaruri masraflar hesabla 
~~betaiz fiatlarla aatılmaaı nacak ve buna metyu kir ela 
-~ tsaalı bir tekilde tetkik et- llive edilerek bir fiat buluna • 

8% b8§1aınıştır. eakta. 
... as .. sa gı. da maddeleri ve ... ey,, Bulunan bu fiatian ~k yük· 
•t f a uzennde ıörülen bu ti- tek bir hadde satış yaptıkları 
llaf nJıının; bazı semtlenleld - görillenler halkı aldatmak ve 
lu, tarafından mesafe uzunlu- lhtlkh suçile cezalandırıla -
~ ıı:akliye masrafı, o semtte caktır. 
~ 8 fazlalığı gibi sebeb ve 
~elerle qın bir dereceye 
1-plın dıiJ ilk tetkiklerden an· 
li lftır. Ezcümle ıehrin zen
i 11 •ilelerinin oturduğu semt
~~e, . hemen bütün sayfiye 
hııJa erinde ihtikar derecesini 
lılQ " bu vaziyet ile belediye 
Ct•· .bir tekilde mücadele ede-

•dır, 

~de; her madde 

tJ ~ ırıncılarla 

Yalnız bu fiatlar bir narh 
mahiyetinde olmıyacak; nisbet 

için esas te§kil edecektir. Ala
kadar memurlar kendilerinde 
bir cetvel halinde bulunacak o-
lan bu liııteye ve bir de dük
kinlardaki satış fiatlanna ha· 
karak arada büyük bl:r nisbet
slzlik gördükleri takdirde mü
dahale edeceklerdir. 

Bizi Yakından Tanımak 
İhtiyacı 

Tiirkiyenin prestiji her yerde 

yükselmiştir. Dıştan gelen habtt· 

ler bu vAkıayı teyid ediyor. Ev -
velki gün, Amerikanın tanınmış 

kadm muharrirlerinden biri gel
eli. Bu uzun aeyahati yapmaktan 

maksadı, yeni ve kuvvetli Tüıki· 
yeyi görmek, yakından tanımnk 

ve memleketimiz hakkında bir 
eser yazmaktır. 

l\luharrir, gazeteci, memleketi

nin efkôn tıınumiyesinin ihtiyaç 
!arına göre hareket eden, ça1ışan 
adamdır. Demek ki, Amerika u

mumi efkarı, Türkiyeyi daha ya
kından tanımak ihtiyacını ve ar
zusunu izhar etmektedir. 

Bu haletin sebebi basittir: Çün

kü, Türkiye kuvvetlidir. Gittik

çe kuvvetlenmektedir. Dünyanın 

her nevi mesele ve işlerinde adı, 
sanı, şanı, şöhreti okunmaktadır. 

Evvelce Türkiyenin nerede ol
duğunu bile bilmiyenler, §İmdi, bi

zi daha yakından tanımak ihtiya· 
cını duyuyorlar. Aradaki fark çok 
büyüktür. 

b graşmak Zor 
lleled' E BURHAN CEVAD 
~a ıye kmek Fahri- Gelecek Seneden •••••••••••••••••••••••••••• 

sı Açmaktan Başka İtibaren Kız Talebe de 

İıtÇare Görmüyor Alınacak 
ler &nbulda alman bütün tedb>r
aı~l'ıınen ekmek meselesi ma• 
1atııı Üf hallolunrunımıl§tır. İs • 
djy ~l fınncılan 1atanbıil Belıe -
deı:ıııe karşı bu huııusta müca • 
l~. etııııeğe devam elmektedir -

~.tin<! 
Jtı~ ıların Belediyeye karşı 
IUdu~ele için ihdas ettikleri usul 
lııt · Ayni semtlerde bulunan ve 

cııaı, llııııtaka içinde dağı.lan fırın
tı,t aralarında anlaşma:lar yapa
~e tı teltabeti Ql'tadan !kaldırmakta 
ht ~iyeye k3r§ı müşterek cep-
lı aktadırlar. 

ıa~tı.n~uı Belediyesi işin kat'j hal 
tıııd Ilı lııtaubulda belediye tera.
'11\d~ Yapılacak ekmek fırınla • 
d~ bıılınaıctadır. Vali ve Bele-

e :ıteı ı L ta •at't i fıtb Kırdar 'bu husus-
~ltııı karar1nı ver.miştir. 
•u~~k ~-a·brikası tesisi husu • 
~a h etudlerin tamaınlanmaı;ı
ıı.. ar~ıe devam edilmektedir. 

" etü . ~it ~lerın tamaıı:nlanmaın artık 
h"'ıı.s ın~leı>idi.r. Belediye bu 

~ıı ~ bu.t'."1 ihtimalleri derpif 
'°lıta 11 etudleri tamamladıktan 
lsıaııb derhaı faa~etıe geçecektir. 
tar b· 111 Be!ediy~inin salfıhiyet
\ıııd~r .auıeı ekmek meselesi hak
.... fıkrinı b' h · · '"'le: soran ır mu arrw1• 

~~ 4in en pratik hal şekli Be-
4r, ~ara.tından ekmek fabrika
cı. il,, asıdır. Bu husuııta yukın-

~ıye faaliyete gli'ecektir.• 
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~:- llayır; dedi, bütlln anlata • 
•-"llız "'i:tıdb. Yalnız bunlardan ibaret 
~Gıııer · l!:ğer müsaade ederseniz, 
••ııı llrııınızııı arkasına ben de-

Ce edeceğim. 
ll,llç ~ Yerinden doğrulmuştu. 
llıı.ı ha~dın tam manasile kendi
Qıı, >rrı bir halde konuşuyor-

b ..... ıı. 
ır Jı;,:1ediğiııl7 aözlerln büyük 

\>•nııı b·ı doğrudur. Fakat Sarı 
llıuvQ{f ır noktada slzl aldatmağa 
lıerlt alı olrrıu~tur. 

tune b ~ hayretle Belindanın yü
Ce 8 'Yordu, 

ntaın .. 
"- ~ gozlerini a~arak sordu: 

ı:;enç e kderrıek istıyorsunuz•. 
la llıücacbn cevab olarak sa • 

~deyı avır odavı ayıran geniş 
il;, lı.• çeku. Sanki ebed1vet ka-
l •Un b' · '· Sonr ır intizar dakikası geç-
~11lı, so~ kapını!) önünde ağır ta-
'<l:n .,.. derece güze 1 gene bir 
~ .,oründü. 

t ntaın . 
'\: ' ikı eHerıni kavuştura-~ 

(l' >ıııah 
'aaı ırrı • ded1, karım eevgtli 

Memleketimizin en eski ve ciddi 
'bir irfan müessesesi olan Darüşşa
fakanın büyültülmasi kararlaştı • 
rılmıştı.r. 

Bunun için ıınekteb civarındaki 
birka<; al'6R ve ev istimlik edile -
cektir. Ayn,;a mektebin bahçesi 

de modern bir şekle sokulacaktır. 
Mektebin önünden geçen Sultan-

selun yolunun isbkameti 

planında değiştirilmiştir. 

şehir 

Mekteb idal'esi Belediyeden bu 
civarın pl&nını istemiştir. Büyü

tülme işi ve yeni iı:ışaat plana uy
durularak yapılacaktır. 

Diğer taraftan şimdiye kadar 
yalmz erkeklere mahsus bir ilim 
ocağı olan Darüşşafakaya l02 kıs 

mı ilave edilmesine de gelecek yıl 
başlanacaktır. 

Bunun için Başvek8.let tarafın
dan aynlmış olan 80 bin liranın 

bugünler~ Darüşşafaka eıınrine 

verilmesi beklenmektedir. Bittabi 

bu para kı:z.la.r için yeni bir bina 
inşasına kifayet etıniyeceği ıçin 

bankada sa·klanacak ve yalnız ye
ni lbi.nanın projeE;i bir an evvel ha
zırlanacaktır. 

İnşaata harcanacak para tama
mile temin edildikten oonra da 
gelecek yıl binanın modern bir 
şekilde yapıl.ınasına başlanacaktır. 

Darüşşa!akaııın kızlar kısmına 

şehıd ve yetl'!ll kızları alınacakh.r. 

-21- 1 
Konferansa ge.enler, bu kadar i 

uzun felaketler arasında ayrı kal
mış olan karı kocayı başbaşa bı
rakmak için yavaş ya,·aş salon • 
dan çekılmeğe bıı !adılar. Centam' 
ve Gras o kLdar derin bir sevince 
kapılmışlardı ki, orada bulunan
ların ht·men heps; de ikisinin göz
lerinden sılimmşti. Onlar yalnız 
birbırlerını görüvorlardı. 

Dıger !eri Belında Meriyi orta-
18l'ına almışlar, mütemadiyen su
al yağdırıyorlardı. 

Belinda anlatıyordu: 

- Elbette ki ölmedi. Sarı 'Y'.a
nis onu sadect korku içinde ya -
şatmakla iktifa ediyordu. Zaten 
zavallı kadına da kocası Centam'
ın i:>ldüğünü söylemişti. Sadece 
kadını İngiltereye getirmişti. Bu
nun nasıl olduguna belki hayret 
edersiniz, fa'kat unutmayınız ki, 
Sarı Yanisin hususi bir yatı vardı. 
Herhangi limandan olursa olsun, 
otomobille evıne döneblliTdi. E -
linde mahpus tuttuğu kadını ko
nağının altındaki mahzene indi
rip kapattıkan sonra da, artık hiç. 
bir korkusu kalmazdı. Ben Misis 

Posta 
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Tebligat 
Kadrolar Şimdiden 
Hazırlanmaktadır 

Adli tebligatın p06ta ile yapıl-· 
ması hakkındaki hazırlıl<lar çok 
ilerlemiştir. Kanunun tatJbikine 4 
aylrk bir zaman :kaldığı içın kad

roların şimdiden hazır !anması ve 
a·lınacak yeni memurların da mes
leki bir kurstan geçirilmeleri ka
rarlaştırılmıştır, 

Bu münasebetle bark-den yeni 
memurlar alınarak •adli tebligat 
kadroısu• vücude getirHecektir. 
Alınacak olan yeni eleman1ar 

•rnürakıba, •memur~ ve •müvezzi-, 
olmak üzeıe üç sınn için intifıab 
edilecektir. 

Memurluklar için bu ayın 15 in
de müvezzilikler için de ayın 21 
inde ~hri.mizde ve ber tlırafta 

müsabaka imtihanları açılacaktır. 
İlk mekteb mezunları müvezzi

liklere; o..ta, lise ve yüksek okul 
mezunları da müraJcı'b ve memur· 
luklaıa alınacaklardır. 

Bu :imtihanlarda muvaffak o
lanlar 1çin ayba§ında kurslar açı
lacaktır. 

Mürakıblık imtihanında muvaf
fak olanlar ibir müddet staj gôr
diiktm sonra bu kursları kendi -
!eri idare ~deceklerdir. 

Gras'ı alt kattaki mahzende bul
dum. 

Polis şube müdürü merakla sor
du: 

- Alt !tat mahzende mi buldu-
nuz? . 

- Evet, orada buldum. Hem o
nu, hem de iri yarı bir köpeği ... 1 
Bilirısiniz ki, Sarı Yanis geı>ç ka
dını köpeklerle korkutmaktan bü
yük bir zevk alıyordu. Ben bu kö
peği kendi ellerimle öldürdüm. 

Centam sordu: 
- Peki, karımı bu kadar zaman 

evinıizde sakladınız da, niı;in ge
lip bana haber \'ermeği dkıl et -
mediniz? 

Genç kadın .Evet. der gobi ba
şını salladı: 

- Bir defa Mıh Centam lıasta 
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Yeşil 
Gözlü 

Kızİcin 
' 

Fahri Para Bulmak 
Yolunu Hırsızlıkta 

Aradı 
Sultanahmed sulJı birinci ceza 

mahkemesi gençlik hislerinin, zevk 
ve sefahet düşkünlüğünün kur -
bam olan 20 yaışında bir ·genç hak
kında tevkif kararı verdi. 

Suçulnun iemi Fahri; da'llanın 
mevzuu hırsızlıktı. 

Henüz yirmi yaşında bulune.n 
Fahri kimsesiz bir geİıçtir. Baba
sı ve anası öldükten soMa onu 
ko.mşularından bayı:rperver bir 
zat yanına almış ve bütün masra
fını temin ederek okutmuş, çal~ 
tırnıış, bu yaşa getirmiştir. 
Haddizatında matıcub, sıkılgan 

ve durgun bir çocuk olan Fahri 
sinnirüşde vasıl olunca bu vaT -
dığı gençlik çağının başlangıcı ile 
beraber tabiatin4 ah!Muııı da de
ğiştiıımeğe içki, eğ1ence ve zeV'k 
düşkünlüğüne başlamıştır-. 

Geçenlerde bir pazar günü iki 
arkadaşı ile beraber yaptığı bir 
Büyükada gezintiııinin dfuıüşün

de; vapurun alt kamarasında vaki 
olan 'bi~ tesadüf; onun tasavvur
ları ile beraber hayat ve istikba
lini de değiştiren hadisenin baş
langıcı olmuştur. 

Fahri burada; bir Yalova gezin
tisinden işçi arkadaşları ile beıa
ber dönen Rana ismı.nıde genç, gü
zel bir k12la evvela bakışmış, son· 
ra tanışml§lır!. • 
Rananın derinliklerinden neş'e 

ve hayat fışkıran yeşil gözlerine 
bu tesadüften itibaren gözlerinde 
ve kalbinde saklayıp yaşatmağa 
ba~lıyan Fahri genç '.!ozla tat 1ı ve 
mes'ud bir sev<ginin içinP dalmış
tır. 

Bir Kadın 
İki Erkek 
Boğuldu 

Sandala Fazla Yolcu 
Alınır mı? 

Parasız 
Talebe 
Alınacak 

Muallim Mekteblerine 
Alınacak Talebe 
Hakkında Tebliğ 

Bu sene de muallim mekteble
rine parasız talebe alınacağı Ma
arif müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Bir\nci sınıf için 17 21 yaş ara
sında olL<p sınıfını •pek iyi• veya 

i Dün, Pendik açıklarında Pav- .;y;. derece ile bitirmiş olanlar 
liadası civarında feci bir kaza kabul edilecekleıdir. 
olmuş, :iıçerisinde beş kişi bulu- Liselerin ikinci ve üçürn:ü sınıf· 
ııan bir sandal devrilmiş, sandal larından muallim mekteblerinin 
dakilerden üçü boğulmuş, ikisi muadil sınlflarına geçmek istiyen-
kurtarılmıştır. ler de verildikleri mektelılerde 

Hadise şöyle olmuştur: meslek demlerinden imtihana tabi 
Dün akşam saat 17 raddelerin- tutulacaklardır. 

de biri kadın dördü erkek ol - Namzedleri bulundukları mek-
mak üzere beş kişi Pendikten teblerin muallim meclisleri ı ey-
bir sandala binerek yelken aç - lfılde seçeceklerdir. 
mışlar, Pavli adasına doğru a - Na.mzedler imtihanda kazan _ 
çılmışlardır. Bir aralık şiddet - dıkları takdirde bir taahhüdname 
lice bir sağnak gelmiş, skotada vererek parasız okuyacaklardır. 
bulunan yelken kullanmasın~ 

1 
bilmediği için skotayı gevşete - , 
memiş, sandal devrilmiştir. AdlıyeSarayıArsasında 

İç.erisi~de buluııanlar denize Tarihi Hafriyat 
dokulmuşler, o aralık o civarda 
bulunan bir motör süratle imda
dada koşmuş, fakat, motör geUn
ciye kadar, kadınla iki erkek bo
ğulmuş, iki erkek ölmeden kur
tarılmış, tedavi edilmek üzere 
hastaneye kaldırılmışlardır. 

Cesetler denizden çıkarılmış, 
doktor tarafından muayene edil
miştir. 

Hadise tahkikatına müddeiu
mumi ve Kartal jandarma ku -
mandam el koymuşlar ve gece
nin geç vaktine kadar hüviyet -
1erin tesbiti ve kazanın vuku se
bebile meşgul olmuşlardır, 
Denize dökülen bir Ermeni aile-

s;pr. Boğulanlar Zarohi isminde 
bir kadın, Antranik ve Vahram 
adında iki erkektir. 
Raşe! adındaki kadın ve Varogel 

ile Mrkail ismindeki erkekler kur
ıtanhnışlır. Bunlar da tedavi edil

Yanan adliye sarayı arsasında 

bazı .tarihi hafriyat yapılması is
tenmiştir. Fakat alakadarlar bu
nu mahzurlu görerek kazıya mii 
saade etmemişlerdir. 
Yalnız buradaki enkaz sür'atle 

kaldırılacak ve arsa tanzim olu " 
nacaktır. ATiıanın tanziminden 
sonra da burasının mükemmel bir 
park haline konu·l.ınası kararlaş· 

tırıl;mıştır. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Kumkapıda oturan Leon ve 
Çarşıkapıda kahveci Hakkının oğ
lu beş yaşında Osman adında iki 
ıçocuk Çarşıkapıda sokakta yav
rularile dolaşmakta olan bir ke
diyi taşa tutmuşlardır. 

Bu alemin içine dalınca da •Pa
t'a• ihtiyacı bütün şiddf'lile baş-
göstermişlir. ! .. r.a .. b•e""r•z•e ... v·k,-n ... eş ..... 'e .. a_l,.e_m,.l .. e .. rı· .. n .. d .. e•e .. ğ•-..,f 

mektedir. Kedi çocukların üzerine hücwn 
ederek her ;kisini bacaklarından 
ısırmıştır. Kedi öldürülmüş, ço -
cuklar tedavi altına alınmışlardır. Genç adam, bir gün gizlice ba- lenmek, ge:ıımek istiyen hislerine 

balığını takfü roeorek paralarını kurban gittiğini söylemiştir. 

nerede sakladığını öğrenmişt1r!. Genç hırsıo: mahkemede de ay-
Ertesi gün babalığını evde 'bu- nı nedamet ve teessürü göstermiş-

Junmadığı bir sırada da; evin alt tir. 
kat kısnunda bir duvar ara.Jığın
daki bu gizli kasaya giderek tit
riyen ellerile içini boşaltmıştır. 
Fakat gencin bütün ümidi para
ları saydığı zaman boşa çıkmış, 

binlerce lira bulacağını zannettiği 
gizli ikasadan pek cüz'i bir paıra 
eline geçmiştir. 

İhtiyar adam daha ertesi gün 
gizli definesini bomboş 'bu'lunca 
hemen gözyaşları içinde polise 
koşmuştur. 

Polislerin kısa biT tahkikatı ve 
Fahrinin son zamanlardaki yaşa
yışının tetkiki hakikati aradan 24 
saat geçmeden meydana çıkartmış, 
hırsız genç yakalanmıştır. 

Fahri poliste ağlıyarak cürmü
m\ itıraf etmiş ve sevgili6i ile be-

idi, ona dikkatle bakmak lazımge· 
liyordu. Sonra Sarı Yanisi öldü· 
ren adamın Centam olduğunu ben 
biliyordum. Eğer Mıs Grasın evim
de saklı olduğunu söylesl'ydim, o 
zaman sızin mücrimiyetiniz mey
dana çıkabilirdi. Centam, konfe
rans veree<'ğini söylediği zaman, 
böyle mes'ud bir neticeyi hazırla
mak fikrine düştüm ve konferan
sın evımde ,·erilmesini rica ettim. 

Herkes birbirinın yüzüne bak
tı: 

- Peki. şimdı Centarrı'ı H' ya
p;;.cağız? diye ~ndişelendikr. 

Öyie va. bir adamı öldiirmüştü 
ve bu cınayelini bütün dünya po· 
lisinir, huzurunda itriaf etmişti. 

lkincı şube müdürü sordu: 
- Pekı, Cent8.lTI~ bugünkü acı 

Fahri; lıiıkim tahkikat evrakını 
okuyup kendisine tatlı bir sesle: 

- Oğlum bu işi niçin yaptın?. 
diye sorunca yaşlı gözleri ile 

hüngür hüngür ağlamağa başla -
mış ve: 
•- Ah bir kere oldu ... İstemi-

yerek yaptım!.. demiş ve sonra 
ilave etmiştir: 

•- Çok pişman oldum bay hA
kim ... Fakat i.şişten geçti!.• 

Cürmün siiiıutu. kanuni delil
lerin mevcudiyeti onun derhal 
tevkifini icab ettirdiğinden ha -

.kim hükmünü vermiştir: 
•- Oğlum ben seni serbest bı

rakamadım!. Tevkif ediyorum. Bu 
nedametiı'i mahk.eme~ hl·yeti 
hakimeye söylersin!.• 

hakikat! romanlarınızdaki hariku
lade hayali sahnelerle nasıl telif 
ediyorsunuz? 

Gayet basit! Pek aşikar bir ha
kikattir ki, Sarı Yanis'i öldüren a
dam olsa olsa Katerkol kıyafetin
de konağa gelen adam olabilirdi. 
Konferanstan sonra bu adamın ha
kiki Katerkol olmadığını da an
ladınız. 

- Şimdi vaziyet, hakkın12da ya
pılacak muameleyi düşünmeğe 

kalıyor. 

Rus, Fransız ve Amerıkan polis 
şdkri bu husustaki fikirlH ;ni söy
lediler. 

Rus p<ıLsi df'di ki: 
- Centam'ı mahkemeye vermek 

bır çok 6kandallara yol açacaktır, 
Bu davanın bertaraf edilmesi mu-

* Dün gece saat 22 raddele -
rinde Sultanahmedden geçmekte 
olan 1715 numaralı şoför Veha
bın ıdaresindeki otomobil henüz 
hüviyeti tesbit edilemiyen bir a
dama çarparak muhtelıf yerlerin
den ağır surette yaralamıştır. Ya
ralı tedavi altına almımş, şoför 

yakalanarak tahkikata başlanmış
tır. * Şoför Ahmedin idaresındeki 
3421 numaralı kamyon Üsküdarda 
Hüsnü adında 'bir çocuğa çarpa
rak muhtelii yerlerinden yarala
mıştır. 

* Sultanhamamda Oroo:dibak 
mağazasını boyamakta olan Gü -
müşhaneli Mehmed oğlu Ali adın
da bir boyacı üst kattan büyük bir 
kalas üzer>ne düşerek yaralan -
mış, Cerrahpaşa hastanesine kal
dırılarak tedavi altına alınmıştır. 

vafık olur fikrindeyim. Sonra hü
kumetim de, Arnavutluktaki gay
ritabii vaziyet üzerinde nazarı dik
kat celbedilmiş olmasından hiç de 
memnun olmıyacaktır. 

Şube müdürü düşünceye dal -
mıştı. Belindameri dikkatle kcndi
sjne bakıyordu. Müdür bir karara 
varmış olacaktı ki, Belinda'dan 
Centam'ı çağırmasını rica ettı. 

Belinda, el ele tutuşmuş olan 
Centan1'1 ve karısını salona gct;.:r

di. Karı koca o kadar mes'ud gö
rünüyorlardı ki, kendilerini bek
Jiyen akıbet ne olursa olsun, aldı
r'§ bile etmiyorlardı. Şube müdü
rü boğazını Sl\'azladı: 

- Centam, dedi, çok enteresan 
konferansınızdan dolayı size bil
hassa teşekkür ederiz. Yalnız ci
nayet ilminde değıl, bunun ruhi 
taraflarında da derin tetkiklerde 
bulunmuş olduğunuzu göriiyoruz. 
Şube müdürü, Centam'ın her -

hangi bir mukabelesine meydan 
veMJıyeeek bir taVJrla konuşu -
yordu. 

- Sözlerimi bitireyim, sız şu 

veya bu suretle katillik kabılı ıçi-

'~ 
Karadenize Açılan 

Şile Plajı 
İki yıl kadar e\•vel, bir arkadaş, 

vazifo; dol~;, ı>il~ Şile kazasında bu
lunuyordu. İstaııbula her ıı<>lip 
gidi§te, bu güzel komşu kıı>Mha • 
nın methini yapar, durur ve beni 
da"et ederdi. Hemen söyUyelim 
ki, bir gün dahi gidip Şilede kal
mak nasib olmadı. 

Şimdi, Şileye daha çok ehem
miyet veriliyor. Orada bir otel 
yapılacak, }dları tanzim edilip 
asfaltlaştınlacak, plajı ıslah edi
lecek .. 

Şilenin, İstanbulun en güzel ta
bii plajlarına malik olduğunu söy· 
lüyorlar. Karadenizin temiz ve 
serin sularına göğüs vermiş bu 
sahil kasabası, yaz mevsimi için, 
eşsiz bir beldedir. 

Şilede bulunan arkadaşınım o 
zaman anlattığına göre, bu giizel
Jilden istüade etmesini bilen İs -
tanbullular, çok mahdud idi. Şa -
yanı dikkattir ki gelen ziyaretçi
lerin mühim bir kısmı da gayri -
tiirklerdi. 

Bütün Avrupa memleketlerin -
de, yazlık sayfiye, plaj, u ve din
lenıne şehirleri, büyük merkez • 
)erden en az Şilenin İstanbula o
lan mesafesi kadar uzaktır. Hal • 
buki, Şile, bize çok uzak bir diyar 
gibi geliyor. 

Çünkü, henüz içtimai ve giin
Jük hayatımız mesafe ,.e zaman 
mefhumlarını iyi yuğuramnıııı~lır. 
Bu menuda, nakil vasıtalarının 

kifayetsizliği, iptidailiği, sür'rtt~iı.

liği ve pahalılığı büyük bir ı·ol • 
oynamaktadır. Hatta, vatandnslar 
arasında, Şilede gidip birka~ gün 
kalmaktan bahsedenlere. Mihfafla 
bakıp gülenlere bile rasladım. 

İstanbul, Şileyi, Şile gibi yerleri 
birer sayfiye mahallesi yapabil -
diği gün, büyük ve modern ebir 
telakkisi içine girecektir. 

B.EŞAD FEYZİ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Semt Farkı 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
İstanbulun gıda madckleri 

üzerinde yapılan bir ıhtıkar

da semt farkı denilen şeydir. 
Uzak ve nisbeten zengin semt
'ıerde oturan esnaf, mallarını 
getirinciye kadar1 b!T hayli 
nakliye verdiklerin[ soy1iye -
rek, fahiş fiyatla mal satıyor
lar, Dikkat ederseniz. mesafe
leri muayyen şt>mtler arasın
daki fiyatlar bile blrbirıni tut
maz. Demek oluyor kı. bunla
rın istedikleri fiyattan mal 
satmalarına kimsenın bır dı

yeceği olmuyor. Halbuk; ha· 
yat pahalılığı ile mücadele e
dildiğini gördüğümüz şu gün
lerde, bu mevzu da tetkık e
dilse yerinde olur. 

ne girdiniz. Kullandığınız usu: ıle 
de kimse sizin katıl olduğunuzdan 

şüphe edemezdi. Sarı Yanisi öl
düren adamın şımdİ karşımızda 

bulunduguna kiın<e ınanmaz Bi· 
zchi~ unutmıyacağımız heyecanlı 

dakikalar ya attınız. Sıze t«krr.r 
teşekkür ederiz. 

Etrafına bakınd.i. H .. rkcs bu si:>z· 
leri tasvib ediyordu. Saatine bak

tı; elini Centam'a uzataı ak, şimdi 

ben gideceğim, dedı. Size şars te
menni ederim. Bu günlerde Adli

ye nazırından sızlere beş<.retL bir 
haber getirebileeeğimı ümid edi
yorum. 

Kapıya doğru yüııidiı ve bır ke
re daha geriye dönerek hazurunu 
selamladı. Sonra Cenlam'a dör.e
rek: 

- Ben sizin yerinizde olsam, bu 

mevzu üzerinde bır romaıı ) az • 
mam. 

Centam başını >alladı: 

- Bu rom•nı herhalde yazacak 
ben d('ğiliın. 

(BİTTİ) 
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1 İrlanda Cumhuriyet Ordusu ( 

Hariçten Para 
Geliyormuş! 

.Hükumetle Gizli Teşkilat Arasında 
Mücadele Şiddetli Olacak 

İrlanda Cumhuriyet ordusu is
,ıi v~::en gizi teşkilatın adaml6-
' . n tarafından lngilterenin muhte· 
/ii merkezlerinde bomba! r patla
tı!. ıs. aylardanberi İngilizleri 
meşgul ediyor. Bu yüzden kurban 
olanl:ı.r çoğalıyor. Şimdiye kadar 
teşkı lAta mensup olarak bomba 
koydukları anlaşılanlardan yaka· 
}ananlar da artıyor. Bunlardan 
m 'ıküm olanlar vardır. Daha e\·
vel bu sütunlarda İrlanda Cum
huriyet ordusu teşkilatından bah
sedilmişti. Bu teşkilatın maksadı 

söylendiğine göre Cenubi ve Şi

mali İrlandayı birleştirmektir. Ce
nubi İr!anda bugün müstakil bir 
devlet halindedir Fakat İrlanda 
adasının şimal tarafı hem İngilte
renin idaresi altındadır, hem de 
şimal halkı İngiltereye bağlıdır. 
Bunlar protestandır. Bu itibarla 
da İngiltereden ayrılmağı istemi -
yorlar. Cenub katoliktir. Uzun za
mandanberi İngiltere ile mücade· 
le eden cenubi İrılanda bugün ar
tık serbest bulunuyor. Fakat ce -
ı.:uptakilerin maksadı şimal He 
birleşmek ve bütün adanın müs
takil olarak yaşamasını temin et
ıtı<.' k tir. 

--~ 

1 

ı 1 

uyandıran da budur. Cenubi İr
landa hükumeti evvelce ilan etti 
ki Cumhuriyet ordusu denilen teş
kilat ile hiç bir alakası yoktur di
ye. Bu teşkilatı gizli bir cemiyet 
olarak ilan eden hükUınet gizli ce
miyet aleyhinde takibatta buluna
cağını bildirm.İ§tir. Fakat teşkila-

. tın adamları gizlice İngiltereye 

~ girmekten, orada toplanmaktan ve 
kendilerince karar verdikleri yer
lere bombalarını koymalarından 

hiç geri kalmamışlardır. 

Cenubi İrlandalılar bunu gizle
miyorlar. Fakat şu var ki İrlanda 
Cumhuriyet ordusu denilen teş

kilatın kullandığı vasıta ortalığı 

korkutmak, bu işlerde hıç alilka
sı olmıyan işi ile gücü ile meşgul 
bir takım İngilizleri patlıyan bom
balarla yaralamak, öldürmek va
sıtası oluyor ki her tarafta infiali 

İrlanda Başvekı'li De Valera ve 
yukan İrlanda Başvekili Vikont 

Krigavon 

Teşkilatın meşhur bir reisi var
dır: Ruse lismindeki bu reis ge-. 
çenlerde Amerikada uzun uzadı -
ya dolaşarak oradaki İrlandalılar
dan mühim paralar toplamış, teş
kiU.tı daha kuvvetlendirmiştir. 

Son günlerde Rusel'in İrlandaya 
döndüğü söyleniyordu. Daha he-. 
yEcan verici bir rivayet olarak da 
Rusel'in gizlice İngiltereye girdi
ği şayiasından İngiliz gazeteleri 
bahsediyorlardı. İngiliz zabıtası 
geceli gündüzlü araştırmalarla İr· 
landadan gelenleri bulmağa uğra
şa dursun yeniden yeniye bomba 
hadiseleri başgösterdi. Bunun ü
zerine hükiiınet daha sıkı tedbir
ler alarak İngiltereye girip çıkan
ları iyice aramak için !azım gelen. 
kanun salahiyetini parlamento -
dan istedi. Bu suretle zabıtanın 
salahiyeti artmış oluyor. Fakat İr
landa gizli teşkilatının daha ön
ce İngiltereye götürüp de bomba 
vak'aları dolayısile ele geçen ve 
mahkum olan adamlarının yerine 
daha başkaları gelerek teşkillltın 

emrine göre hareket ettikleri an· 
!aşılıyor. Çoktanberi zihinleri kur· 
calayan bir mesele de bu teşki!A
tın yabancılardan para alıp alına
dığıdır. Yabancılardan para alın
dığı şüphesiz görülüyor. İngilizle-

0 

ri heyecana düşürmek için İrlan
da Cumhuriyet ordusu teşkilatı

na para veren yabancılar varmış. 
Bu paraların Londraya ve Cenubi 
İrlandanın merkezi olan Dublin 
şehrine gönderildiği söyleniyor. 
Fakat Hangi ellerden, hangi va
sıtalardan geçerek verildiği anla
şılamamıştır, diyorlar. 

(Bir lngiliz karikatürü.) 

Edenin Bir Eşi 
Deniz Aşırı Ticaret Nazırı Ayni 
Zamanda Çok Zengin Adamdır 

İn;::\liz kabinesinde eski Harici
ye n;ızırı Eden kadar şık giyinen 
ve kadınların daima hoşuna giden 
bir zat daha vardır. Yıizde yüz An~ 
g:osakson olan bu nazır ayni za -
manda muazzem bir serve~ın sa
hibid.r. cSabun kralı , diye anı- . 

lan ve geçen sene ölen pederınden 
büyük bır mirasa konmuştur. 

Bu zat şimdiki Denizaşırı Tica

-
-

ret Kazın Robert Hudson'dur. Av· 
rupanın yağ, Margarin, sabun pi
yasalarının büyük bir kısmını kon- -
trol eder. Onun için Almanya bu 
zatla yakından alakadardır. Hit
lerin Londraya gönderdiği Wolta 

1 

Diğer taraftan İrlanda hükümet 
mehafili de bu yüzden İngiltere 
ile İrlanda münasebaının bozul • 
masından endişe ediyorlar. Öyle 
zannediliyor ki İrlanda Cumhu
riyet teşkilatı denılen gizli ceini· 
y~tin maksadı Cenubi ve Şim:tli 
İrlandanın birleşmesini temin et
mek değil, bu gidişle bu mesele
nin halledilmesi imkanlarını büs• 
bütün ortadan kaldırmıştır. İrlan
dadan İngiltereye girecek olanla
rın bir çok araştırmalara tabi tu
tulması ıçin Londranın verdiği ka· 

ile yaptığı müzakereler Avam ka
marasında geçenlerde şiddetli mü
nakaşaları mucib olmuştur. Bu zat 
bgı'terenin Almanyaya ı.ara ver
mesine karşı silahları bırakması 

planı~· hazırlamıştı. Hudson (Devumı 7 inci sayfadcı) 

Ancak, cüzdanları kendilerinde değil 

H.. Paralarını kendı başlarına bankadan 
ç~kemiyorlar. Mutlaka paşanın o baş hendesi 
Nazmi Bey Nedımin imzası da olmalı imiş. Ulviye
ni:> ,.mdi sekiz bin lira kadar birikmiş parası \•ar
mış. 

- Ben gidersem bütün bu para yanar! .. Ala
rnaın 

Diyor ve .. İlave ediyor: 
- Kısmetım çıkıp ta evlenecek olursam, paşa 

beps!ne yaptığı gibi bana da ev verecek ve döşeye
cek. O zaman paramı da bankadan çekebileceğim, 

K,,, haklı. Bu kadar menfaati nasıl terkedip 

bur2dan çıkabilsin?. Paşa adamlarını yalnız otori· 
te;;; ile değil, iktısadl menfaatlerle de bağlamış. 

-· Fakat, sizin için bir şey düşünürüz .. 

Diyebı!mek cesaretini gösteriyor. Bu kadarı da 
b:r ümit! 

E:n çok burada hapsedıldiğitru! değil de, Cahı· 
di göremeclığime içerliyorum Zaten, çırpınmam, 

ağl•mam. kendimi kaybetmem, kaçmak, kurtul -
mak istemem hep onun için değil mi?. Ne yaptı bil

miyorum ki?. Bazan gözümün önüne öyle korkunç 
ö yle tüyler ürpertici hayaletler de geliyor ki .. 

- Ya, çocuğun üzerine birdenbire bir fenalık 
geldiyse .. 

- Ya, ümitsizlik içinde intihar filan ettise .. 
Diye düşünmüyor muyum, aklımı oynatacak 

oluyorum. Kaçıp kurtulmak için bir ka.ç kere pen
cereleri yokladım; çivili midir, nedir, yerlerinden 

kalkmıyorlar. Kapıdan çıkıp şöyle bir aralık aşağı
ya doğru kaymak ve sokağı boylamak için fırsat 

kolladım .. İmkansız .. Ben, odadan çıkar çıkmaz, 

her kovuktan da karşıma bir sürü Arap çıkıyor! 
Haddin var ise merdıvenlerden in de kaç! En ko
layı gene bu kızla anlaşmak ve .. Bir sa \'uşmak ça
resi bulmak olacak. 

Paşa ile de hala, ilk gündeki gibiyiz. Adamca
ğız. her. gün bir iki defa yanıma geliyor, sokulmak, 

konuşmak, gözüme hoş görünmek için bin çareye 
baş vuruyor amma, ne yapayım, bir türlü iözle-

YAYVANLAR YAVRULARINI 

NASIL I'AŞIRLAR? 

Filler, yavrularını kat'iyyen ta
şımazlar. Bunlar, annelerinin ka· 
rınların altında ve ayaklarının a
rasında yürürler, hiç te görünmez
ler. 

Hayat Bir Tesadüftür 
Su aygırları, yüzerken veya 

yilıiirken yavrularını boyunların

da, biraz büyüyünce sırtlarında 

taşırlar. Afrika yerlilerinin yap -
tıklan kaba resimlerde, su aygırı 
yavrularının annelerinin sırtların
da ve sıkı sıkı sarıldıkları pek çok 
görülür. 

Balina balığı yavruları, tamam 
bir sene etlerine yapışık gibi du -
rurlar. Kendi kanarllarile yüzebi
leceık hale gelince ayrılırlar. 

ZHİRLİ GAZLE İDAM 

Litvanyanın merkezi olan Ka
unasdan bil.dirildiğine göre Poli
akatjis isminde bir haydud geçen 
gün idam edilmiştir. Bu idamın 
hususiyeti Kaunas'da inşa edilen 
ve ölüm mahkfrmlarının zehirli 
gazle idamlarına tahsis edilen höc
rede ilk defa olarak son nefesini 
vermesidir. 

BALIKTAN YUMURTA AKI 

1 Yazan: ZEKİ CEMAL 1 ---
Operatör ihtisas diplomamı ce· 

bime koyduktan sonra tam on beş 
yıl kendime bir eş aradım. 
Karım cmuhakkak kendi mille

timden olsun• diyordum. Fakat, 
bu kadar zaman yalnız İstanbul 
değil, bütün dünya kazan ben kep
çe olduğum halde şöyle istedi -
ğim gibi eli ayağı düzgün, kadın 
kadıncık bir şey bulamadım. Ne 
~apayım? Biraz da arkadaşları -
mın tesiri ile nihayet Avrupalı bir 
kadınla evlen.meğe karar ver -
dim. 

Artık hayalimde hep o meçhul 
Avrupalı karlın yaşıyordu . .Sarı 

saçlı, uzun kirpiklerinin gölgele· 
diği yeşil gözlü .. Beyaz tenli. müs· 
takbel karımı düşündükçe ken _
dimden geçiyor ve mes'ud dakika
larımin hayali ile şimdiden mesto
luyordum. 

Almanyada, balıktan yumurta a
kı çıkarılmağa başlanmıştır. Bu
nu, bilhassa pasta imalinde kulla
nıyorlarmır ... 

Fakat.. AvruPfiya bu maksad
la yaptığım seyahatlerden de bir 
netice alamadım. Her seyahatte 
atnıştığım muhtelif milletlere 
mensup kadınlarla konuştukça 

ne yalan söyliyeyim kadınlardan 
nefret etmiştim. Çünkü Avrupalı 
kadının da, Avrupa mecmuaları
nın kapaklarında gördüğüm renk
li bir tablo değil, nihayet bir ka
dın olduğunu tamamen anlamış • 
tım .. 

u~ıı 
Şoför köşeyi sapnıca (yanlış .. ) dl· salonu gözden geçirdim. on~;' 

h. J<IW 
ye camı tık tık vurdum. Fakat o benden başka yalnız ı;ç 

FRANSIZLAR NE KADAR 

EKMEK YİYORLAR? 

dinlcemdi bile .. Hızla gitti ve bü- y9ktu. . e&ıl 
yük bir otelin kapısı önünde dur· (Devamı 6 ınc• salı•! ~' 

Bir Fransız senede en azı 200 ki
lo ekmek yediği hesab olun.muş • 
tur. 

du. , I E'::l~'~ ınln~ıti'IU''~-,,.::,.fil{ 
- Yanlış .. dedim. ~· • ır · A .J j 
Şoför gülerek, dedi ki: lı 1 ıuııd ıJI 1111 U 
- Yarın madem ki Peşteden ay- ANKARA RADYOS 

ÜNİVERSİTEYE DEVAM EDEN 

SİNE.l\IA YILDIZLARI 

Kaliforniya Üniversitesine de -
vam eden talebeden otuzu sinema 
ilemine mensup veya sinema yıl
dızıdır. 

RUGAN KUNDURALAR 

Rugan iskarpin ve potinler 1814 
senesinde moda olmuştur. 

- - ------

Doktorun Öğütleri: 

iştahsızlık 
Vücuddeki zaaftan, vakitsiz 

yemekten, llicren çok çalış -
maktan, inkıbazdan ve saire· 
den ileri geliyor. Çok sigara, 
kahve içenlerde de iştihadan 
eser bulunmaz. 

İştahasızlığın önüne geçmek 
için, evvela onun sebebini iza
le etmek lazımdır. Alelumum 
taamı acı şeyler iştahayı da
vet edebilir. Yemekten evvel 
bir kahve kaşığı kınakına, ya
hut turunç kabuğu hulasası 

iyidir. 

Mağnezi ve pelisin 
(müsavi miktarda) 
Bikarbonat de sud 
Bellok kömürü 

Gram 

4 
5 

3 
Nane şekeri 10 

B utoz yirmi paket veya 
güllaca taksiıw. edilir, her ye
mekten sonra bir tane alınır. 

r.m kendisini bir an bile görmeğe 

Netice, artık evlenmeği unut -
maktan başka çare yoktu. Nitekim 
bir çok arkadaşlarımın yaptığı gi.
bi (Bekarlık sultanlıktır) diyor, 
o daldan bu dala konuyor, gönlü
mü hoş ederek kışın İstanbulda, 
:raz tatillerini de Avrupada, bil -
hassa Budapeştede geçiriyordum. 

• •• 
O yaz Peştede kalmıştım. Macar 

dilberlerinin kahkahalarına karı
şan kıvrıla kıvrıla akan Mavi Tu- . 
na boyunda duyduğum heyecanı 
hiç bir yerde bulamıyordum. 

Hele Margarit adasına bayılı -
yordum. Orada Çardaş lokanta -
sındaki köylü elbiseli Macar kız
larının tahta kadehler içinde ge -
tirdiği biraları içerken kendimden 
geçiyordum. 

İ~te bu heyecanla tam iki ay ya
şadım. Artık tatilim bitmişti. Er
tesi gün İs tan bula dönecektim. 
O gece saat bire kadar yine Çar
daşta yedim, içtim, eğlendim. Her 
gün elinden bira içtiğim garson 
kıza veda ettim. Bir otomobile at
lıyarak: 

- Şehre çek .. dedim. Ve oteli
min adını söyliyerek aman .. diye 
ilave ettim. Sür'atle git uykum 
geldi. Yarın da şehirden ayrılıp 

gideceğim. Doya doya uyuyayım .. 
Fakat bir taraftan da gözlerimi 

dört açmış, bir sağa bir sola ba
kıyor ve pırıl pırıl yanan bu gü
zel şehri ertesi gün nasıl terkede
ceğimi düşünüyordum. 

Bir aralık bilmem nasıl oldu? 

rılacaksınız. Böyle gecede insan 
hiç uyur mu? Sizi Zigan muziği 

ile meşhur bir lokantaya getirdim. 
Uykuyu ne zaman olsa uyur su -
nuz. Fakat bu Zigan'1 her zaman 
bulamazsınız .. 

Haklı söze ne denir?. İndim ve 
lokantadan içe!'iye girdim. Enfes 
bir yer .. Kadınlardan mürekkep 
bir müzik heyeti. Erkenden gelen
ler çoktan coşmuşlar.. Masalar 
kadehler, şişeler, tabaklarla dolu .. 
Biraz etrafı seyrettim. O kadar da 
güzel müşteriler var ki.. Tuvaletli 
kadınlar.. Şen erkekler .. müzik .. 
kahkaha .. bunları duymıyan baş
başa vermiş çiftler .. Hele sağ kö· 
şedeki bir çifte adeta hasedle bak
tım. Garson bana da bu çiftlerin 
arasında bir masa buldu. 

Gözlerimle etrafı iyice kontrol 
ediyordum. Bir kaç bardak Macar 
şarabı içtikten ve biraz da Macar 
mezeleri yedikten sonra gözlerim 
birdenbire parladı. Artık etrafı 

daha iyi görüyor ve daha iyi du • 
yuyordum. 

Zigan müziği kıvrak nağmele
rile iliklerime kadar işliyor ve ru
humun garib bir noktasını sanki 
ateşliyordu. Yapyalnız kaldığıma 

çok müteessirdirn. 
Bu teessürle bir şişe şarab daha 

yuvarlamıştım. Gözlerim daha par
lamış bütün lokantayı sanki rönt
gen ışığı gibi tetkike başlamı:ıtım. 
Tam bu esnada köşedeki locada 
çiçeklerin arasında yalnız bir ka
dın başı görmeyeyim mi? Evet 
yalnız bir kadın ... Tekrar bütün 

Dedim. Bunu, o kadar sert söyledim ki galiba 
~ekr.wlamama meydan vermeden siyah kadın uzun 
b:r reverans verdi, çekildi. Ve .. Ben kendi kendime: 

- "Münasebetsiz. Hala beni görecekmiş!. 
Diye söylendim. Hiddetli hiddetli odanın için

de doiaşmağa başladım. 
- Rüştü efendi.. 

miyor. Saniyesinde sinirleniyorum, saniyesinde kav 
gibi bir kibritle tutuşacak, alevlenecek oluyorum! 

Dedıler mi kafam rüzgara tutulmuş afyonlu bir 
haşhaş başı gibi omuzlarıma ağır geliyor ve yük
lü yüklü sallanıyor. Bir insan aooak bu kadar kin 
duylbilir, bu kadar nefretle bir başkasından tiıksi· 
netıilir! • •• 

Kabahatimi anladım amma iş işten çektikten 
sonra. Dalmış. kendi kendime düşünüyordum. Kapı 
vııcııldu. 

- Geliniz .. 
Dedim. Ulviye de odada idi. İçeriye bır siyah 

geldi: 
- Rüştü Beyefendi kabul edilmelerıni istıyor· 

!ar Valdeniz Hanımefendi de beraberler .. 
Dedi. Ben, daha: 
- Rüştü Beyefendi.. 
Dendiğini işitir işitmez zaten huylandım, kan 

başıma sıçradı. Alt tarafını düşünmedim bile. He
mencecik: 

- Hayır. 

Fakat, annem için müteess.ir oldum doğrusu. 
Keşke fellah: 

- Anneniz gelmiş .. 
Diye daha önce haber verseydi. Kan baiıma 

ı·urmıyacak, ihtimal. 
- Rüştü Efendi kalsın, annem gelsin!. 
Diyecektim. Ve .. Böyle olması da lazımdı. Za

vallı kadın kimbilir ne kadar üzülmüş, ne kadar 
kırılmıştır?. Şimdi düfiinürken azap içinde kıvra
nıyorum! Bir anneyi, kabahatsiz bir anneyi, benim 
gibı başı yanık bir anneyi geriye çevirmek, onu gör
memek, kendimi .ı:östermemeik onun için de ne ağır, 
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1 İs ta n b ulun İçin d '!_!l_ı 

Resim Çektirme 
Bir Hünerdir 

lstanbulda Fotoğraf f' 1erakı 
. Aldı, Yürüdü. Fakat= .. 
tıtanb 

'~.. Ulda fotoğraf merakı ve 1 1 
"afc k y · Osman Cemal ti" ~- o kadar aldı, yürüdü azan. 
~ ~Yar fotoğrafcılar haric ol- '------------ --
t~ Uzere, şimdi en kenar semt

lıt. ikı, üç fotoğrafcı dükkanı 
nu fot • 

1 agraf merakı, tabii en çok 
• ~l de ve yaşları hayli ilerle-

o du· 
ı~ gu halde gençlik hulya -

; 
0
lan bayanlardadır. Fakat 

•dar f • cı~ atoğraf merakınıı ve bu 
:aloğrafcı bolluğuna rağ - 1 

~~t'Yle tabii bir halle, tabii 
a, tabu gülüş veya süzü -

bııı~•ınini çektirenler, koca İs
a Parmakla sayılacak ka

<ıctır. Fotoğrafcılara resimle
>e ıektirenJer içinde kendilerine 

sun 1
• 

ı.ıııık ı, ca'li, yapmacık , tuhaf, 
~I b Pozlar verenler var ki onla
l;;~ıs u acayibin acayibi tasvirleri 
!ııı ~Oda ınsanın adeta fotoğraf· 
t( '_'ah edeceği geliyor. Hele 

o•lan b' 1 . . ' ir . ı r çok genç erın, sın~ 

-
Şu tabii duruşlarile çocuklar 
büyükler e misal olmuyorlar mı? 

cedide devrinin sonlarına doğru 

İstanbulda, bazı gençler arasın
da fotoğraf çıkarmak modası şöy-

•tı~ tıstıerinin hallerini, duruş
>(Ji~ gülüşlerini, süzülüşlerini 
~1~ ederek çıkarttıkları, o yap
'°'- tavırlı fotog· raflar yok mu, 
ı ''<il ı\11 le idi: 
'~ d •hım, onlar ne de buz mu 
lıt• oııdurma mı dondurma şey- Başta uzun ve bıraz dağınık saç-

lar ... Alna yarım dökülmüş per-
.\ııı 

çemler ... Elde bir kitab ... Yan ta
rafta üzeri kitaplar, defterler ve 

çiçekler dolu bir masa.. Arkada 
denizli, dereli, ormanlı, kameryeli, 
havuzlu, fiskiyeli, mehtablı, bül
büllü, güvercinli bir fon .. . Yalnız 
fonun en üstünde şu yazı eksikti: 

Ah minclaşk! 

O zamanlar bu tarzda, bu poz· 
da, bu tipte fotoğraflarını çıkart-

tırıp kendilerini o vaktin foto cam
larında teşhir ettirmiş olan genç-

!erle bugünün sinema yıldızları

nı iotoğraflarile taklide çalışan ve 
bu manzara ile kendilerini vitrin· 

!erde teşhir ettiren gençler, gü
lünçlük rekorunda ayni derece ve 
numarayı alırlar. 

Bir kere şu resimdeki çocukla
rın ve hatta buı;ılardan bir inin ku- . 

cağındaki sevimli kedinin fotoğ
raf çektirmekteki tabiiliklerine 
bir bkaın, bir de gidin bazı fotoğ- ı 

rakıların camekanlarını süsliyen 
yapmacık soğukluklara göz gezdi-
dirin! 

Rnsim çektirirken alınacak po
zu, lak -: nılacak tavrı bi.Jmi.yenlerı 

bari şu çocuklardan ibret alsın -
!ar! 

ı;~ hına siz bunları bir de bu kü
al'anJarJa bayların kendile-

~Sorunuz. Onlarca, bu j'esim- !=========== ================== 
tbarı zellikte, şıklıkta, zarafette, s • ı A h K k J "" 
• ~;'.~:~: ::ç:k,ş~~~~r!~~~r~o - 1 a aça çı ıgının 

11ıe;i~: resimleri çektirilirken de Mu•• dhı•Ş Akı.beti• 
:ıı. \' l'apmacığa fazla kaçılı-

• ıııı/vrucağın tabii güzelliği, se-
·ı 'na Iğı, neş'esi yetmiyormuş gi-. 
Cı taı Zoraki gülümsemeler, zor;ı.-

'ır1 llt , ar, hareketler yaptırıla -
.~k·ı 

:,~Ilı 1 en fotoğrafı bir takım 
'ac_'.klar, gayri tabiiliklerle 
~ 3Uslendiriliyor. 

Ilı ~.enlerde, yukarı bogazın bir 
L Ye · •lu l'lnde kadınlı, erkeklı ço-

ÇO(: 
. ar b' Uklu kalabalık bır aile 
'~iYorı ır fotoğrafcıya resım çek
~ Yardı. Bır pazar l'iinü, bir 

> de ;ı~rınde, neş'e ve eğlence i
"' ık . dukıarını unutan bu kala
~... aııen; 
1"'tııı 1 .n reısi orta yaşlı adam 
"~~er, Çekilecek olan ka\abalı
l<1eı d'. aklınca gayet muntazam, 
~~ gu >eJı b' . 
1 ·ı l'ııek• · · ır poz verdı. Buıı-

1"1ııe, ik~ep ÇC>cuğu gibi, tabur ha
) e ku ,.ı sıra dizdi ve boy itiba
qltler·Çuk,erı, kısaları öne bü -

' ~ orı ' Sa, aları arkaya yerleşt!r-
tı>. "ta t 
''' ı. 1Pkı bir manga çavuşu • •endi . 

1 teçi sı de bunların sağ başı-
t~ı. ı:ı~ ayakta hazır ol! vaziyeti 
t: du ada çıt yoktu. Herkes put 

~llıta l'ıııuş, sırasına göre başlar, 
; ~·,:~;oııar:. eller, ayaklar hep 

1 <tak Ve gozler faltaşı gıbi a
,14( ar~biektife dikilmişti. Bu a
-'ıı.ın. a sıradan bir tazecik da
•~. •l'ıp g" !' •• b u unce manganın ça-

C ağırdı: 
fj Ultneı 

ı,, 4den .. 
l'l!t aı hır küçük elile güneşe . 

acak ld 
ilah 0 u, onu da payladı: 

~nr at dur, kımıldama! 
Ilı~" a h 
k"'n g'b· er Şeyin tas tamam ve 
'ttaıcıy 1 Olduğunu görünce fo -

ll a Seslendi: 
~' ız h 

· azırız, sen de hazır mı-
, lı 

, ,., •zır1ın! 
~ek. .. 

~.r 0Yle ise, marş' 
>ıı Pazar .. .. 
ı1 ferah gunu, Boğaziçinın ga-
lı., 1nsa01~ gayet hoş, gayet latif 
"'ia~ b· ıçıni neş'eye, şetarete 
., d ır ınes· 
';; opd ıresinde çıkmış olan 

d;ı bonuk tanılı manzarayı a-
nt •r ın · 
t. Isı h esırede bir pazar eğ-
'l atıras •r ie ı diye kovun rafa! 
ltq Yde ald · · •. g(i ugu gıbı fotoğraf-
~ .ıs .. :el!ik tabıilıktedir Sen ne 

·~ ... f -
• Oe k Otografcının makinesi 

~ ~ ond adar sana benzetirse us
't l· adır. 

•ıı.anlar 
~alıba, Edebiyatı 

Çinde Yakalanan Kaçakçılara Tüyler 
Ürpertici İ . kenceler Yapılıyor 

Çinliler Japonlarla boğuşmağa 
başlıyalıdanberi Çin hüki.ımeti si
lah kaçakcılığı ile şiddetli bir mü
cadeleye girişli. 

Çinde iki türlü silah kaçakcılı
ğı yapılmaktadır. Biri fabrikadan 
çalınan ve el altından satılan si -
Jahlardır. Bu gibi kaçakcılar mah
kemeye verilmektedir. 

Bir de ordudan silah çalıp düş
mana satanlar vardır. Son zaman
larda bu kaçakcılık had bir kil 

almıştır. ÇinliJerin eline esir dü
şen Japon askerlerinde Çin silah
ları bulunmaktadır. Bundan da 
Çinlilerin Japonlara silah kaçır
dıkları anlaşılmıştır. 

Hükumet bu gibi silah kaçakcı
larına karşı çok şiddetli davran -
makta, en azablı işkenceler tatbik 
etmektedir. 

Resimlerimizde silah kaçıranla
rın feci akıbetlerini görüyorsu -
nuz. Bunlardan biri biı· kafese ha
pis edilmiştir. Elleri, ayakları bağ
lı ve ayakları yerden kesiktil'. Bü· 
tün vücudün ağırlığını boğaz da· 
marları çekebildiği kadar çekı -
yor, nihayet takallüs ediyor. A -
dam da boğuluyor. Bu işkencenin 
dört be~ ııün siirdüi!;; "akidir. 

Bir de derhal boynu vurulanlar 
vardır. Silahı kaçırırken cürmü 
meşhud halinde yakalananlar, 
mahkemeye verilmedeıı oidıık:arı 

ytrd~ .ct~m edihıekte .i r. 

KONSERDE 

Şantöz kadın kalktı, başladı şar
kı söylemeğe. Kötü bir sesle hay
kırıyordu: 

- Sevgilim, seni görsem de öl
sem ... 

Dinliyenlerden biri kalkıp: 
- Sevgilisi burada ise bir kere 

görünsün!. 
HIZ 

Adam Kadıköyünden tek atlı 
bir arabaya bindi ve biraz sonra 
arabacıya sordu: 

- Daha hızlı gidemez misin? 
- Siz arabayı kullanırsanız ben 

yaya daha hızlı giderim!. 

ÖLÜLERİ BİLE GÜLDÜRÜR-

Şakacılığile meşhur bir adam 
hastalanır, ölüm haline gelince 
karısını yanına çağırır: 

- Haydi, karıcğm ... En yeni, 
en güzel robunu giy, süslen de gel! 

- A!. Kocacğım ... Bu nasıl la
kırdı?. Sen böyle hasta yatar, a
teşler içinde yanarken ben nasıl 
süslenirim?. Beni o kadar mürüv
vetsiz mi sanıyorsun?. Böyle bir 
teklifte bu.Junmana sebeb ne?. 

- Söy~ersem gücenmez misin?. 
- Hayır! Niçin güceneceğim!. 
- Gücenirsin!. 
- Gücenmem dedim a!. Söyle!. 
- 3en, süslenir yanımda du -

rursan ecel odaya girdiği vakit 
seni beğenir!. 

- Sonra?. 
- Sonrasını anlıyamadın mı?. 
- Anlasam sorar mıyım hiç?. 
- Beni bırakır, seni alır, götü-

rür. 

Bayandaki suratı görmeli ... 

DÜZELTME 

- Rakamları doğru yaz. Bu 7 
tıpkı 1 e benziyor. 

- İyi ya ışte; öğretmen ben de 
1 yazdım. 

- Öyleyse doğru yaz. Çünkü 
7 ye benziyor . 

Kuyunun 
Başında 

Susuzluktan 
•• 

Oldül 
Los Angelos'un meşhur bir cÖ

lüm yaylası• vardır. Bu ucsuz bu
caksız kum çölünde her sene mu
hakkak bir kişi ölür. Bu sene de 
biri öldü, genç bir amele. 

Bili Hyat adındaki bu 'dam Lns 
Angelos'tan kız kardPşi .ıi göı rne~ 
ğ~ geldi. Döneceği zanıau bir ma
kinist kendisine: 

- Otomobilin çok eski, de.'i, bu 
halde Ölüm yaylasını g~çem?z -
sin. 

Fakat Bill'de otomob•Jini tatııir 

edecek kadar para yoktu. Taliine 
güvenerek yola çıktı. Yayıa 160 
kilometredir. Bili yüz kilometre 
yol aldıktan sonra otomo'li' ı bo -
zuldu. Adamcağız aç ve susuz çöl
de kaldı. Yegane çare 60 kilo -
metreyi yaya yürümekti. Buna da 

1 
teşebbüs etti. Yirmi kilometre dü
şe kalka yürüdü, nihayet açlığa 
ve bilhassa susuzluğa dayanamadı, 
öldü. 

İşin asıl acı tarafı, cesedinin bin 
adım ôtesinde bır kuyu olduğunu 
gördüler. Biçare Bili sekiz yüz 
metre ötedeki kuyuyu görememiş 
ve feci bir can çekişme neticesi öl
mıiştür. ------
Büyük Harbin 

Bilançosu 
4 ağustos 1914 de büyük harb 

pıırtlamıştı. Geçen hafta tam 25 

sene oldu. 1 
O büyük hailede biz 350,000 şe

hid verdik. 
Diğer memleketlerde ölenlerin 

sayısını yazıyoruz: 

t,391,000 Fransız, 869,000 İngiliz, 
750,000 İtalyan, 1,700,000 Rus, 
380.000 Sırb, 250,000 Romanyalı, 
70,000 Amerikalı, 41,000 Belçikalı, 

8 367 Portekizli, 1.950,000 Alman, 
ı'.542,000 Macar , .e Avusturyalı, 
10,000 Bulgar. 

Büyük harb on milyon cana mal 
oldu. 
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Tayyareler Vapurlara 
Rekabet Edecek 

Yemek ve Y af ak Salonları, Koridorları, 
Barı Olan Bir Tayyare Yapılıyor 

- Tayyare yolculuğu ıyi kuş 

amma rahat değil! 
Bugün tayyare ile yolculuk e

denlerin şikayeti bundan ibaret
tir. Filvaki tayyareye binenler 
koltuklarına otruyorlar ve yol -
culuk bitinciye kadar yerlerinden 
kımıldayaır:ıyorlar. 

İşte bugün tayyare mühendisle
ri bu şikıiyetleri önlemeğe çalı -
şıyorlar ve muvaffak da oluyor
lar. 

Holivud 
Darülacezesi 

Düşkün, ihtiyar, Hasta 

Bundan sonra büyük lükB yol -
cu tayyarelerinde yolcular bir ye
re mıhlanıp kalmıyacaklardır. 

Ta~·yarelerde yatak kamaraları, 

dolaşılacak koridorlar, yemek sa
lonları ve bar bulunacaktır. 

Resmimizde bir kısmını gör -
düğünüz tayyarenin projesini bir 
tayyar~ şirketi hazırlamışt_11-. Bu 
tayyare 120 tonluk hır denız tay
yares: olacaktır. 

Büyük Normandi vaprile mu -

kayese <!dl'l.irse vaziyet şudur: 
N ormandi, 2,280 gi§i alır. Bu 

tayyareye 150 kişi binecektir. 
Normandi'nin 1320 tayfası var

dır. Bu tayyarede '25 kişi hizmet 
edecektir. 

Normandi'nin kuvveti 160,000 
beygir, bu tayyarenin ise 12,000 
beygirdir. 

Ancak Normandi Amerikaya 11 
saatte gidiyor. Bu tayyare ile 20 
saatte gidilecektir:-

iki Milyon Sene Evvel Yeryüzündf 
insan Var mıydı? 

San'atkarların Barınması • • 
için Bir Müessese Hücra Bir Adada Taş Kesılmı~ 

Kurulacak Bir İnsan Beyni Müstehasesi Amerika radyolan altı aydan-
beri •Sinema sendikaları progra
mı • adı altında günün muayyen 
saatlerinde çok eğlenceli ve çok 
mütenevvi ne~riyat yapıyorlar. 

B ·>er kaç yaşındadır? Asırlar-

danberi insanlar kaç yaşında ol

duklarını araştmyorlar, fakat bır 

Bu neşriyatı yapan, çalan, söy
Jiyen sa:ı'atkarlar hiçbir para al
mıyor. Buna mukabil radyo. ida- 1 
resi herhafta 10,000 dolar kar e-

türlü araştırmalar sonuncu anla -

şamıyorlar. Bugüne kadar alim-

ler şöyle neticelere vardılar. Elli 

diyor. / 
Bu suretle bugüne kadar 220,000 

dolar toplanmıştır. Yaz münase
betıle tatil edilen bu programa son 
baharda tekrar bl!ilanacaktır, 

bin, yilz bin, iki yüz bin sene e\'

vel yer yüzünde insan mevcuddu. 

1940 seesı sonunaa dl0,000 dolar 
birikmiş olacaktır. 

Bu paı·a ile Holivudda bir san
atkarlar darülacezesi yapılacak

tır. Bina Hollivudun üstünde San 
Fernando yaylasında ~a edile -
cektir. Binanın hastanesi, ameli
yat salonları olacaktır. 

Hollivud san'atkarlan çok para 
kazandıran bir yer olduğu gibi, 
sürünen, aç kalan san'atkarları da 
pek çoktur. 

Film müesseseleri esasen her 
sene kazançlarından bir miktar 
para ayırıp düşkünlere bak.makta
dır. Her sene yardım görmekte o
lan san'atkarların sayısı beş yüz
den aşağı değildir 

Radyolardaki yardım programı 
beş sene devam edeiek, bu suretle 
kurulacak olan darülacezenin iki 
milyon dolar ,htıyat akçesi bulu
nacak tır. 

Tarihden ônceki devirlere aid 

bulunan kemikler bunu gösteri -

yor, fakat bundan ilerısine git -

mek kabil olmuyor. 

Bugüne kadar ele geçen insan 

~emikleri, 250,000 seneliktir. Bu

na dayanarak ilım der ki: 

Yer yüzünde 800,000 sene evvel 

insan mevcuddu. 

Fakat birçok i<limler buna ina

namıyorlar ve çok daha evvel, dar 

j ·biı· sahada, mesela zelzeleler ne

ticesi bugün yok olan bir adada 

insanların yaşadığını iddia edi -

yarlar ve diyorlar ki: 

- O zamanki insanlar metle -

niydi. Nesiller, semavi afetler ne

tıcesi tükenip protoplazmadan ye

ni insan teşekkül edince hali vah

şete döndüler. 

İnsanların ıki mılyon sene ev

vel var olduklarını söyliyenler 

efsanelere dayananlardır. Bunla

rı_n başında da Münib Üniversite

si hay,·anat profesörü Edgar Da

ke vardır. 

Filvaki eski Tünle, H•nd, Acem 

efsanelerinde kanadlı insanlardan 

bahsederler. Bu insanlar uzak di

yerlardan gelmişler ve medeni -

yeti getirmişlerdir. 

İşte bu efsanelerden kuvvet a

lan profesörler diyorlar ki : 

- Her halde tarihden evvelki 

zamanlardan çok daha eski za -

manlarda yer yüıünde medeni 

· .sanların yaşadığı ınedent dıyaf. 

la.r vardı. 

Nihayet efsaneye dayanan bu 

iddialara son zamanlarda biraz 

hakikat karıştı. P ugen adasında 

taş kesilmiş bir insan beyni müs. 

tehasesi bulundu ve beynin iki 

milyon senelik bir müstehase ol

duğu anlaşıldı. 

Şu halde beşeriyet de dünyada 

sanıldığından çok eskidir. 

Çerçevelik Bir 
Heber 

Tokyodan İntransigeand ga
zetesine yazılıyor: 

Domei ajansına göre kendi 
t>aşına 250 çin askeri öldürmüş 
olan onbaşı Matzuzaki Tokyoya 
gelmiştir. 

Gazetelere beyanatta bulunar 
Nogandin onbaşı diyor k i: 

- İki şeye çok mütee&Sirim. 
Tek başıma 500 Çinli asker öl

dürmek istedim, öldüremedim. 
Bir de R us askerlerini kesmek 

isterdim, buna da mu\•affak o
amadım. 

Onbaşının belinde 
lb ir kılıç vardır. 

kocaman 
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No.59 Yazan: M. SA.MI KABAYEL 

Akıncılar Atlarına Binip 
Bursanın Yolunu Tuttular 

Bursanın Hanları Altüst Olmuştu, Kale 
Kapanmıştı, Ne Olacaktı ? Kapıları 

maz subaşını buldular meseleyi 
anlattılar ... YNyerinden oyna -
mıştı. llursanın hanları altüst ol
muştu. Kale kapıları kapanmıştı. 
Nihayet; hiçbir ize tesadüf oluna
mayınca Gökçenin Bursaya uğra
madan yol aldığına hükmedildi. 
Tekrar Manisa üzerine doğru ta
kib başlact;. 

Fakat; akıncılar, Manisa san -
cağı hududuna giremezlerdi. Çün 
kü; bu sancağın beyi şehzade i -
k.nci M~hmeddi. 

•• 
G<ikçe, ıkiırıcı konakta Manısaya 

gizlıee gırmiştı. Tebdil~ k.yafet o
lan Gökçe gece yarısı şehzade i
kinci Mehmedin urayına geldi. 
Kapıda baltacılar nöbet bekliyoı-

du. Yabancı bir adamın saray ka
pısına geldiğini gören baltacılar 
seslendiler: 

- Kimdir o?. Parola!. 
Gecenin karanlıklarını ve sü

kununu yırtan kalın bir ses mu
kabele etti: 

- F.d'irneden Karacapaşadan 

geliyorum ... Yabancı değil... Des
tur veriniz!. 
Baltacılardan biri G<ikçeye yak-

laştı ve sordu: 
- Ne istiyorsunuz ağam?. 
- Şehzade Mehmed Beyi ... 
- Şehzadeyi mi? Nasıl olur ge-

ce yarısı şimdi?. 
- Ne vlursa olsun haber verı

niz haremi hümayuna?. 
(Devamı var) 

Bulgaristan'da 30 Yaşına Kadar 
Herkes Asker! I 

Trakya 
Manevralarımız 

(l inci sahi}eden devam) 

Tiırk ordusunun yakında ba lıya
cak olan rnanevı·asın ı fevka1ilde 
bı r ehemmıyetle karşılamaktadır. 

Cenubu şarki Avrupasınır. en 
km·vetli ordusu ol<m Türk ordu
sunun bu manevrasının bu defak, 
azometine de bura mehafıli ayrıca ı 

i~aret eyıemekte ,.e bılhassa Turk ı 
rn0t(irize ve :ayyare kuvvetlerinin 
bı. manP\·rada büvük bir rol ifa ı 

edeeekleri üzerinde durmaktadır
lar. Romanya ordusunun Dobrıce 

mıntakasında yapacağı manev7a
nın da ayrıca bir büyük hu6usi
veti olduğu kavdedılmektedir 

Maarif Vekili Trakyaya 
Gidiyor 

Şekimizde bulunan Maa-

Meslek Seçmek 
İstiyen Gençlere 

Alman Gazeteleri 
Ateş Püskürüyor 

(Çoeuk babalan ve velileri 
ile kendilerine bir meslek 
intihab etmek iııtiyen &enç
lere bir kolaylık olmak ü
zere memleketimizdeki mek
teblerin kayıd ve kabul §Ut
larını sıra ile derce devam 
ediyoruz.) 

Yüksek İktısat Ve 
Ticaret Mektebi 

(1 inci sahifeden devam) 
MaTt'Şal Smigly - Rydz'in kuv

_vetli sözleri filiyat mahiyetinde
dir. Polonya boyun eğmiyecektir. 
Almanya tarafından yapılacak 

herhangi bir taarruz, V arşovanm 
derhal askeri bir ıınukaıbelesini in
taç edecektir. 

Danzigin AıJmanyaya terkedil
mesile neticelenecek biT ıınüzake
reye gırişilemez .• 

Paris - Soir yazıyor: 
•Mareşal Smigly - Ryd, askerce 

konuşmuştur. Söilerini tefsir et
meğe mtiyaç yoktur. Bu sÖ<ller ge
rek lehce söylenmiş, gerekse ter
cüme. edilmiş -0lsun, ?ki manaya 
alınamaz .. 

LONDRAYA GÖRE 
Londra 7 (A.A.)- Sıyasi meha 

fillerde Mareşal Smigly - Ryd'in 
nutkundan ve nutukta k.ıı)lanılan 
mütediliıne lisandan sitay~le bah
sedilmektedir. 

Makineye 
Verirken: 

ı 

İktısad Vekaletine bağlı mües
seselerin başında Yüksek İktısad 
ve Ticaret mektebi val'tlır. Binası 
Sultanahmedde olan Yüksek İktı
sad ve Ticaret mektebi, memleke
timizin iktisadi ve ticari inkişaf 
ve terakkisini temin için iktısad 
ve ticaret mütehassısları yetiştir
meğe çalışır. Burada genç ele -
manlar ticari, mali, sınai bir mü
esseseyi idareye muktedir bir ha
le getirilmekte ve memleketimiz
de günden gün çoğalmakta olan 
diğr ticaret mekteplerine miitt; -
hassıs muallimler yetiştirmekte -
dir. Bu mektebe giren gençler, 
son sınıfa gelince mektebin umu
mi programını takib etmeğe mec
burdurlar Son sınıf. banka. sigor
ta. muhasebe, mat<'matik. ekono
mi, tecim '\·e konsolosluk isım -
!erile ihtisas şubelerine ayrılır. 

Bu şubelerin herhangi birinde ik
mali tahsil edip te diploma alan 
g<>nçler evvela İktısad Vekaletin
de. sonra bu vekfılete bağlı vila
yetlerdeki müesseselerde, Ticaret 
odalarında , mali n ıktısadi husu- ı 
si mııesseselerde, bankalarda ko
laylıkla vazıfe bulurlar. Tahsil 
muddeti üç sene olan bu mektep 
parasu \'e neharidir. Talebeden 
yalnız, duhuııye , kayıd ve imti • 
han harçları bimlerıle bır ınikt&r 

parn alınmaktadır. 

I
Avustura lya lngilterenin 
Yanında Harb Edecek 

Bu mek'ebe girmek içir. ya bir 
liseder. mezun olmak yahut. bir 
yı.ik•ek mektepten mezun ya mü
davim bulunmak diğer mektep -
!erde oldugu gibi hüsnü hal sahi
bı olmak. bulaşıcı hır hastalıkla 

ha.•talıklı C>lmamak aşı kağıdı ve 
6 fotoğraf ,.e nüfus kiıgıdı sureti 
ıbraz etmek. mektebe devam ede
ceğine dair bir beyanname. yani 
bır ıstida ile müracaat etmek şart

tır. 

Ticaret lisesi derecesinde olan 
ecnebi ticaret mektepler1nin me -
zunlarile ecnebi yüksek mektep 
müdavım ve mezunları bu mekte
be kayıd ve kabul için, tedrisatı 
tak.p edıp edemiyeceklerinin an
JaşılabilmC'si maksadile, türkçe -
den bir ımtihan geçirmeğe mec -
bur tutulurlar. 

Bumektebe, Ticaret lısesile Kü
çük Ticaret mektebi de bağlı olup 
son iki mektep de ayni bin&<la -

dır 

(1 inci sahifeden devam) 
Melbourne 7 (AA.) - Harb vu

kuunda Avusturalyanın bitaraf 
kalmağa ~alışacağını iddia etmiş 
olan Natıonal Zeituııg'a cevab ve
ren başveı< ı l Menzies, demiştir ki: 

- Halıhazırda takıp ett i ği si -
yaset dolavısile İngiltere bir har
be sürüklenecek olursa Avustral
ya unun yanında y€r alacaktr ... 

Şarki Ürdün'de 
Yeni Bir 

Kabine Kuruldu 
Amman 7 (A.A.) - İngiliz - Ma

\'erayierdün muahedesinin tadil; J 

üzerine Maverayierdün'de dün ye
ni bir rejim kurulmuş ve kabine 
istifa etmi§tir 

Kral. isifa eden Başvekil Tevfik 
Paşa Abdulhudra'yı yeni kabineyi 
teşkile memıor etmiştir. Kabine 
şu şekilde teşekkül etmiştir: 

Başvekalet, Hariciye ve Adliye 
Tevfik Paşa Ab<lulhudra 

l\<Iilli Talim ve Terbiye Ahmed 
Alevi Sakkai, 

Dahiliye ve Milli Müdafaa Re
şid Paşa Madiai, 

Maliye Abdullah Nimer, 
Ticaret ve Ziraat Nikola Ohaım

me. 
Münakalat Alı Paşa Kaıd. 

---<>----

Bu mahfeMerde nutkun mey -
dan okuyucu mahiyette olmadığı 

söylenmekte ve Polonyanm tarzı 
hareketini bir kere daha tasrih 
ettiği ilave edilmektedir. Bu tar

zı hareket, Fransız - İngiliz dip -
lomasisinln ittihaz ettiği tarzı ha
rekete tetabuk etmektedir. 

BEKLİN HİDDET EDİYOR 

Berlin 7 ,(A.A.) - Gazeteler, 
~aıreşal Smigly'nin nutkuna karşı 
ateş püskürmekte ve ,bu hiddet
lerini koyduklan başlıklarda iz 
har eylemekted!rler. 

Alman iatih'lıarat bürosu, Polon
ya hükumetini Pilsudski'nin hat

tı hareketine aykırı bir yol tut -
muş olmakla itham etınektedi'f, 

Montagpost diyor ki: 

•Mareşal Smigly - Rydz, eski 
hikayelerin ateşile ısınmağa ça
lışıyor·• 

Milli Şef 
Söylüyor: 

(1 inci sahifeden devam) 

çeyı gezen Milli Şef tabldot fiyat
larını sormuşlaı·dır. 

Sonra Bolu be~ediye reisinden 
iuhat 1'ırl.en. Bol'.uı:n ihtiyaçla
rım. temas <>rlerıok: 

- Bol su lazım, bir de yol -
cular ıçin temiz ~e ı.;cuz ete!.. Otel 
denince lüks bin1 .~niama .. Yolcu 
gelecek, terrıız v~ ucuz yiyebile -
ctk ve rahat yat'lr::ı k .. 

Milli Şefe, Boluda bir belediye 
oteli bulunduğunu söylemi~ler, İn

önü de bu oteli görmek arzusunu 
izhar et!lliştir. 

Otdi gezen Milli Şd, bir ada
mın yemekle beraber günde ~aç 
kuruş verdiğini soı>muştur. 

İnönü. bundan sonra, kereste 
fabrikasını. Partin binasını ve 
kütüphanesini gizmiş. oralarda da 

halkın dileklerini dinlcm.~tir. Bi
liıhara, tıitüncü köylü ile temasa 
geçen Milli Şef uzun, uzun köylü

nün inhisar)ar ıdart<Sinclen şika -
yetlerir.i dinlemişt;r, 

İnönü bugün Düzce, Kızılcaha- j 
m;ımda halkla temaslar yapmakta
rur or .. dan Ankaraya dönecek -
l\?rdir. 

Bir Çocuk, Bir 
İhtiyar Öldüler 

(1 inci !ahifeden devam) 
Edirnede de ecnebi ataşemilitcr

lerin ve Tlirk matbuatın da l;.u
Jun.acağı nıuazzaın bir geçid r<.'sıni 
yapacaktır. Bıı itibarla Trak)a -
daki bıirük manevraınız a):ni za· 
manda Cumhuriyetin bü)iik kud
ret ka)naklarının bir ölçiisü rna
hi)'et \e ifade.i halini de taşımak· 
ta bulunmaktadır. Bu ülçiı, Tlirk 
ordusunun harb kabili~'etİ .-e en 
modern ,;ıaıııarla elemanların 

tatbiki 'ahadaki intıbak \'e mu
vaffakiyet ölçüsüdür. Her tiirlü 
tiirlii ku\·veti tutan ~·ine 1'uvvet 
olduğuna nazaran, Trakyadaki 

rif Vekilı Hasan Ali Yücel, bu
gün. Edirnede yapı~n köy öğ

retmen okulunu teftiş etmek ü
zere Edirneye g>decektir. Maa
rif Vekllimıze, ılk tedrisat u -
mum müdürü İsmail Hakkı Ton 
guç , ... Maarıf Vekaleti umum 
mulı t•işı Osmar Horasanlı re -
fakat edecekl~rd.r Vekil bu se 
vahatte~ ı.tifade ederek Edır -
nede maarif işlerine ait bazı tet 
k:k!erd•_ 1'u'.unacaktır. 

, ,.....,_,..__,..__,..__,.._..I 
, Kızılayın Yazlık Balosu 

Tebligat 
Müdürü İcin 

11eticesinde yaralananın Y cre
batnıı mahallesinde Karanlık 
sokakta G numaralı evde otu
ran Receb oğlu Osman oldu
ğu anlaşılınıştrr. Osman, dün 
tedavi için kaldırıldığı Cer -
rahpnşa hastanesinde ölmüş
tür. Parmakları Koptu 

kU\ \'l'li tutan yine kuvvet 

nın bu bakımdan da ~·ine ayrıca 

sulha hekdlik hizmetini ifa etti
ğinden ~ııphe edi1emrz. 

Kı.içıikpazarda Mektep soka- 1 
gında 18 ııı.marada oturan Akıf 1 
oglu Cezmi, dün, Jneboluy:ı gıt
mek uzere Tırhan \'apurun;, - 1 
lı.nm~, vapur kalkacagı sıracta 

so! eli. ışliyen v nce sıkışmı~ ve 
parmaklan kopmuştur. 

Cezmı Be) oğlu ha,tahanesı -
ne kaldınıarak teda\i, altına a-

ETE:vJ iZZET BE, 'İCE 

NEŞ'ELI BiR 
GECE 

Kıymetli San'atkArımız Bayan 

MUALLA 
ve Kemani S A O 1 ' Y D 

YARIN AKŞAM 

Kadıkoyünde Bay Hamz; Okkan idaresındc-k! 

İNCİ Gazinosunda 
Zevk ve ı;e dınliyeceksıni2. 

H{t sene verıimes~ rr1utad olan 

Kızılay yazlık balosu Bu sene de 
İstanbul valisi sayın Lütfi Kırda
rııı hımayelerınde 19/8/939 cu

rnartt·s; akşamı Anadolu klübü 
Büyıik~da şubesınde Yerilmesi ta
karriır etmiştir. 

Balonun ınükemr.:dıyetıne he
>et• tertibıvece son derece çalı
Şıiıı:.akta oİ~akla beraber davet

J.ler: hoş bır gece g(çırmeleri ;
çin Şehır tıy~trosunun dahi tek -
mı! takımile bir temsil vermesini 

(Bir muhaı;ebecı aranıyor) temin 
etmek gibi bir kdJkiırlık ihtiyar 
edilmi• olduğundan felaketzede -

1 
k«'. yoksullara daima şefkat kol
larını açmakta bulunan Kızılayın 

b ubalmuna rağbet;n ayni zaman
da ın>ani biT borç olduğunu kabul 
eden bir çok zevatın şı"T.diden ha
zır;.klarda bulunulr,~kta olduğu 
ög1en;ımek!cd1r. 

ZAYI 

Eskı Vefa .d~dis:nın üçiıncü sı
nıfından aldığım tasdiknameyi 
zayettıım. Yenısinl alacağımdan 

estt1sıni hukmu o]ma.dığıl! ::~n 

ederım. 

Veıa ıdad;si 3 cü sınıfından 
287 İbrahım Hilmi Akkoyunlu 

• 
Bir İhb. r 

Hesablarda Kalem 
Oynandığı İddia Ediliyor 

Adiiye Tebligat müdürü B. S;;

lih hakkında yapılan bir ihbar mü
nasebetile tahkikata geçilmiştir. 

İddıaya gorc B. Salıh bazı hf -

Çocuk da Öldü 
Şoför Alaeddinin idarC"Sindeki 

oiomobil evvelki akşam Kızıltop

raktan geçuken 15 yaşlarında 
Ya~ar adında bir çocuğa çarparak 
muhtelif verlerinden tehlikeli su 

rette> yaralamıştır. Yaşar biraz 
sonra ölmı.iş( şofür yakalana'!'ak 
tahkikata başlanınJştır. 

saplarda kalem oynatmak sureti· 1
- ------------

Je zimmetine para geçirmiştir. 

Kendısinin üç mübaşir ile müşte
reken bu işi yaptığı da ihbara ila
ve olunmuştur. 

Mevzuubahs hesapların tetkiki ,. 
için Sultanahmed birinci sulh ce

za mahkemesi delaletile bir ehli
vukuf heyeti teşkil edilecekir. Fa
kat işin zorluğu münasebetile he
nüz bu heyet teşekkül edeme -
miştir. 

İhbarın doğru olmadığı anlaşı
lırsa muhbirler hakkında kanu -
ni tak;bat yapılacaktır. 

l\falum olduğu üzere B. Salihten 
evvelki müdür B. Mustafa hak -
kında da böyle bir ihbar yapılmış, 
ve doğruluğu tahakkuk llm.şti. 

Mevkuf bulunan B. Must~ıanın 
muhakemesir.e de bugünlerde a
gır cezada başlan~caktır. 

NOQGUNLUGUNU 
UNUTTUQAN PAZAR 
GEZMELElliNDE 

ODEON 

@oo·E·oN@: 
BcyoQlu ıstık.161 ced "'o 48-1 
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HiKAYE' 

Hayat Bir 
Tesadüftür 

( 4 ii.ncii sayfadan de'0:~ 
Galiba o kadın da bunu. ,r 

miş olacak ki.. gözlerinı go:g~ 
dan ayırmıyordu. Kadın ç-0 bil 
di. Sarı saçları dalga dalga in I"' 
süslüyor .. Uzun kirpiklerı1l 1' · 

gesi çehresine başka bır. ~1:t 
veriyordu. Yeşil gözlerını g ter' 
min çine dıktiği zama ıidet• 
diğimi hissediyordum. cif 

Gayet şık giyinmişti. Ben d~ 
!erimi onun gözleri ;çıne pr 

Artık ne etrafımı görüyor. uı: · 
müziği duyuyordum. Jlen ~t' 

ık kadını bakışlarım bir aral a• 
kete getirdi. Çantasını açar iJ1I 
tuvaletini tazeledi ve kendıı 
ki düzen verdi. . 

-Eh .. dedim. Bir erke~ıl',,ı 
hapsi altında kalan kadı~' tflij 1 
tini tazelerse iş yoluna gır 
mektir. zel 

Dakikalar geçiyor.. GUI' 
dınla göz ahbaplığı iJer:, 
Nihayet anlaşan gözlerılfl 

· OP 
daklarımız da takip ettı. . 4 

b ıeD'' · 
facık dudaklannda " b. 
belirdi. Ben bunu fırsat vo 
hemen garsonla bir buket " 

·ıe.,. 
dım. Kabul etti ve başı 1 

şekkür etti. t 
Onu artık masama da,·e 

d. ot• 
zamanı gelmişti. Gel ı. ,. 

Bana Macarca bir şeY ıe~ · 
di. Fakat ben anlıyaırısd. v 
. ~r--~ 
ona Fransızca bir şey lef P,w 
O da bunu anlıyamadı. ıll"~' 
söyledim. Şöyle böyle Jn& t<n 
nuştu. Fakat bu sefer de 

hyamadım. e~ 
İlk dakikalar çok eğıcncıaıl' 

yordu. O söylüyor. Ben an 1f 

ğım için gülüyordum. ll~" 
diğim zaman, o anlaırııY0dı'' :· 

111 , 
sıl bir pandomimadır 1' ~ı 
Kadının canı sıkılınıştı1-~r~~ 
benim de canım sıkıldı. 

)arak: d~ I 
- Hey Allahım bunıı ~· 

• ıJl. 

den basım amusallat eti 'i~ 
, d~· .t 

Kadın bırdenbire dıır )'" 
nün hatları değişti. sonrB"p~ıl' 

b
. }<I• 

hayı bastı ve temiz ır • 

vesile: . • af>' 
- Siz Türk müsünuZ 
- Evet .. Ya siz?. • )ı~ · 

- Be nde .. Dedi ,·e da 

bır kahkaha attı . 1,l 
- Ben.. Doktor Arı! .,-el 

baldızıyım. İsmim :Müne':ııııı~ 
nederim siz de Operat<>1

. ıl" 
nüz değil mi?. Biz iki gund0P· 

tedeyiz. Yarın istanb018 ş~ 
ııer ,; 

ruz. Biraz evvel hep 0el". 
lokantaya geldik. Kız k~r f· 5' 

gı;ttı•e . 
koeası otele kadar . 13ııl>0 

gelecekler. Ben sizı Is .·.,-l 
· rıl" 

tanıvorum. Burada go .9 
-·Peki bu pandoırıirıı3Y 

zum vardı? . lC~cııf 
- Yabancı bır ırıetıl ıııı· 

kadar alay da etmıyelılfl.J} 
netlerim rolümde ırııı' 
dum değıl mi? 1 uı1'' 

- Evet.. dedim "e ôus 
• ,ır • • ı1' 

Münevver şimdi beııı .,cı 
' fıll' 

dır. Aradığım hanım lı':ır~sd· 
dm kadıncık.' .. hayat tJç ~ 
Çok iyi geçmıyoruz. ı11ıV' 

'-'avrLl cı bir de kızımız var. ı P ~ 
k 3rke V muşak saçlarını o ş 0~J •. aıı ı" 

gibi yanaklarına da ııl'sr 
dC'ğdirirken kendiırıı dU ,ı~;ııı' 

vr 
mes'ud insanı sayıyor 
sözleri mırıldanıyorıı~~f· ~ 

- Hayat bir tesadu .-j cı 
ıe~ 

ı 



Veliefendi 
At No. 47 t ~ p Yamn: Rahmi Yağız Yarış/arı 

nver aşa, Padişahın Duyduk- Dün Muhtelif Mükafatlar 

latının Yanlış Olduğunu Söyledi A• .~~~~="' "" 
4 Velefendi çayırında çok kalaba-

f>l İr a / So . .:on, Harbive Nezaretinden Çıktıktan . lık seyirci önünde yapılmıştır. 
Y • '-' Geçen haftalara nazaran bu haf-

Jlra Dog., raca latinyeve, Donanmaya Dönmü . .:tü ta yarış sahası daha kalabalık 
Şe 'J' y meraklılarla dolduğundan bahsi-

e hirde şimdi bir korku hava- şeyi, bucağı anyacaldar, tahtel - ,gihına mür~aat etmiş. Donanma- müşterek kişelerinin önü de do-
ıniil)'or ... Herkes birbirine düş- bahirleri muhakkak bulmağa, tut- da tahtelbahir bulunmadığından lup geçilmez bir hale geliyordu. 
~ lahtelbahirlerinin İst~nbulu mağa batırmağa çalışacaklar.. b ahs ile Osmanlı donanmasına bir BİRİNCİ KOŞU 
lı•ollııeme çevireceklerini fısıl - Amiral bu takipte bizzat bulu- Birinci koşu üç yaşındaki halis 

, t p kaç tane tahtelbahir ilhak edil -
ta .,, · adişah bugün öğleden ııon- nacak, ve .. harekltı kendiaı· idare kan Arap ve erkek ve dişi tayla-

" "•'· meııini istemiş. 
l"··"'"'Umandan vekilini saraya edecek. İşte asıl yakın tehlike bu·, ra mahsus olan ve 1400 metre me 
"'~ıııı h Brodey, bu sözleri derin bir a- f · b 1 li!! 

1 
ş, uzura kabul etmiş, yi- ben, sizin bugünkü Osmanlı do _ sa esı u un an bu koşunun ikra-

1~,,, •ray mahafilinden aldığım ma- nanmasının faaliyet! kar,ısında l!ka ile dinliyordu. Davust'un dur- miyesi 190 lira idi. Bu koşuya 
··••ta duğunu görünce söylendi:: D 'k · · d k ı '•ıı nazaran genç kumandanı Marmaraya açılamıyacağıruzı he- ı a ısmın e i at girerek ikra -

lıt~~Ultan bir iyi sigaya çekmiş sap ettim. Burada bulunmanız ih- - Evet, sonra?. miyesini kazandı. 
~. Ulda oturamıyacağından, timalini d!işündüm. Doğru sanda- - Alman umumi karargahı bu İKİNCİ KOŞU 
L .11ııın her an düşman tahtel- la atladrm buraya geldim.. talebi yerinde bulmUf, ilk parti 
tıırlerinin t b Üç ve daha yukarı yaşta ve bu 
lııı<ltı _ aarruzuna maruz u- _ İyi ettin doııtum .. Çok teşek- olmak üzere üç tahtelb ahir gön - koşuya gelinceye kadar kazanç _ 
~ılti gundan, Anadoluya. mese!A kür ederim. Bu mesele mühim. Şu derıneğe karar vermiş Me 21, 22, · ları yeklınu 1500 lirayı geçmi _ 
Ilı~. Şehıre çekileceğinden bahset- halde biz hemen buradan demir 23. markalı tahtelbahirleri Os - yen halis kan İngilız at ve kıs -

tıı almak mecburiyetinde kalıyoruz. manlı donanması emrine .girmek raklara mahsus olup ikramiyesi 
~U(! Ver Paşa padişahı bütün duy- - Bir şey daha var Komodor!. üzere yola çıkarmış. 210, 75 ve 25 !ıra idi. Mesafesi 
tuna arının yalan ve yanlış oldu - - Yine bu meseleye ait mi? - Yola mı çıkarını§ dediniz?. 2000 metre olan bu koşuya dört 
~ı.ıikn~a uğra.şm~. Marmarada at girdi . Ve Kaya ismindeki at 
l!ı;;.. bahırlere karşı aman~ız bir - Evet.. !Hangi yolla, nereden gelecekmiş 

""adel - Nedir rica ederim?! bu tahtelbahirler? gayet güzel bir yarış yarapak bi 
lttrıı eye girişi.Itteğinden bah- rinciliği. Parista ikinciliği, Şip -
lııu. ı.ş. sultanı şimdilik teskine Anlatayım Komodor.. Amiral - Tuna yoU!e Karadenize ine - ka üçüncülüğü aldı. 

s'..affak olmuş... Soton takip hareketini yalnız "des- cekler ,oradan İstanbula gelecek -
•nıauvariler, yabancı delilcanlının troyerlere inhisar ettirmek iste - I !ermiş.. ÜÇÜNCÜ KOŞU 
l'ıırıltılttarını can 1culağile dinli- miyor. Ona göre tahtelbahirlerle _ Tahtelbahirler ne zaman yo- Bu koşuya gelinciye kadar- ka· 
lıii ltltdı. Brodey DaVU1t'un sözO.- mücadele edecek, çarpışacak, bun- la çıkmışlar öğrenebildiniz mi? zançları yekünu 3000 lirayı dol-
- ~!i, .•ordu: !ara karşı koyacak en iyi silah ,..;._ durmıyan üç ve daha yukarı yaş 
- ,,. ' - - Kat'i olarak tarihini bil mi -

~~ •ltı, bunlardan bize ne teh- ne tahtelbahirmiş, taki yerli yarım kan İngiliz at 
;, Var• M d k ahtelb yorum. Fakat bu dak ikada Tun;;ı- ve kısraklarına mahsus olan bu 
"'!~. : · annara a i t a- Brodey güldü: 
1. "· 

8

1 .• Şıddetıe tak.ip edeceg' ine ya indirildiklerini k abul etsek ni- koşunun mesafesi 1600 metre idi. 
..., - Evet... Bu noktayı iyi kestir-

(Uı oz veren ba§!rumandan ve- mi§! hayet b ir hafa sonra İııtanbulda Buna Prens Halimin atları da 
"ile Yapacak, ne yapabilecek?.. bulunurlar. dahil olduğu halde beş at girdi. ' 
u - Bunun için Osmanlı karargA-

'"tdavUst elim' kaldırdı, Br-~eyı· Ve Poyraz birinciliği, Mavı:ika 
•. uu hı umumisi, Almm umumi karar- (Devamı var} 

Urdu, devam etti: ikinciliği, Nirvana da üçüncülü-

ııı.'nurunuz Komodor, acele et- ğü aldılar. 

c~~iz .. Sıraııile her şeyi anlata- HARiÇTEN PARA GELiYORMUŞ'. DÖRDÜNCÜ KOŞU -
0 

Dört ve daha yukarı yaştaki 

~•ı •şkuınandan vekili, Harbiye halis kan Arap at ve kısrakla -
lııa iretine dönünce donanma ku _ • {f üıır.ü sayfadan devam) reye gelmemiş olduğu neticesine rına mahsus olan bu koşunun 
ıatdaııı Amiral Şosonu yanına rarlar aldığı tedbirler Cenubi İr- varIDl§ır. mesafesi 2200 metre ıdi. 
taııırtıııış; onunla bu mesele et- landa hüklımeti tarafından hoş Londrada bir çok İrlandalı kız- Bu koşuya dört at girdi. Ve a-
llıa Oda saatlerce süren bir konuş- görülmüyor. Dublin hükı1nıeti or-" lar vardır. Bunlar Londrada hiz- lakalıların tahmini hilafına ola-
~aı Yapııuş, şu tertibatı almağı talığa dehşet salan bombacılara metçilik etmekte, İngiliz evleri- rak (Karakuş) gayet güzel hır 

1 
arıa~tırmışlar: karşı tedbirler alınmasına tabiidir ne girmektedirler. Bunların da bu koşu yaparak bırinci, Bahtiyar 

~l~~ M:armara sahil şehir ve is- ki itiraz etmiyor. Fakat İngiltere- sıralarda işlerine nihayet verildi- \ ikinci oldu. 
~ eruı.e sahil muhafız müfreze- de bulunan bir çok İrlandalılar ği görülmektedir. Halbuki bu kız- Bu koşuda ganyan 980, pli. -
~•li Yerleştirilecek bunlar, maki- vardır. Bunlann hepsini toplayıp !arın Cumhuriyet ordusu teşkila- seler de 240, 120 kuruş ,·erdiler. 
~ . tiifek!erle takviye edilecek- memleketten çıkarmak cihetine tile alaka ve münasebetleri olmak Bu koşunun ikili bahsinde Ka -
~~.~leri de denizi tarassud et _ gidilirse o zaman İrlanda efkan şöyle dursun bilakis bu yüzden iş- rakuş ,.e Bahtiyara oynıyanlar 
?aitı lahtelbahirleri sahillere ya- umumiyesi galeyana gelecektir di- !eri bozulmak dolayısile bu teşki- 1080 kuruş kazandılar. 
~ t trııamak, iskele ve limanların yorlar. Yeni gelen Londra gazete- liita düşman oldukları görülmek- BEŞİNCİ KOŞU 
liıaı •hiikeden masun bulundurul- !erinden öğrenildiğine göre İngil- tedir. Dört ve daha , ul..•rı yaştaki 
'a~nı lemin etmek olacak.. tere Dahiliye Nezareti şimdiki hal- İngilizleri çok meşgul· eden bu halis ı.:an Arap at ve kısraklara 

Si~; kadar mühim değil Komodor. de öyle toptan bütün İrlandalıla- ırieselenın şu son alınan tedbirler- mah~us olup mesafesi 1800 met-
bııı n '.Çin uzak bir tehlike; gele- rı İngiltereden çıkarmak teşeb - le halledilmiş olacağı, artık İngil- re idi. Bu koşuya dört at giı-di. 
~Ulci ve en mühimine: hüsünde değildir. Bazı şüpheli gö- terede bombalar patlamıyacağı İnci gayet güzel bir ko~u ile bi -

liııct ıraı Soşon, Harbiye nezare- rülen kimseler sevkedilmiştir. Ba- bekleniyor. Gizli teşkilatın adam· rinciliği, Ünlü ikmciliği kazandı. 
liı-,y "n Çıktıktan sonra doğruca İs- zıları da sevkedilmeği beklemiye- !arına yabancı memleketler tara- e e 
ııı~lleye, don anmaya döndü ... He- rek kendi isteklerile İngiltereden fından verilen para meselesi de 
}'llııı destroyer fırkasının hazırlık çıkmışlardır. İrlanda Cumhuriyet yukarıda işaret edildiği üzere tah- Karagümrükteki Maç 
ııı,~ &sı.oı emretti. Bütün muh - ordusu teşkil.8.tının reisi olan \re kik ediliyor. Bu husustaki şüphe- Karagi.ımrük sahasında diin A-
~ r hazırlanıyorlar. Yarın sa- yukarıda kendi.sinden bahsedilen !eri kuvvetlendir~cek vesikalar a- kay Yılmaz ile Balat Başkurd ta· 
~~ beliti de bu gece, aabaha kar- Rusel'in gizlice İngiltereye girdi- , ranıyor. Herhalde bu bahis me - k;ımıları karşı'1aı'Şmı.ştardıır. Maçı 
'lf b0til!a Marmaraya açılacak, ge- ği etrafındaki şayialar üzerine ya- raklı bir takım safhalardan daha Balat Başkurd takımı ikiye brşı 
'-tarama işine girişecek, kö- pılan tahkikat kendisinin İngilte- geçecek gibi görünüyor. beş sayı ile ·kazanmıştır. 

' 
TARZANIN OGLU] 

~~ıır 
~"!. ~elınez kızı gözüne kestir -
ltı~Zelliğine hayran olmuştu. 

l~~ e onların beraber gezme
'ltlt.l;d ha 'l'et etmiyordu. ikisi de 

•• ı. 
• •ıoı.,.. . 
< ~ı~ ·n lngilız gencim öyle be-
~· ıı.~du ki, Korak'ın hayali 1 
~den tamamilc sil.ndi. 

• rıı ırler gelinciye kadar Mer
'•lt :;,a gitmen: tL Eskiden Ko
d'iı ~ tın doyurmak içm avlan
llt _aıııan onun peşı sıra gider, 

b h!tj,ını ed rd. 
"Qn e L 
~Un için Bpana ava gittiği 
ı)'lıııd 0

. Saim ile evdıt kalır ve 
"ıııı1n Çole kadar uzanıp kendi 

il i e dolaşırdı. 
r gün Meryem yine böyle çöl 

No: 35 

kenarında gezerken uzaktan bir 
keçinin acı acı meledlğini duy
du; ve anladı. Muhakkak bir ars
lan yaklaşıyordu. 

Meryem derhal elbisesini ve 
kundural arını çıkardı, bıçağını 

çekip sesm geldiği tarafa yürü -
dü. 

Keçi meleyordu. Meryem buna 
şaştı. Neden hayvancağız olduğu 
yerde bagırıyordu? Neden kaçmı
yordu. 

Keçinin yanına gelince bunun 
s~ebini anladı. Yavrucuk aya
ğından ağaca bağlanmıştı. Demek 
civarda avcılar vardı. Arslana yem 
olsun diye bu ağaca bir keçi yav
rusu bağlamışlar.dl. 

ÇeviTcn: FUAD SAMİH 

Meryem etrafı gözledi. Bu biça .... 
re hayvanı zevkine kurban ver -
mek istiyen kimdi? Bvana bu tarz· 
da avlanmazdı. Misafirlerinin de 
bôyle avlanmasına razı olamazdı. j 

Birdenbire Meryem ürperdi. Ke-İ 
çi yavrusu daha acı melemişti. .. 
Meryem gördü: ta kö~ede bir ars- 1 
lan yatmış, şikarına ateş- , 
li gözlerle bakıyor, üstüne atılma- ı 

ğa hazırlanıyordu. I 
Genç kız tereddüt etti: keçi yav

rusunun bulunduğu yere gidip i
pini kesinceye kadar arslan yeti
şecekti; ağaca tırmanıp canını kur
tarması kabildi? 

Ne olursa olsun böyle yapacak
tı. Keçi yavrusuna doğru koş -

mağa başladı. Arslan kükredi ve ı 
karşısında bir insan görünce du -
raladı. Bu suretle Meryem bir iki 
dakika daha kazandı. 

İyice gizlenmiş olan başka biri 
de kızın ağaca doğru koştuğunu, 
keçi ya\-rUstınun ipini kestiğini 

gördi.ı. O da arslan kadar şa~a kal
mıştı. 

Meryem .şini bitırd.kten sonra 
ağaca tırmandı. Arslan kendini 
topladı, ok gibi atıldı. Fakat kız· 
ağaca tırmanmış, kcçı ya,•rLSu 
kaçmıştı. 

Ars.an kükredı, Meryem ağa -
cı"l bir dal.nda kahk~a ile gül
dü. 

Bundan sonra adam sak.andığı 
yerden geri döndü, ta ilerideki ça
dırına girdi. Adamları kalkıp se
lam verdiler. Adam çadırdan bam
başka bir adam olarak çıktı. Sa -
kalını kökünden kesmi~ tıraş et
mişti. 

. . . , . . ,. 
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SPOR 
Dün Yapılan Su İstanbul 
Sporlarının Neticesi 1- Atletizm 

Kiirek Teşvik Mü:sabakalarının 
İkincisi Çok Güzel Oldu 

Dün Yenikapı ile Ahırkapı a -
rasındaki iki bin metrelik me -
safede İstanbul su sporları ajan
lığı tarafından tertip olunan kü
rek teşvik müsabakalarının ikin 
cisi yapılmıştır. 
İntizam içinde geçen bu mü -

sabakalarda bilhassa nazarı dik
katimizi celbeden şayanı mem -
nuniyet bir hadise de şimdiye 

kadar müsabaklarn girmemek 
kararını vermiş bulunan bütün 
denizci klüplerimizin bu yarışla
ra girmiş bulunmalarıdır. 

Dünkü kürek yarışlarında 7 

denızci klübün flamalarının dal· 
galanması bu sporumuz için iyi 
bir hayır alametidir. Alınan tek 
nik neticeler şunlardır: 

Mühtediler 
Tek çife kik: 
Günün ilk yarışı müptedi tek 

çifte kikler arasında oldu. Mem-
- leketimizde son senelerde ılk de· 
fa olarak Galatasaray, Güneş, 

Beykoz, Fenerbahçe, Altınordu, 
Beylerbeyi ,.e İzmit olmak üzere 
tam yedi tekne iştirak etti. 

1 - Galatasaray 10.47. 
2 - Beykoz. 
İki çifte kik: 
1 - Güneş 10.20. 
2 - Beykoz 10.26. 
Tek çifte Bayanlar: 
Bu müsabakaya Glatasaray, 

İzmit ve Güneş olmak üzere üç 
tekne glrdı. 

1 - G;üneş. 

2 - İzmit (Müsabaka harici). 
Dört tek kik: 
Bu müsabakaya Galatasaray, 

Güneş. Beykoz, Altınordu \'e İz
mit olmak üzere beş tekne gir -
dı. 

1 - Güneş 9.44. 

2 - İzmit (Müsabaka harici) 
9.49. 

3 - Galatasaray. 
İki çifte Bayanlar: 
Bu yarı~a Güneş ve Galatasa

ray klüpleri iştirak etti. 
1 - Güneş 5.15. 
2 - Galatasaray 6.07. 

Kıdemsizler 
Tek çifte kik: 
Kıdemsiz kürekçiler arasında 

yapılan tek çifte kiklere Be)· koz 
Galatasaray, Güneş, Altınorou, 

Beylerbeyi, Fenerbahçe, İzmit ol 
mak üzere yedi klüp iştirak etti. 

1 - Galatasaray 11.43. 
2 - Beykoz 11.53. 
3 - İzmit (Müsabaka harici). 
İki çifte kik: 
Bu müsabakaya Galatasaray, 

Be~·koz, Güneş, Altınordu, Fe -
nerbahçe ve İzmit olmak üzere 
altı tekne işirak etti. 

1 - Beykoz 10.22. 
2 - İzmit 11.07 (Müsabaka ha

rici) . 

Adamlarına sordu: 
- Çok değiştim mi? 
- Anneniz bile sizi tanıyamaz 

üstad. 
Adam sevindi, gülümsedi. 

- 17 -
Meryem elbisesi ile kundurala-. 

rını bıraktığı ağacın dibine geldi. 
Neş'eli neş'eli bir şarkı söylü

yordu .. Fakat bir alay maymunun 
elbisesıni ve k.ıınduralarını aldı

ğını görunce canı sıkıldı. 
Ormanın kenarından cHanım•

la mioJfirlcri dörtnala geçtiler. 
Avdan dönüyorlardı. En geride 
de, .Morıson vardı. Etrafı seFe -
derken ağaçlardan birine bağlan
mış olan atı gördü ve .Meryemin 
atını tanıdı. Muhakkak genç kız 
irormana girmiş, yolunu kaybet
mişti . .Morison gördü. Hemen atı
na atladı, atını Meryemin atının 

yanına bağladı, ormana daldı. 

(Devamı var) 

Dört tek kik: 
Bu müsabakaya Galatasaray, 

Beykoz, ve İzmit olmak üzere üç 
tekne iştirak etti. 

1 - Beykoz 9.26. 
2 - İzmit (Müsabaka harici). 
Dört tek Bayanlar: 
Bu müsabakaya yalnız Galata

saray girdi ve mesafeyi 4.44 te 
, katederek birinci oldu. 

Kıdemliler 
Günün en mühim müsabaka -

!arı klüplerln usta kürekçileri a
rasında yapılan kıdemliler ya -
rışları idi. Programda gösterilen 
saatte tek çifte kik ile müsaba
kalara başlandı. 

İki çifte kik: 
Bu müsabakaya Beykoz, Gala

tasaray, Fenerbahçe, Güneş. Bey 
lerbeyi olmak üzere beş klüp iş
tirak etti. 

1 - Güneş 10.31. 
2 - Beykoz 11.H 
Tek çifte kik: 
Bu müsabakaya Galatasaray, 

Beykoz, Güneş. İzmit ve Beyler
beyi olmak üzere beş tekne gir
di. 

1 - Galatasaray 9.40 
2 - Beylerbeyi. 
Dllrt tek kik: 

j 

Günün son müsabakası dört 
tek kikler arasında idi. Bu yarı
şa İzmit, Güneş, Beykoz olmak 
üzere üç tekne girdi. 

1 - Güneş 8.48. 
2 - İzmit (Müsabaka harici). 
Müsabakların sonunda yapılan 

puan tasnifinde 26 puan kazanan 
Beykoz günün şampiyonu olarak 
Jjanlık tarafından verilen kupa
yı aldı. 

Güneş 24 puaıYa ikinci, Gala
tasaray 19 puanla üçüncü, Bey
leı beyi 4 puanla dördüncü, Fe -
nerbahçe ve Altınordu birer pu 
anla besinci oldular. 

Müsabaka harici yarışlara gi- 1 
ren İzmit kürekçilerinm aldık -
ları derecelere nazaran puan va
ziyaretleri 19 la Galatasarayl:ı 

mü müsavidir. 

• • 
Federe Olmıyan, 

Klüplerin 1 

Vaziyeti 
Bunların da Teşkilata 
Rabtı İşi Görüşülüyor 

l 

Teşekkül ve tescillerınde for - ı 
malitesı ikmal edilmiş bulunan 
ve şimdiye kadar gayri federe 
klüp Ü"lvanile teşkilat harici t~ 
tulan ve kuvvetleri federe klüp
lerimize yakın bulunan İstanbul
daki birçok gayrifedere klüp ile 
bunlara mensup sporcuların be
den terbiyesi kanununun mer'i
yete girmesinden sonra ne gibi 
bir muameleye tabi tutulacak!> 
rı hakkında vaki olan müracaat
ları tetkik eden Genel Direktiir
lük bu hususta kanunda fedue 
ve gayri federe diye iki zümre 
mevcut olmadığına nazaran bun 
!arın d,ğer klüpler gibi muame
leye tao[ olmalarını ve kendıle
rini beden terbiysine tescil etti
rerek azalarını da sicil talima
tındakı kayıt ve şartlara uygun 
olan lisansa ettirmelerini ve bun 
dan sonra da federe klüplPr gibi 
müsabakalara girebileceklerine 
karar vererek bunu İstanbul böl 
gesine bildirmiştir. Şu hale göre 
şehrimizde bilhassa futbolde şöh 
ret kazanmış Pera - Şişli g'bi e
kipleri tescilden sonra federe 
klüplerimiz karşısında yer almış 
olarak göreceğiz. 
Yalnız tesciller;ne emir veri -

len bu teşekküllerdeki ecnebi ta
büyetindeki sporculann ne suret 
le tescil olunacaltları ve sicil ta-

Birinciliği 
Birincillği Kazanan 

Kuleliye Kupa Verildi 
Dün Fenerbahç<! stadında is, 

taobul atletizm birinciliklerine 
devam edilerek müsabakalar so
na ermiştir. Yine çok az bir se • 
yirci önünde yapılan bu müsa· 
bakaların sonunda maalesef at. 
letizın ajanlığının bundan evvel-
ki müsabaltlara glişigüzel 

lisanslı ve lisanssız talebe ve 
başka klüplerden müseccel spor
cuların koşulara alınması netice
si umumi tasnifte puanların he
saplanmasına imkan bırakmadı-

' ğından ve klüplerin biribirine iti 
razlarının içinden çıkllamadığı 

cihetle umumi puanların hesap 
!anması ve şampiyonun tayini i
şi yine masa başına teknik he -
yete havale edilmiştir. 

İşte neticesi henüz belli olmı -
yan ve teknik heyetin vereceği 

karardan sonra ~piyonun ta
yini mümkün olacak olan İstan
bul atletizm b:rincilıklerinin 

dünkü teknik dereceleri şunlar -
dır; 

50 metre: 
1 - Fikret (Galatasaray) 6. 
2 - Melih (Fener). 
200 Metre: 
1 - Fikret (Galata.saray) 22.9 
2 - Melih (Fener). 
400 metre: 
1 - Melih (Fener) 52.6 
2 - Zari (Galatasaray). 
800 metre: 
1 - Riza Maksut (Fener) 2.02. 

2 - Recep (Müsabaka harici). 
110 mania: 
1 - Yavru (Galatasaray) 17. 
2 - Yavru (Galatasaray). 
Uzun atlama: 
1 - Melih (Fener) 6.32. 
2 - Yavru (Galatasay). 
Yüksek atlama: 
1 - Melih (Fener) 6.32. 
2 - Yavru (Galatasaray) . 
Yüksek atlama: 
1 - Polat (Galata;;aray) 1.81 

1/2 
2 - Süreyya (Boğaz'çi) 1.72. 

Disk: 
1 - Arad (Beşiktaş) 39.77. 

2 - Ya\'ru Galatasaray) 33. 
45. 

Yunan diski: 
1 - Arad (Beşikta~) 35.22. 

2 - Yavru (Galatasaray) 
Sabri (Kuleli). 

5000 metre: 
1 - Rıza maksut (Fener) , 

16.10.4. 
2 - Hüseyin (r.>emirspor). 
4X400 bayrak: 
1 - Fikret, Cemal, '}alip, Za 

ri (Galatasaray) 3.33.2. 
2 - Fenerbahçe. 
:Müsauaka\Qrdan sonra derece 

alanlara madalydar verildi. Ü
çüncü kategori birinciliğini ka -
zanan Kuleli ile dördüncü kate
gori biı'iııcisi Haydarpaşaya ku
palar verildi. .. . 

Vefalıların idare Hey'eti 
Vefalılar kl ·p hıkalinde 

senelik kongrelerini yapmışlar 

ve yeni idare heyetini seçm••ler 
dir. Vefanın yeni idare heyeti 
şu zevattan müteşekkildir· 

Reis Salih Şahın, aza'ıklara: 
Ramiz Şahın, Hamdi Dağlı Arif 
Beş~r. Edip Kunt seçı lmiş ve Ve 

falılar hami reisleri olan R:ya -
setkümhur umumi katibi Ke -
mali tekrar ve ittifakla seÇ"T\ış· 
!erdir. . .. . ... .. '"' ... ...,.. . ... ...... 

!imalında da buna dair bir sara
hatin mevcut olmayışı işi biraz 
güçleştırecek ve gecikhrecektir. 

Bu sene bu tesciller ikmal edil
dikten &onradır ki, !Jğ maçları -
nın küme ve başlama tarihinnl 

tesbltl mümkilıı olabilecektir. 
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Deniz Gebikli Erbaş Orta Okul 
Müdürlüğünden: 

1 - Okulumuzun kayıt ve kabul müddeti Genelkurmay Başkanlı

ınca 15/A,!;ustos/939 tarihine kadar uzat:lmışur. Bu ınıiddetin niha

et~ kadar iııtekliler bir iatida ile okul müdürliıgüne müracaat etme
ler. 

ll - İstldaya §ll1llar bağlanacaktır. 

A - Fotoğraflı nütus ciiT.daru veya musaddak ııureti. (Tımhlh edil

iş nüfus ciızd.ını ka"l)ul edilmez.) 

SATICILARINA: 
Bira fiatının yakında indirileceği düşüncesi le 

vermek bazı sipariş bayilerin kôfi miktarda 
istemedikleri anlaşılmıştır. 

Bira fiatı indirildiği zaman 
Bayiler elinde bulunacak şişeli 
biralar için fark verileceği cihetle 
Her bayiin hiç bir zarar endişesi olmadan de-
vamlı bir surette sipariş vermesi tavsiye olunur. 

inhisarlar İdaresi 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların 
mikroblarını temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 

H o 
B - Beş sınıflı llY okul ıahadetnamesi veya orta okul tasdiknamesi 

(nihayet üzerinden bir sene müddet geçmj,ş olanlar kabul edilir>. Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluk-
0 _ Uzerinden bir sene geçmeıruş çiçek aşısı kağıdı. larını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesana iltihabını, bel ağrısını, sık 
D - Geıek kendisinin ve gerekse ailesinin fena şöhret sıdıibl ol- sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te

adıklan ve nıahkümiyetleri bu1unm•d1k1•rı hakkında hüsnühal u- min eder. idrarda Kumların ve mesanede Taşların teşekkülüne mani 
jıdı. olur. Her eczanede bulunur. 

l 

Saçlarıma Ak Düştü - Sarsam Seni 
Şarkılarının bütün >nceliklerinı 

plağa almak suretile yeni bir mu
vaffakiyet gösteren dünyanın en 

büyük p!Ak fabrikası 

Çok sanat'kiır ve hassas olan yenı oırnyucu•• 
i 

MENŞURE TUNAY'ın 1758 5 No. Plağını il••••• Muhterem müşterilerine takdim eder. ';i;ill_/_': 
---~~~~---~ ..... ---~ ..... .;;_~-------

Devlet Demlryoll•rı ve Llm•nl•rl 
lfletme u. idaresi llinları .__ __ ..,:ı;.;;,;.;.~~~~~~~--~~ 

Muhammen berte:1eri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (2~ f 
malzeme ve eşya !ıer grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 28/8/9 il 
zartesi giln\! hizalarında yazılı saatlerde Haydarpaşada Gar biJIB:ı~. 
hilindeki komis0 on t~r~f,ndan kapalı zarf usulile satın aJınacakkal :r 

Bu 'şe girmek isteyenlerin her grup hi.zuında yazılı m_uval< uııııl' 
minat ve k.nuııun fav;n ettiği vesaikle birlikte tekliflerını ııı rcl 
zarflarını eksıltme saaUnden bir saat evveline kadar komısyoıı 
ğine vermeleri lazımdır. a~" 

.Bu işe aıt şartnenıe~er komisyondan paraSlz olarak dağıtılJll 
d~ - ~ 

1 - 1 Ade, elel:tr:k motörlü matkap tezgiıhı muhamnıeıı . ıİ 
1520 lira muvakkat t•nıinatı 114 lira olup kapalı zarfla eksi!tıll•5 ' 
16 te yapılacakLr. .. ı 1 ıf> 

2 - 4 kalem mııhlPlif termo elektrik piromtere ve teferrıı\ıf 
hammen bedeli 950 liıa muvakkat teminatı 71 lira 25 kuruş olllP 
zarfla ekslitmesi saat 15,30 da yapılacaktır. (5967) 

fstanhul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
İstanbul Giımrükleı i için 65 ton Antrasit ile 200 ton kriple :~ 

kömürü açık eksiltme suretile alınacaktır. 

1 - Muhamır."n bedeli 4228 lira 50 kuruş olup muvakkat teı!l 
. 317 lira 14 kuruştur . U' 

2 - Evsaf 'e s~TtMmesi Leva~ım servisinde her gün görüle~ p 
3 - Eksiitn.e 10/8/939 :ı)erşcmbe günü saat 10 da Galataoak 

müdürliık binasında yapılacalı:tır. . ( 
4 - İsteklilerin •artnamede yazılı kanuni vesikalarile birlıJ<lf 

meleri. (5J'17) ~ 

İstanbul Belediyesi İlanları 
3 - Birinci umf için 12 ilA 16, ikinci sınıf için 13 ili 17 ve üçüncü İ Ô il'- Muhammen 

ınıf için 14 ill lly~arınıda bulunmak ve doğrudan doğruya sınıf geç- T · t bed r 1 D KKAT: HELMOBL idrarınızı mavileştirir. " 
Sıhhat Vekaletinin 14 • 7 • 932 tarih v" 2 • 27 numaralı Ruhsatım haizdir. emına e 1 

i§ olmak. ------------------1----------------•ı 112,50 1500,00 

!8ııı: 
Yıktırılan Taksim bahçe gazinosundan 

4 - Gedıkl; er olerak da ayrıca orta okul mezunları alınarak doğ-1==============~===============~-=------========I etlen 100 metre mikab kereste satışı J1I' 
Sırkecide Hocapaşa camii sokağında 49,50 
murabbaı çeşme ve su hazinesi arsası satışı 

;rudan doğruya donanmaya Gedikli Erbaş yetııtirrnek Üzl!Te gönderile· 
eeklerinden bu gibilerln de yukarıdaki vesaiki bir istıdaya bağlıyarak 

okul müdürlüğüne müracaatları. (Bu gibilerln yaş hadleri 111 ilA 19 

olacaktır.) 

5 - İsteklilerin Kasımpaşada lbulunan okul müdürlüğüne veya men-

&up oldukları ~kerllk şubeleTine müracaatları. (5568) 

Maliye Vekaletinden: 
14/8/939 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti bi

:ııası içinde Malzeme müdürlüğü odasında toplanan Malzeme eksiltme 

koill16Yonunda 1170 lira muhammen bedelli muhtelif camların açık ek

siltme usulü ile ek•iltmesi yapılacaktır. 

Ekelltme ~artnamesi ve teferrüatı Malzeme müdürlüğünden bedel

siz olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 87 lira 711 kurnştur. 

İBteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile 

birlikte aynı gtin saat 15 e kadar mezkur komisyonda hazır bulunma-

ları lazımdır. (3374) (5648) 

Nafıa Vekaletinden: 
10/8/939 perşPmbe günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekfileti blnası 1 içinde Malzeme mijdürlüğü odasında toplanan Malzeme eksiltme loo

misyonun.da 3818.75 lira mıılı.ammen bedelli 9000 litre kırmızı benzin ile 
650 teneke beyaz berzinin açık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapıla
cıınctır. 

Elı:siitme ıartnamesi ve teferrüatı bedelısiz olarak Malzeme müdür
lüğün.den alınabılir. 

Muvakkat teminat 286 lira 41 kuruştur. 
İıı!Pklilerln muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile 

birlikte ayn: gün !aat 15 e kadar mezkur komisyonda hazır bulunmala-
rı lAzırndır. (3257) (5543) 

Daima Gene , 
Daima Güzel 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzar atından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsemin 
KANZUK 

isimli 2 şahe<ıeri, bütün dün
yanın en mükemmel güzellik 
müstahzaratıdır. Ötededberi 
memleketimiz kibar aleminin 

Bandırma Belediye Riyasetinden: takdirine m~ar olmuştur. 
Krem Balsamın kanzuk 

Beher metre 
mubam• muhammen 

mea bedel Fiyatı miktarı 
ra Kr. Lira Kr. metro 

300 00 1 50 200 

125 00 2 50 50 

45 00 4 50 10 adet 

470 00 

Cinai 
12 mılimetre kutrunda 24 telli keten 
hortum. 
40 milimetre kutrunda telli lastik 
hortum. 
112 milimetre kutrunda rekor. 

Yukarıda miktarları ve muhammen bedelleri gösterild 'ği veçhile hor
tum ve rekor açık eksiltme suretile alınacaktır. 

Buna ait şartname bedelsiz olarak Belediye muhasebesinden ve

rılir. 

Eksiltme 11/8/939 cuma günü saat 15 de Belediye encümeninde ic
f:"a edilecektir. 

İhaleye girecekler otuz beş lira y>rmi beş kuruş miktarında olan 
muvakkat teminatı Belediye veznesine yatıracaklardır. 

Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek üzere ilan olunur. (5627) 

Kadın güzelliğinin sihirini 
terkibinde saklıyan en ciddi 
ve şayanı itimad markadır. 

Genç ve ihtiyar bütün kadın
lar için zaruri ihtiyaçtır. Cil
din letafet ve taravetini art
tırır. Yağlı, yağsız ve acıba -
dem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını 

temın eder. Yüzdeki çil ve le
keleri alır. Sivilceleri tama -
men izale eder. Traştan son
ra cilde lAtif bir serinlik ve
rir. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyo4lu :lstnıhuı 

., 

o. Denizyollan u. Müd ü rl üğü ilanları 
7 Ağustostan 14 ağustosa kadar 

Muhtelit hatlar• kalkan vapurl•rın lalmlerl, 
kalkıt gUn ve aaatlerl ve kalkacakları rıhtımlar 

Kara4Hla hat tına 

lartuı "•ttına 

lamlt h attın• 

ıan4 ırma 11attı11a 

lmrH hattı ııa 

A7valık hattlfıa 

lznılr Hrat hattıH 

Mer-ıln tı ettnıa 

- Salı 12 de (Cümhuriyet), 
Perşembe 12 de (Aksu), Pa
zar 16 da (Tarı), Galata rıh
tımından. 

- Salı 18 de (Burs"), Cumarte
•i 18 de (Antalya). Sirkeci 
rıhtımından. 

'- Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 
da (Uğur). Tophane rıhtı -
mından. 

- Pazartesi 13 de ve diğer gün
ler 8.45 de (Maraka:r;J siste
mi vapurlardan biri. Cumar -
t esi ayrıca 13.30 da ve Pazar 
20 de (Trak), Çarşamba pos
tası Tophane rıhtımından ve 
diğer postalar Galata rıhtı -
mından. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cu
ma 8.15 de (Trak). Ayrıca 

Çarşamba 20 de (Antaly!U, 
Cumartesi 20 de (Bursa), 
(Trak) Galata rıhtımından, 

diğerle;ri Tophane rıhtımın

dan. 
- Sah ve Cuma 19 da (Bartın;), 

Tophane rıhtımından. 
- Pazar 9 da (Tayyar). Topha· 

ne rıhtımından . 

- Çarşamba 15 de (Kemal), Cu 
martesi 15 de (Saadet\). Sir • 
keci rıhtımından. 

- Pazar 11 de (Ege). Galata 
rıhtımından. 

- Salı 10 da (Konya), Cuma 10 
da (Analart111J. Sirkeci rıhtı· 

nıından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü maltlınat afllbda 
telefon numaraları yazılı acentelerden öfrenilir. 

Galnta Acenteliği - Galata rıhtımı Limanlan 
Umum Müdiirlüğü bin8'it altında 

Galata acenteliği - Galata İstanbul mlnlaka Liman 
Reisliği binası altında 

Sirkeci Acentellti - Slrkeel, Yolcu nlonu. 
(5963) 

Sahip ve ne§riyatı idare eden Bqmuharrlr1 
ETEM İZZET BENICK 

Buıldıi' 7erı SON TELGRAF lılatbuaı 

42362 

,0133 
12740 

55,69 142,50 

Senelik kira 

6,15 82,00 

5,40 72,00 

1,13 15.00 

8,10 108,00 

1,80 24.00 

Fiorya çarş>sında 15 numaralı dükkan . / 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde :f;IÇ' 

ğında 32/61 numaralı !YV. ti'j 
Biiyükdered.e Büyükdere caddesinde 199 pVe 

k~hve karşısında 72 metre murabbaı BeJedll . J 

arsa ı:r 

'lnpkapıda Arpaemini mahallesinde Tralll~~~ 
desinde 97/117 numaralı ev. ~I 
Kapalıçarşıda Kazazlar sokağında 44/46 ıı• 
h dükkAn. ( 

·._tef 
Tll'lımin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazıh ı_'~v 

rı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 14/8/939 pazartesi gıı ~ 
14 de Daimi Encümende yapılacaktı-r. Şartnamele-. Zabıt ve ]'ı!Vı ı 
Müdürlüğü kaleminde görülebHir. Taliplerin ilk temjnat mııJ<b";vl 
mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bV 
!arı. (5167) ~ 

BAKER mağazalannın sattı;-- J 
kostüm ve pardesüler, emsalsiz ı 

bir biçimdedir. 

SAC LAM 
ŞIK. 

ucuz 
Hali hazırda piyasamızın en 
zengin çeşidleri, her yerden u
cuz fiat ve müsaid şartlarla sa-

tılmaktadır. - __________ :.; 

Ç-ocnk HekiJJJ.İ ~I~ 
Dr. Ahmed AkkoYıı~,.' 
Taksim - Talimhane Pal~ sJ'I 
Pazardan maada her~ 

15 den sonra. Tel: 40 

GÖZ HEK11'fi Jıl 
• />.1 Dr. Murad Raını 1,~ 

Taksim - Talimhane, 'l'ııt 1 ~ 
caddesi No. 10 Urf~ 

1 
İnhisarlar U. Müdürlüğündeıı: 

'~~~~--~~~~~~~~~--- I 

1 

Ciaai 
· ıı,.e r J 

miktarı muhammen B. ybde 7,5 teminat eksıo•- J;l 
lira kr. lira kr. _.....,.,.)~ 

~t 100 K.g. 780.- 58.50 Açık eksit. 
Muhteli! boy 1

1 
I 

çıvı 50000 Kıg. 7000.- 525.- Kapalı z. ,.~1'~ 
1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miJccları ;~ııf" ,, 

kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alırısc ş"~ 
2 - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksilN!le l 

saatleri hizalarında yazılıdır. ,c 
3 - Eksiltme 8/VIII/939 Salıgünü Kabataşta Levaıı.ın ·I 

bayaat şuıbesin.deki alım komisyonunda yapılacaktır. ıırı•Jıl' r 
4 - Şartnameler her gün sözü' geçen şubeden paras_'.z 8 J<lil tı":_.ı 
5 - Kapalı zarf milnakasasına gireceklerin mühürlu te .

8 
bıı;;ı 

tubu kanuni vesaikle. %_ 7,5 güvenme parası maıkbu~ıı ,e~88 ti1;-' 
teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ıhale oe 'J' 
bir saat evvel lromisyon başkanlığına makbuz muka:bih!l palf 
mesi lAzımdır. Diğer eksiltmeye girecekler ~;, 7,fJ güve~~"~c8atl 
eksilime için tayin edilen ıünde mezkı'.lr komisyona nıW"!) 

. _(!i5'" 

• 


