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(Yazısı 2 inci sayfamızda} 

iki Alman tayyaresi 
Çekos:ovakyada karaya indi 

p·ıouarı tevkif olundu 
Prag, 12 (A.A.) - Dün saat 19.30 

da her birinde birer tayyareci bulu. 
nan ve antrenman mektebine ait olan 
iki Alman tayyaresi, Mora vyada kain 
Trebik'dc karaya inmiştir. Tayyare
ciler. 14 ve 15 ağustosta yapılacak o. 
lan tayyare müsabakaları için MU. 
nihtcn Viynnaya gitmekte oldukları
nı söylemielcr ve fırtına dolayısile 
yollarını şaşırmıe olduklarını ilave 
etmişlerdir. 

iki pilot, hükumet memurlarının 
nezareti altında Trebik'da bir otelde 
kahrJı:ılardır. icra edilecek tahkikat 
neticesinde <'Sbabı müşeddedc görUl. 

E!rüsk vapuru Y_!!k~_da - -- _,_, .. 

geliyor 
...-

.· 
' 

• ,:. fnc;n edil<'n EtrU~k 'npunı denb:c fndfrllmlşUr. Vapur 
Jrarnbnrgua • 

t 
_,1('rCk Umanımıza gelecek, l\lcr in hattına tahsis cdile

lılııkmda harck<' '-" r- 1 , apunuı Ham bur g<\a alınmış bir retmılııJ aöril.rorsuuum. 
eekttr. Borada yen 

mediği takdirde pilotların serbest bı .. 
rakılmaları muhtemeldir. 

( onu: Sa. 2 SU. 2) 

Bugün 5 ncl sayfa
mızda bıışJadı 

Sekizinci sayfada Cep Romanlan 
serisinin yedincisi 

Şeytanın 
Kukla.arı 

Klt~t y~uruıara ınm~e 
Şirley ölmedi 
2 nci forması çıkıyor. Fiyab 
5 kuruş. Bir Şirley a1an be
davadan sinemada Şirleyin 

filmini görecektir. 

(Sonu: Sa. 2, Sü. 4)" 

Japonya 
Notamıza cevap verdi 

Şehrimizdeki toplantının siyasi ve 
iktısadi bir mahiyeti yokmuş 
Ankara, 12 "A.A." - Anadolu Ajansının haba ald• 

iına göre, Japaıaya bü:»ük elçiliği müsteşarı Ankaraya 6el• 
miı ve elyevm mezun bulunan hariciye katibi umumW Na
man M enemencioğluna vekalet eden Eaat Atunai ziyaret 
etmi~tir. . 

Müsteşar, lstanbula gelen Japon diplomatları hakkın
da Japon büyük elçiliği namına Esat Atuner'e izahat ver
miş ve bu ziyaretlerin hiç bir resmi sıfatla olmayıp tama· 
men hususi mahiyette bulunduğunu ve her türlü aiytui oa 
iktısadi gayeden ari olduğunu beyan eylemiştir. 

Bu izahat üzerine 10 'Ağustos tarihli bültenimizde meo:. 
zuubahis olan mesele böylece tenevvür etmiş ve halledil
miştir. 

Güzel sanatlar akademisinde 

Sovyet artistik fotoğraf 
sergisi açıldı 

Sovye~ sefiri Türkçe 
nutuk söy:edi 

bir 

Romadan bir ses 
Londranın ademimüdahale 

planı tatbik edilemez 
,(Yamı 2 imi uıfüal 



ispanyada Frankocular 
ilerlemeye başladı 

Banelona, 12 (A.A.) - Scgre neh
rbün Balaguer'in cenubunda bir cllm.. 
huriyetçi kolu tarafından geçilmesi, 
kartı tarafta bir aksüllmel doj'ur • 
m111 ve Frankistler, biri nehrin sal 1 
kıyısmda Balagiıer'in p.rkında diğe. 

ri ise cephenin şimalinde ctlmhuri - ı 
yetçilerin Piedrasdeaolo bölgesinde 
olmak Uzere iki noktadan mui:::ı.bil bil 
cuma geçmişlerdir. 

Birinci noktada cUmhudiyetçiler bir 
miktar geri çekilmişler, fakat BalL 
per'in arkasında yıne nehrin aağ 

kJyumda tutunmu§lardır. ikinci nok
tada Frankistlerin hücumları geri 
püskürtülmüş ve mevzilerde hiç bir 
Oeği§iklik kaydedilmemi§tir. 

Barselon, 12 (A.A.) - .M.illl mUda. 
faa nezaretinin tebliğinde er.cUmle de
niyor ki: 

Olmhuriyetçiler, Piedroe Aolo'ya 
kartı yapılan iki hUcumu tardetmi1-
lenllr. 
Şark cephesinde iki taraf hatların

da ufat but tadilit vukua gelmlf. 
tir. 

Yakm eark cephesinde c:Umhuriyet
ofler, Guadalaviar mmtakumda ya. 
plan htlcumlara mukavemet etmi§ -
Jer ve hatlarmı hafif surette tadil ey. 
lemi§lerdir. 

mrtramadura cephesinde Kabeza 
Delbuey etrafında riddetli muha.re • ı 
beler vukuagelmektedir. 

Jladrit, 12 (A.A.) - Estramadura J 
eeplıealııde Kabeza del BUey etrafın. 
da ve Kastllera mmtakasmda mulı4- l 

rebeler devam etmektedir. Frankist. 
lerin manevrası, Kabeza del BUey'i 
çember içine almaktır. CUmhuriyetçi
ler, bu kıskacı iki uçtan açmağa ÇL 

lı§m&ktadır lar. 
Herrera de Duke mmtakumda Fran 

konun kıtaatı Siyerra dö Valdehornoe 
üzerindeki tazyiklerine Bueba dö Al
koser istikametinde devam etmekte. 
diri er. 

Riyo Guadiyana'nm sol sahilinde 
yerletmiş olan kuvvetler yeni milda
f aa mevzileri vücude getirmek sure. 
tile dilşmanm teşebbUşlerini yonıl -
mak bilmez bir faaliyetle akim bırak 
mal tadırlar. 

B\ırgos, 12 (A.A.) - Cenup ordu. 
f!U, F.strama.dure'de ileri hareketine 
devam etmektedir. Bu ordu, bu gUn 
Kabeza del Riley'i tamamile ihata et
miştir. 

Ebr cephesinde muharebe devam 
etmektedir. Frankistler'in piyade kı. 
taatı, ilerlemektedir. Fakat varmq 
oldukları noktaltn tasrih etmeğe ılm 
dilik imkAıı yoktur. 

Oelo, 12 (A.A.) - Bergen limanı
na mensup Skulda admdald vapur, 
Franklatlerin bir harp gemlst tarafm 
dan yakalanarak Kadiks'e getirilmlt 
tir. Bu vapur, kuru morina balığım 
hlmil olduğu halde lzıandadan Mar. 
silyaya. gitmekte idi. 

Hariciye Nazırı, General Franko 
ne7.dinde protestoda. bulunmu§ ve va
purun eerbest bırakılmasmı istemi§. 
tir. 

Rusyada milli müdafaaya 27 
milyar tahsis edildi 

KoskOTa, U (A.A.) - T .. AJa., 
• blldlrl7or: 

Maliye halk komiseri Zverev, SoT
J'9tler Blrlltf 7Uksek meclisinde btlt
ce hakkında yaptığı beyanatta, 1936 
4a btltçe Tarldat fazlaliğının bir mll-
7ar 931 milyon ruble, 1937 yaridat 
fUlalılmın da 2 mllyar 700 mllyon 
nabte oldulunu kaydettikten sonra 
HCUmle demlttlr ki: 

1938 bütçesi, milli ekonomi plln
lanna göre ve bu ekonominin lnkl
f&fı nzarı dikkate almarak teıblt o
lunmuştur. Varidat faslı, 125 mll-
7ar 188 mllyon ruble, mua.rtf faalı 
lae 123 milyar 688 milyon rubledir. 
Killi ekonomi işlerine 4 7 mUyar, btı-
7'1k lntaat işlerine 38,3 mllyar, 808-

1&1 Te ktlltu.rel tııere 31,4 milyar, 
maarife ZO mlJyar, ııhhlye7e 8, 7 mll 
7ar tahılıı edilmiştir. 

:Maliye halk komiseri, federe cum 
h11rl7etlerln btıtçelerindekl büyük 
fulalık gösteren rakamlan aaymı,, 
80"f7et tasarruf sandıklarındaki pa
raların bef ıenede beış misli yükse
lerek 6, 7 milyarı geçmekte oldutu
lla blldlrml1Ş, memlekette elll mll
JOD devlet eahamı hamm bulundu
lall• !taret etmlf Te nlha:ret mtlda
fn Uıti7açlannı n BoV)'etler Bir· 
uttne karşı harp 7apmak lluıunnda 
f&flat memleketlerin dnamlı tahrik 
lertnl ka7deyledlkten sonra demlt
tlr ki: 

8017etler Birliğinin müdafaa kay. 
fttlnl )'orulmadan fazlala,tırmatı -
J1L 1918 btltçeslnde mtıdafaa7a 17 
mll7ar konmuttur. 

Bu beyanat, mebuslar tarafından 
tl44etle alkıtlanmı, ve kızıl ordu 
laattrnda izahata vesile olmuştur. 

Jloakova, 12 (AA.) - T ss AJau
m bUdlri7or: 

Birlik Bov.retı, dUnktı toplantısın
da. btıtçe enc1lmenl reisi Sdorovun 
h7anatını dinlemiştir. 

Sdorov ezcilmle demiştir ki: 
MecUıla tasdtklno arzolunan 

Wçe., 8o17e't hUkQmetlnln her saha
~ Tazlfeslne ve polttlkasına ta. 
J1~l7le mJivatıktır. Encnmen, ez
olmlt. mldafaa tahsisatını tamaml
ı. t.nfp eylemektedir. Heaabatı ln- ı 
eedea lnce)"e tetkikten ıonra. encll
aen, varidat faalmın, 1,6 mll7ar 1-

ll'H n'e, 118 mfl7at '179 mny0J'a •e 
masarif fasllnın da, 123 milyar 688 
mtlyondan 125 m.llyar 275 mllyona 
çıkarılmasını teklif etmektedir. 

Milliyetler Sovyett de bOtçe mtlza
kereal ile me,gul olmaktadır. 

iki Alman 
tayyaresi 

( V st yam 1 ttlCide) 
Berlln, 12 (A.A.) - Berlindekl Çe. 

rikoalovak sefareti, geçen hafta iki Al 
man tayyaresinin Çekoslovak arazi. 
al Uzerinden uçmasını dün Hariciye 
Nearetl neminde protesto etmi§tir. 

Dlln de bir Alman tayyaresi, yeni
den Çekoslovak arazla! Ur.erinde uç. 
m111 ve Gluerv&ld tızerinden geçmiıt
tır. 

Bu mevkide Alman eosyal demok. 
ratlan ile wkuagelen bir arbede es
nasında maktul düşen bir Stldet Al • 
manm cenaze merasimi yapılmakta ı. 
df. 

Çekoelovakya lefareti buglln, bu 
J'9Di tecavtlzll proteeto ehnlftlr. 

Prag, 12 (A.A.) - Çekoelovak za. 
bitler cemiyeti, efkAn umumiyeye hi
taben qağıdald beyannameyi negret. 
mittir: 

Herkesten evvel ölüme maruz olan 
ve Mazarikin vaslyetnamealnl yerine 
getirmeğe azmetmıı bulunan biz Ce
koelovak zabitleri, meeullyetlerimizl 
tamamne mtıdrik oldufumuz halde 
devlet otoritesinin hiç bir veçhlle ne 
bir kelime ile ne de fazla bir jest ile 
tenkis veya tahrip ed_llemlyeceğini be 
yan için mızl yllkse ·y ruz. 

Bulundugumuz v yett n a la rı. 

cat etmiyeceğiz. Bizler yqayabllir. 
çalıp.bilir, mücadele edebilir ve öle
biliria. Fakat ricat edemeyiz. 

Prag, 12 (A.A.) - DUn öğleden 

eonra Kolovrat sarayında B. Hodza.: 
nm rlyaeetinde, milliyetler meselesi 
etrafmda bir toplantı yapılmış ve bu 
toplantıda hUldlınet uaian ite Südet 
Alman partlal mtıme.Weritıden bat 
ka hUkbıetçl partiler parllmento 
gruplarmm mflmeulllerl de liuır bu
ımmıu,ıur. 

Kudüs le 
Tedhişçilerle 
askerler gene 

çarpıştı 
Kudüs, 12 (A.A.) -Teberlye mın

takuında askeri bir devrl1e tle mtl
Bellah bir çete arasında blr mllsade
me vukua gelmiştir. Tedblşcllerden 

döre kişi ltlAf edflml, bir tetblşçl 

de esir alınmıştır. Asiler, Valadl 
kasabasına girerek kasabanın tah
sildar ve muhtarını soymuşlarsa da 
ancak on iki lnglllz lirası bulup gö
tUrebllmlşlerdlr. 

Diğer bir takım asiler, Lossa ve 
Kudlls şimendifer istasyonlarına 

kundak koymuşlardır. 
~ 

Çinrıerin 
muvaff akı yeti 
Hongkong, 12 (A.A.) - Çin tayya

releri son günler zarfında Y angtse 
nehrinde bulunan Japon harp gemi. 
!erini bila inkıta bombardıman ede
rek, bunlardan muhtelif bUyUkltikte 
on tanesini hasara uğratmı§lardır. 

Dt1n 6ğleden sonra Kiuklang clva. 
rmda JapQDlarm bUyUk bir harp ge
misi babrılmı§tır. Japonlar büyük ZL 

yiata uğramaktadırlar. 

Hongkong, 12 (A.A.) "T .Tapon kuv
vetleri Yoyang gölünün kenarına, Sin 
tze'ye inmeğe yeniden teşebbüs etmiş 
lerdir. Çin ağır topçuları ıiddetle a. 
teo ederek muhtelif ceeamette on bir 
Japon harp gemisini batırmıf oldu -
ğundan bu hezimet 1lııer1ne Japonlar 
geri çekflmit1erdlr. 

llankeu, 12 (A.A.) - K'iukiang dal 
Jarma cl6rt kllometN meaafede klln 
bir tldttaya ~P>* ükeMertnln ttır&. 
cı üzerine Y angçıe nehrinin sağ sahi
linde flddetll muharebeler vukuageL 
mektedlr. 

Bir çok mevziler, bir çok defalar 
bir tarafm elinden öbtlr tarafa geç -
mfttlr. Ja~arm ilk hedeflerinin Ki. 
ukang'm cenubu garbisindekl Uıp.ng 
olduğu zannedilmektedir. Japonlar, 
Kiuklang'da asker tah§it etmeğe ve 
malzeme biriktirmeğe devam et.mek
tedil"ler. 

Hanlı:eu. 12 (A.A.) - Bu sabah 
rıehlr, muhasematm ba§ladığındanbe. 
ri ıiddetlice misli görUlmemiı bir 
bombardımana maruz kalnu§tır. Yir

mi kadar Ja.pon tayyaresi, tayyare 
meydanına ve Kanton demiryolu la. 
tasyonuna yUzlerce ton ınkletinde 
bomba atmıttır. 

Zayiatm miktan malftm değildir. 
Fakat çok yllksek olduğu tahmin e
dilmektedir. 

Hankov, 12 (A.A.) - Birkaç bin 
Japonun &Umil ile Detioelenen JL 
ponlarm Huangmei'de Yangtae neh
rinin elmal sahilinde ve Şaho'da bu 
nehrin oenup sahilindeki mağlftbiyet 
Jeri tberine askeri vaziyette bir la. 
tlkrar hlsıl olmqtur. 

Diğer cihetten Tsientan - Taihu cep 
besinde Çin kttvvetleri Japon krtalL 
rmm gerilerine taarrua etmektedir. 
Bu vaziyet karşısında Japonlar bir 
mllddet daha Huangmei'den garbe 
dofru ilerliyemiyeceklerdir. 

Honkong, 12 (A.A.) - Çinin ıima
llnde Çin ordll8U Şanal eyaletinin ce. 
nup kısmını istirdat etmi§ ve bu 
eyaletin merkezinde birbiri arkasm
dan birkaç muharebe kaza.nmı§br. 

Roma dan 
bir ses 

Vatikan, 12 (A..A.) - Londra ko
mitesi itili.tı hakkındaki İngiliz no. 
tasma Barselona hükümeti tarafın -
dan verilen cevabı tetkık eden Asser. 
va tor Romano, şöyle yazıyor: 
Matbuatın huHlsa kabilinden ver

ml§ olduğu haber hılAfına olarnk Bar. 
selonantn cevabı, Londra tarafmdan 
teklif edllıniı olan pllnm tamamile 
kabulUnün bUsbiltün uddıdır. Barse
lona htılditreti, planı ilham etmıı o. 
lan prensipleri kabul etmekle bera
ber bu planın kabulünü keenlemyekiln 
kılacak bir takım ihtirazl kayıtlar 
derİneyan etmektedir. 

Guete, bu ihtirazf kayıtlan tahlil 
ettikten sonra mütalealanna eu su • 
retle netice vermektedir: 

Londranm ademi müdahale pllnı
nm tahakkuk sahasına isal edilmesi 
hemen hemen imklnsızdır. Halen 
Frankonun cevabına intizar edilmek. 
tedir. Fakat hiç kimse B. Çember
layn'ln gönüllülerin çekilmesi lehin. 
de b"lhassa. muzaheret etmekte oldu
ğu sıyasetin, Barselonanın cevabın • 
dan sonra bUtün Akdeniz sulbü ve 
biJıhassa tatbik mevkiine konulması 
ispanyadaki gönüllülerin geri çekil
mesine bqlanılması ile mepııt o. 
lan Rom.ada mUnakit lngiliz - İtal
yan itilUlan için tevlit edeceği va. 
hlm avakip ve netayiç ile ciddi suret
te vahamet keabedeceğinl gizleme
mektedir· 

itaıya - Fransa 
(Vata tarafı 1 tnc1<M) 

Tebliğde Franaız makamatmm itan 
abare kadar ve 13 ağustos tarihinden 
itibaren ttalyaya gitmek istiyen Fran 
sızlar hakkında Fransaya gitmek iı -
tiyen İtalyanlar hakkında ltalya tara. 
fından ittihaz edilmiı olan tedbirlere 
mümasil tedbirleri ittihaza maattecs -
ıüf mecbur ka1mıt oldu&wıu ilbe et
mektedir. 

1 - F.ranaa ıeyahatlannm İtalya 
lııomoıo.tuldan tartimdall •erilmlı o • 
lan ıcyyah kartını ibraz etmek ıurctl-
le kısa bir müddet ikamet etmek üze.. 
re İtalyaya &itmeleri kabul edilmiye. 
cektir. 

2 - İtalyaya fitmek arzusunda bu. 
lunan Franmlar aeyabatlanm zaruri 
'kılan esbabı mucibeyi lıbat etmekle 
beraber, paaaportlarmı Franm - hal. 
yan hududundaki prefe veya au - pre. 
f el ere veya Franll% konsoloslarına im. 
za ettirmek mecburi~tindedirler. 

3 - İtalya için müıterek pasaport 
ituı uaulU ilga edilmittir. 

Pariı, 12 (A.A) - Fransız ve İn. 
giliz gazeteleri taraf ınıdan ne§redilen 
ve halihazırda Almanyada ittihaz edil 
mekte olan askeri tedbirlere müteallik 
olan haberler, diplomasi mahafilinde 
büyük bir dikkatle takip edilmekte. 
dir. 

Bu haberler, mUballğalı adde'dllme1r 
te ve aaWıiyettar mahafil, bunlann 
neıri yüzünden ortaya çıkan tel1t u. 
yanduıcı pyialar aleyhinde bulunmak 
tadır. 

Diğer taraftan, Çekoalovakya meae. 
Jelinin birçok mUtkWlat ve birçok lhti 
lit tehlikeleri arzetmekle beraber son 
aylar zarfında mevcut gerginliği iza. 
leye doğru bir iıtihale geçirmit .çldu. 
tu dikkate pyan görülmektedir. 

Hamldlye Rlzede 
Rize, 12 (A.A.) - Hamtdlye met· 

tep gemimiz dUn Rlzeye gelmlt ve 
halk tarafından sevinçle karşılan • 
mıştır. Komutanlarla vlltyet ara • 
ıında zJyareUer yapıldıktan ıonra 

gece belediye tarafından komutan 
ve subaylar eereflne bir ziyafet ve 
eeblr parkında da balkevl bandosu, 
tarafından bir konser verilmiştir. 
Hamldiy& öjle Uzeri Hopa7a gltmlt
tlr.. 

. Şa.ntung'un ıarkmda ve gar~inde 
Ç n çeteleri Japonları mUtemadiyen i. 
zaç etmekte ve her tarafta bunların 
ha.reketlııe mlnl olmaktadır. Çin or
dusunun bilyük bir kısmı Sarı nebrl ı 
Loyangda.n etmale doğru mütemadi. 

yen geçmekte ve nehrin gimalindekt -------------
Jupon kuvvetlerinin mtikavemetine 
rağmen muvaffakıyetle ilerlemekte -
dir. 

Japct11 irtaları artık muharebe et. 
mlyeret mtttemadlyen ricat etmekte
dirler. Peiping'in cenubunda Paoting 
clvarmda elmendlfer hMtı Çin kuv. 

v-etleri tar'afmaan keeilmlftlr. Bun
lar bu aevJdllceyı mmtakasmda kuv. 
vetli bfr mevki i"at etmekte ve J a
ponlann cenuba doiru harp malr.e. 
meal ve erzak eevketmelerlne mAııl ol 
maktadırlar. Japonlar teıAo lçlııdedlr. 

Yugosfavya 
muvaffakıyet 

• yolunda 
(Vat ,,_.. 1 indü) 

Hakikat. tndur ki Storadinoviç ken.. 
dibine bağlanan llmitleri boşa çıkar
mamıştır. Daha işb~ma geçer geç.. 
mez aldığı tedbirler lıe Yugoslav 
milletinin matemli kalbine ilk te

selli du7gulannı vermiftir. Bnndan 
sonra Yugoelav7anm .istikbalinden 
endi~ edenlerin gözlerine 7eliiden 
ay<lınlık ufuklar AÇllllştır. En la)'• 
metli ve kuvvetli idare adamlanm 
kendi 7anına toplaıiuf, efkAnumu
ml7ode kazandılt ilk itimat bav.., 
1m1dan l.sUfade ederek derhal mem
leketin her tarafmda her sınıf halk 
itin refah uyandıracak icraat 1töe
termep ba.,lamıştır. Bu fcraatm 
teelrl7le efk&rmmmnl7edekl itimat 
havuı gtln ~çe daha ziyade 
kuvvetlenmiştir. 

Vakıa YugCJ81avyadald katollk 
hrrvatlar ile prote8tAD.lar arasında
ki anlaşmazlıjt'J 17.ale etmek için ken
disi işbaşına geçmezden evvcı hazır
ıanmı, olan konkordatonun mcb'D.ll
lar meclisinde tasdlk1 bir aralık 

memlekette dahlll bir buhran man• 
zarası a1mıftı. Fakat gene StoyadL 
noviç idare •ahumdakl yüksek :ma.; 

bareti sa7eslnde bu buhram pek ko
laylıkla bertaraf et.mele munffak 
olmuştur. Bundan 80DI'& YugoslaVJ"• 
ayan meclisi intihabatı 7apıldığı za. 
man btlkOmet partisine karşı en u 
mllsalt sandan DalmaÇ)'a mmtaka
ıında bile muballflerlııe galebe et
mekle btlttln memleket tlzerlnde ka
zandıltJ htlrmet ve muhabbeti tsbat 
etmlftir. 

Bb ftrkler doet ve mtttteflk mem 
leket ~eldUnln bitin bu muvaf· 
fakıyetJerlnl Adeta kendi muvatfa
kıyctlerlmlz gibi hun.si bir zevk ve 
ilt.lhar .duygulan içinde karşıla70-

ruz. Zira Ba7 Sto7adtnovlç Balkan 
Antanmun en kunetll bir mtldatU 
oldup kadar Tlrk • Yuıoslav dost
ıutunu ,....tanıarm da b&fDldadır. 
~ fjefbal9 Atatarke Te Kral A.· 
Jeksandr ile onan yerine gcç_~n alp 
Prens Poİ'6 k&l'fl olan balblığmı 
her fınatt.a fUlen ptermişttr. 

Nllaa7et memleketlmhı için milli 
bir meeele olan Batar lflnJn en lmh
nnh aatbalarmda gene dtkkat.11 a

l&kumı hlueUlrmlttlr· 
Daha bir Od a7 eVTel kendJslnin 

tudrlerlnl neşre vasıta olan Yugoe
laT guetıelerlnln ve kıJ"metll gaze. 
teellerbdn "'l'lrldyenln Hata7 mese
lesi Yugoslavranın kendi meselesi
dir." diye tıkardıkJarı ıamtml sesler 
hll& Jmlaklannuzda çınlamakta
dır. 

Onan lçln YugoslaV)'anm gtlzel su 
'Ve ••rflre ,eblrlerlnden biri olan 
Blcd'de toplanacak kU~tlk ltilAf kon
feransından da iyi neticeler almaca
tma şbndlden emin olabiliriz. 

ASDIU8 

Papanın ihtarı -
Musollnlyl mUdhlş 

surette kızdırdı 
Parti, 12 (A.A.) - Bayan Tabula, 

Övr gazetesinde yazıyor: 
Muaollni, mUtbllŞ surette hiddet

lidir. Papanın aforoza benziyen ih
tarları, keudtslnl çok kızdırmıetır. 

Hlddetll blr dakikasında, etrafında
kilere, ltaı1a Ue papalık arasındaki 

konkorda .muahedesini bozmağa ka
dar gidecellnl eöylemı,ur. Btıtun 

ltalyan gazeteleri, f1ddetle Vatlka.
na hOcum etmektedir. Vatlkanda 
heyecan pek b07Ukttlr. Pek mlltee8-
slr bir vasiyette bulunan papa, latlk
bal hakkında pek bedblndtr. Kardi· 
naller Te kllle mahafUlnde aöylendl_ 
ttne göre, eter papa Ollr ille, Konlıt
lamı ltalJ!&daD bqk:a bir 7erde too
lanması T• Jtal1an olqıl)'an bir papa 
naabohınmaeı lbnlıgelebllecektlr. 

Amerikalı bir Papadaıı bahıolun
maktadır. 

Z1raat Vek•U geliyor 
Ankara, U (Telefonla) - Ziraat 

Veldll pazarteıl atını dOnmek Uzere 
lltaııbula IJttl, 



~trefme!le,!1'!_ Edlr~e !!'n!zz_!I h~ : _ 

E rnenin me hur 

!stanbul ijfretmenlerinin Edirnede 
kaldıklan Uç günlük misafirlik mil4 • 
deti içinde gezecekleri yerler ~ka. • 
dar Edirne ispekterleri tarafından bif 

programla tesbit edilmitti. 
ilk ünii sabah kahvealtıeından soA 

ra kafi~e ba§kanı Edime gezi programı 
nı öğretmenlere oku~ak ~abat ver .. 
di ve gezi saatleri tesbıt eldilerek pro 

gramın tatbikine bapandı. 
Saat 9 da erkek öğretmen okulun.

be· de dan hareket eden kafile, bera nn 
A ·· k anıdına getirdikleri çelengi tatur 

koymak Uzere yola çıktılar. 
önde itfaiye bandosu olduğu ha:de 

'd ··ğ tmenleri O'Örmek u .. anıda gı en o re "' .. 
b ··w·· Edirne halkı sokaklara do. zere u n k"" 1 f b"' ük bir ut e külmüiı anıdın etra 1 uy 

ile. çevrilmişti. k 
Tören c;ok içten oldu, öğretmen a~ 

filesi oradan Trakya genel isp~kterı 
Kaz:m Diriği, Edirne il bayını aya:et 
ettiler ve büyük bir hüanü kabul gor-

dille~ ~ m 
Ziyaret iti bir saat zarfın ~ama 

A t k O"'ğretınenler Edıme • 
lanmıştı. r ı v 

nin belli başlı anıtlarını gezmege bat· 

ola S ınıy c.ı ııını gczıyoruz. Ka 
file başkanı cami etrafında öğretmen-

lere izahat veriyor: . • 
Selimiye camiinden sonra, Selın_uy~ 

kütüphanesi ve diğer camiler .geıı~dı. 
Dikkat ettim, öğretmenler ftrilen ıza 
batı büyük bir dikkatle dinliyorlar .. 
Not alanlar .. fotoğraf çekenler pek 

~ok. 
tKlNct GON 

ikinci günün gezilerini, Darüıtdlb: 
yan kUtUphanesi, Etnoğrafya milze~ı 

di~er kültürel tetekküller teıkil 
ve ı; • • d 
etti. Bugünün en mühim gezılenn en 
biri de göçmen evleri ve Edirne ceza 

evini ziyarettir. 
öğtetmen okulundan hareket ~den 

arabalü göçmen malıalltflb• dofris 
yol aldı. On bet yirmi dakika sonra 
göçmen mahallesindeyiz. . • 

Birer kat üzerine inp eıdı!tt"t te. 

miz badanalı göçmen evle.~ göz; ç~."; 
Evlerinden çıkan goçmen er 0 r. 

pıyor. 1 .. tı'kbal ediyorlar. Yüzlerin 
ret:nen erı ıs . 
deı1 büyük bir misafirperverhk oku • 

nuyor: .. 
.. _ Buyurunuz, bot geldiniz. 

. 1 bir blisnil Sözleri çok ıçten ge en . . 
kab'llldür. Göçmen evlerinin dahıli ın.. 
tizamı cidden takdirle karıılanmağa 

· Tek katlı bir ev değer bir vazıyette. al 
d 'baret olan bu yerlerde etY arın 

en ı . ril esindeki isabet, 
yerliyerine yerlettı m 

1 
dil 

evlerin temizliği, inl&Dl hayret ere 

türüyor. • hep 
Göçmen mahallesinde 50 ıevın ~ 

si de Romanyalı göçmenler. 60 yqın 
v yanına yak • ihtiyar bir 'kadıncagızın 

lattıın, kendisile konuımaia batla • 

dım, ~nlatıyordu: 
"- Kendi topratımızda oldui~u. 

,zu şimdi. Anlıyorum. Hükilmet gel~~ 
nimin kocasına da it buldu. Ayda 

lira aylık alıyor. 
Bu para ile 1Ul gibi ıeçiniyonız.:, 
Kame öğretmen evlerini ~ra .ıle 

d 1 lar Gö~menler kendılerıne o aııyor · :5 

ayran ikram ediyo,rlar.. . . 
Tetkikler bir pattan fazla ıürdil. 

Ve yine arabalara dönüldü. Bu sefer 
öğretmenler 149 mahkOmwı çalıt~ı~ 
cezaevini , ıslahbaneyi ıönneğe gıdi. 
yorlardı. 

CEZAEVINDE 
Edirne Sarayiçi ınevkiinde 18 bin 

. .. nn' de kurulan ceza • 
dönüm arazı uze . .. 

. yarım milyon lira sarfıle vucuda 
evı,. 'lını'• iki katlı bir binadır. Ceza. 
ıetırı :r • il 

• .nrecek mahktimlar adliye m • 
evıne .. - . mil'k 
fettişleri tarafından mü~deıumu. ı .. 

ru1 rak tesbit edilmekteldır. Bu. 
ten so a . 1 

cak ıslahı nefıaetmıJ olan a.r raya an 
t . 'l'yor TiirlU itlerde çatııtmlıyor, 

geırıı • .. B 
ünde ZS kurut ücret venlıyor. u 

g ._ ..... u mahkemeye mah • 
p:ıranın 18 5 '" .. f 

g n ,. ka 

t e akit şa rya 

çıkabiliyorlar, kendilerine da~k, di • 
siplin yerine telkin ve ıevci ıle mukı 
bele ediliyor. 

di 
Yazan: Huan Bodrettin 

öğretmenler Selimiye önünde 

Burada yaşıyan mahkumlar ıslahı 

hal ettikleri taktirde tahliye edilmek.. 

tedir. 
K 

1 
hlıer hlrer tctk.ıı. cdüiyor. Hugö.ay 
deposuna 180 bin kilo buğday isto'ku 
duruyor. Yemek masalanndaki mu • 
ıambalann üzerinde bir çizgi bile yok. 
Cezaevinin dershanesi de çok entere. 
sanı MahlWmlar burada üç ayda oku.. 
ma yazmayı öğreniyorlar. 

Vakit bayii ilerlemiıti. Öğretmenler 
ce.zaevinden ayrıldılar. Uzakta cezae.. 
vinin çiftliğintde de çalışmalar göze 
çarpıyor. Arabalar az sonra okulun 
yolunu tuttu. 

Gece de öğretmenler gerefine bele. 
diye bahçesinde bir gardcn parti ve • 
rıldi. 

1f, :,. • 

Erteai gilnldl ıe.si Karaafastakl 
eıitmen kursuna tahsiı edilmitti. Eğit 
men kursunun çahpııalanm ayrı bir 
yazıda görecefiz. 

• • • 
İstanbul öğretmenlerinin yurt tanı. 

ma gezilerinin ilki elan Edirne geziıi 
büyük bir alaka ile karplandı. 

Oğretmenlerin de faydalandığı mu.. 
hakkaktır. Gelecek yıllarda bu gezilc. 
rin bütün Anadolu vilayetlerine teşmil 
edil,mesi, bilhaua öğretmenlerin yurt 
ttnımaları üzerindeki bilgi ve ihtisas 
larını arttırması talebelerin daha iyi 
yetişmesi noktasından büyük bir rolil 
o!ıcluğu inklr edilmez hakikatlerden • 
dir. 

'ıç;~ğu~";;~';;'b;;ı·~k~ 
1 vereceksiniz? 

ı Gedikli 
Eıbaş okulu 
Okul Kaaımpapdadı.r. Bu okula 

denizde ve her iklimde hizmete el .. 
vıeritli 0111.lar ıhrur. Okula alınacak 
çocukların: 

A - tık tahsil diploması almıt 

bulunmalan, 
B - Beden kabiliyetleri talimat. 

name hUldimlerine göre uygun oL 

ması, 

C - iyi karakter sahibi olma. 

sı. 

D - Deniz gedikli erbatı olduk
tan sonra 12 yıl hizmet edec~kleri. 
ne dair noterden bir taahhüt senedi 
vermeleri lazımdır. 
Yaş tayininde vücudun ıekli göz. 

önünde bulundurulur. 
Kayıt itleri 1 t~mmuzdan 15 a.. 

ğustosa kadar devam eder. btanv 
bul dıgından gelen ve bu f&rtlan 
taııyan talebeler, ılınma itinin so .. 
nuna kadar okulda doyurulur ve 
yatırılır. 

Ç ''ı M. n a en çok nutn"-ta 
r ı direkt~rUn ba~ 

kan ığ ndaki ıd.ırc ve ağretmemer. 
ce seçilen iki kiti, deniz subayı ol .. 
mak üzere deniz lisesine, bq kiti 
de askert sanat lisesine ahmr. 

Orta tedrisat 
kadrosu 

Pazartesi bakanlıkta mü
him bir toplantı var 

Bursa vili.yetinin orta tedriaat VL 

ziyetini tetkik etmek üzere Buna.ya 
gideıı orta t.edrisat direktörü Bay Av· 
ni tekra.r aehri.mize dönmUştür. 

Bursa villyetinln yalnız Bur. 
sa liseei kıemmda çift tedrisat UBUltı 
tatbik edileceıt ve yeni modern bir 
binada bulunan Bursa ilk mektebinin 
ilk kısım talebesi öğleden önce yarmı 
tedrisat yaparak öğleden sonra okulu 
orta okul talebesine terkedecektir. 

Bu suretle burada yarım tedrisat 
yapan bir orta okul da kurulmut ola. 
caktır. 

Diğer, Btır88. orta okullarma da 111-
be ilave etmek suretile ihtiyaç önlen. 
miş olacaktır. 

Bay Avni, önUmtizdekl batta. içeri
sinde orta tedrisat kadrosu ha.zı:rlık. 
larile meşgul olmak tl7.ere Ankaraya 
dönecektir. 
Aynı on beşinde Ankarada KUlttır 

R:ı anı R " ~affet Ankanın i!ltira.ki· 

da rta t. drısnt kadrosu tesbit edile
cek ve icap eden nakiller yapılacak.. 
tır. 

Bu yıl orta tedrisat kadrosunda ge
çen yıllara nisbeten fazla nakil yok. 
tur. İdari ve sıhh! sebeplerlP nakille
ri yapılacak öğretmenlerin vaziyetleri 
ve yeni okullan tesbit edilecek, elde 
mevcut yeni mezunlara vazife verile. 
cektir. 

Bu yıl öğretmenlere yapılacak teb
ligatın her yıldan erken olması için 
azamt gayret edilmektedir. 

Kadro 25 ağmı+,osa kadar tebliğ e. 
dilecek ve yeni öğretmenler bir eylfil
den itibaren yeni memuriyetlerine ha 
roket ~erek maasla.rmı ora.dan ala. 
caJdaıodır. 

Halkevi spor salonu 
Eminönü halkevfnJn spor salonu in. 

§Uma ait pl!n Nafıa Bakanlığı tara. 
fmdan tasdik edilerek dün partiye 
gönderilmiştir. 

Vali, halkevi pllru ile bizzat meş.. 
gul olmakta, üzerinde bazı tetkikler 
yapmaktadır • 

Yeni çocuk bahçeleri 
Daimi çocuk bahçelerinin yerlerini 

tesbit etmekle meegul komisyon, E
yUpteki bahçeden be.oka Ramide de 
bir bahçe bulmuttur. 

Samatyada ve Fatihteki Nak§tdil 
kütüphanesi önünde bir çocuk bahçe. 
si vUcude getirilmek Uzere çalışılmak. 
tadır. 

Bir anne kaybolmuı 
çocuğunu anyor 

Bundan bir sene evvel Vakfıkebir 
Çıkatoz köyünden 15 yaşmda esner, 
Ust dudağı ameliyatla dikilmiş kara 
pıu Mustafa ortadan kaYb<>lınU§
tur. 

Bu yllmen blz za vallr yokaul ana 
ve babası tecennün etmiı vaziyete 
dUştttk. Aramalara rağmen bulunma. 
dı. İstanbul cihetlerine gıtmeet çok 
muhtemeldir. 

Haberini verene yegane malım o. 
lan 50 lira kıymetindeki tarlamı sa
tarak 50 lirayı mWrAf aten hemen ve
receğimi aile namusumuz Uıerine te. 
min ederim. 

Adresi: Vakfıkebir, Çi. 
katoz köyünden Ntbi o
ğullarmdan Havva Güzen 

Gaip Mustafa validesi 
Havva • Ali GU7.e11 

intihap defterleri 
Yeni belediye ve mebus seçimi ha

mlıklarma devam edilmektedir. Us
küdar ve havalisinde intihap illerine 
ait defterler tanzim edllmiştir. 

kıs rte :il. d etirmiş 
ef ·leri bıruıe i tiliap e e a 
kmı haiz olanlar, diğer defterde de 
hem intihap edilmek ve hem de lntl. 
hap etmek ha.kkmı haiz olanlann ad
lan bulunacaktır. 

Lise ve orta 
okullarda 

imtihan ve kayıd ka
bul gUnlerl teshil 

edlldl 
Kültil.r Bakanlığı lise ve orta okul. 

larm yeni talebe kayıt w kabul za. 
manlarile ikmal imtihanlarının batla • 
ma ve bitme zamanlarını teabit ederek 
bUtUn viliyetlere bildirmlttir. 

Llıae ve .ortaokullara 22 ağustostan 
itibaren yeni talebe kaydına bqlana • 
caktır. 

Lise ve ortaokullar ilçilncü muflan 
imtihanlarma bir eyUilde ba§lanarak 
9 eylWe kadar bitirilecektir. 

Bitirme imtihanına tabi olmıyan li. 
sc ve ortaokullann birinci ve ikinci 
11nıflann ikmal imtihanlanna 3 eylül. 
de baflanacak, 17 eylUl~ kadar devam 
edecektir. 

Lise olgunluk imtibanlan da 9 ey .. 
lülde baflayıp 19 eylUlde bitecektir. 

Erkek öğretmen o'kullan da ikmal 
lmtibanlanna 7 ıeyiUlde bqhyacaklar. 
dır. Orta ve liselerde namzet kaydına 
virmi eylülde ıon verilecek. dersler 
il bimıcıte n de başlcyacaıctır 
Paruız yatılı talebe alınma musa • 

baka imtihanı bir eylillden 3 eylüle 
kadar sUrccektir. 

Gümrüklerde yeni nakıller 
GUmrilk ve inhisarlar veklletince 

görülen lüzum il.zerine İstanbul ve İz
mir gilm.rilkl~rinde çalıtan memurlar. 
dan bir kısmının yerleri değiıtirilmit
tir. 

Bu cümleden olarak, İzmir gümrilk 
batmüdUrhiğU kimyagerlerinden SalL 
haddin Uras İstanbul gümrük bqmU.. 
dürluğU kimyagerliğine, lstanbul güm 
rUk ba~müdürlüğü kimyageri Cevdet 
Erbatur İzmir gümrük başmüdürlüğü 

~~ij#Jp, ~Y.it ·~~il 
Bundu baıka lstanbul gOmrOklerf 

muayene memuru Rsa Akbay, lstaa. 
bul &ilmrilkleri manUeato memurluıu-, 
na, Ankara tetkik mildilrlliğii tetkik 
memuru Ziya Tarul, İstanbul giiınriik 
leri batmüdürlüğü anbar memurluğu. 
na, İstanbul gümrükleri anbar ımmu. 
ru Mustafa Anrt anbar memurluğuna, 
İstanbul gümriikleri muhafaza memu.. 
ru Rıza Akbay İzmir ithalat gümrük. 
leri manifesto memurluğuna, İstanbul 
gilınrilkleri bapnildürlilğil manifesto 
memuru Zeki Uzuncuoğlu Ankara 
gümrilk müdürlüğü manüesto memur. 
luğuna, Konya gilmrük başmüdürlU .. 
ğünden açıka kalan hmail Hakkı, 

İstanbul &ilmrillderi başmüdilrlilğü 
ıMmurluğuna, Ankara gümrük müdür 
lüğil manifesto memuru İrfan Onat 
btanbul gilmrUkleri bqmüdürlilğil 
manifesto memurlu~a becayiı edil • 
mitlerdir. 

Göçmen nakli 20 
Ağustosa kaldı 

Göçmen nakliyatına ağustosun 15 
inden itibaren baela.nması taka.rrUr 
etmişken, bazı noksanla.rm. yeniden 
meydana çıkması üzerine nakliyata 20 
ağustostan sonra başlanacaktır. 
Aldığımız malfimata göre, bu sene 

Bulgaristan ve Roman.yadan memle
ketimi7.e 20 bin göçmen getirilecek. 
tir. 

Çimento fabrikatörlerinin 
toplanbsı 

Müttehit Çimento fabıikalan UDllL 

mt heyeti, diln Agopyan hanında fev
k~lde olarak bir içtima yapacaktı. 
Etibank tarafından çimento fabrika
larmm satm alnıma.sile ali.kadar o. 
lan bu toplantı, heyeti umumiyenin 
ekseriyeti gelmediğinden 20 eylrue te. 
hlr edlimiştir. 

Ziraat kongresi 
Görlllen lllzuıııi Uzeriııe gelecek yıla 

bıralalm11 olan büyük ziraat kongre
si foin yenJden hazırlıklara bqlan
n1 -tır 

Z aa.t o gresi Içtn b ttin t caret 
odalarmdan ve Tllrlrofla tubelerlndeıı 
yeniden bazı raporlar istendiğinden 
bu hU8USta fcap eden tetkiklerin ya. 
pılmımna blf)ımnJltır4 

Top oynarken 
kavga 

Bir çocuk arkadaşını 
bıçakla yaraladı 

Şitlide Mevutiyet caddclinde et. 
mek fabrikası sokağında oturan Kıema1 
ve Abidin isminde iki çocuk top oynar 
larken, aralarmda kavga çıknuı. Ke.. 
mal Abidini bıçakla sol kolundan ya -
ralamıım. 

BACAOI KIRILDI - Tekirdal iL 
keleıinde Mehmedin hanında oturan 
Şabanın dört yqmda.ki oilu Şerefe 
Halilin çi.ft beygirli arabası çarpmıf. 
çocuğun ıol bacağı kınlımttır. Eıref 
hastaneye kaldınlmııtır. 

iŞ YUZUNDEN KAVGA - Guh 
çeımede Hamam sokağında Smoilln 
kösele fabrikaamda çahpn Mustafa 
ile Haydar arasında it yüzünden kav. 
ga çılmııı, Haydar bısakla Mustafayı 
ellerinden yaralamı:ftır. 

Yeni kültür direktörlüğü 
lstanbul ilk tedrisat aef ispekterl 

Şevki Erksan Zonguldak kültür dl
rektörlUğilne ve yine ilk tedrisat fa. 

er erınd<>n Hurrem Arman ~ 
nızlı vıl.8.y~tı kültiır direktörlüğüne ta 
yin edilml3lerdir. 

Her iki ispe~r de kUltUr muhitin.. 
de tanmmıe değerli şahsiyetlerdir. 
Yeni vazifelerinde muvaffakıyetler te 
menni ederiz. 

Hususi otomobiller hakkın
da yeni bir karar 

Yabancı ve azlık okullannda oldu
ğu gibi Türk hususi okullarına Külttır 
Bakanlığı tarafından resmi Sllfttte 
birer yardirektörün tayin edilmesi 
hususunda tetkikler yapılmaktadır. 
Tetkikler yakm zamanda ikmal edile. 
cek ve yardirektörler ders senesi ha,. 
ll?Jdan itibaren çalıpıağa ~~N
lardır. 

---0--

Tayyare piyangosu 
Tayyare piyangosu dtln sabah çe. 

kilerek bitirilmiştir. 
On be§ bin lira 24303 numaraya. 

çıkmıştır. Sonlan (03) le nihayetle
nen bütün numaralar ildşer lira &mol'
ti alacaklardır. 

Elli bin lirayı kazananlar a.raam. 
da Ala.cada tahrirat kAtibi Ktzmı 
1857 numaralı talaıi sahibi Ahmet, 
Aynalıçe§mede ?.eki vardır. 
Tarlabaşmda 12 numarada oturan 

Todoriye on iki bin, Bursada SeUmL 
ye mahallesinde 41 numarada. sakin 
lsmail, Yıldızda polis mektebi 
mellt şefi Cemal de on bin liraır~1:': 
letin talihlilerindendir. 

Hapishane hakkında karar 
pazartesiye 

Türk Tarih Kurumu azalarından 
saylav Yusuf Ziya, Şemsettin, Kur.at. 
fer ve eski eserleri koruma cemiyeti 
~an ve mtıddeiuınumiden mfttetü 
kıl heyet dün adliye aaraymm bu. 
l~nduğu yere giderek iki saat sttnm 
bir tetkikat yapmışlardır. 
Binanm yıkılması baklmıdaJd karar 

Pazartesi giinti valinin riyaseti aftuı· 
da toplanacak olan komisyonda veri. 
leoektir. 

• Eminönündeki istimlik 
Eminönü meydsı:ımm açılma. ifln6 

devam edilmektedir. Caddenin pıdt. 
liği on iki metre olacaktır. Ba.llkpm,. 
zan cihetine düşen blnalarm da ı.
timlik işine bqllUUDJftJr. Buramn 
cadde knmır, diğer cadde gibi ayni 
bUyilkltlkte olacaktır. 

Maktu fiyat 
BtltUn yiyecek eeylerde ta.tbil .. 

dilmesi istenen maktu tlyat kamum. 
nun t b' t elr f da belediye lktl9d 
~eri frektörUnUD ba.şk nl ğı alt,m. 
dald heyet, bir kontrol programı vtı .. 
cude getirmekt:edir. Programm eBUI 

hazırlanmaktadır. Yakında. ~ 
verilecektir. 
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,OER~iMLi KIZ 
No.26 t azan: Niyazı Ahmet 

Seyit Rıza şunu demek istiyordu: 
Cebrail isterse lstanbula gitsin, Adna. 
run birinci karısmı bulup kaçırsın ve 
ı;onra öldürsün •• 

Ccbrailin ikinci karısı Alhatun ile 
Adnan mahkeme heyetinden ayrıldık • 
tan aonra Danabu:ran köyü hududun. 
dan ç1kmadılu. Albatun yeni kocasmı 
hiçbir eve de götüremezdi, çünkü §CY 

tana uymuş ve namussUL damgası vu
:rulmuştu kendisine. 

kdnan tehlikenin büyüdüğünü an -
byOTdu. Cebrailin kendisini sağ bırak. 
:masına imkan yoktu. Belki köy hu
dutları içinde de önüne çıkıp öldür~
cekti. Alhatuna: 

- Niçin öyle söyledin dedi Ben 
seninle evlenmedim, ki.. KotUl§IIla-
mııtık bile. 

- Öyle söykmek illnndı. 
- Niçin? 
- Çünkü seni kurtarmak aazımdt. 

Ben öyle söylemeseydim seni öldürür 
lerdi. 

- Beni kurtarmakla ne kazandın?. 
Kocandan aynldın. Şimdi ne :yapaca -
&ız. Cebrail arkamızı bırakmaz. 

- O bir§ey yapamaz, Giil~ubuk 

onu bıralcmıyor. 
- Nasıl bırakmıyor. Gülçubuk ne. 

rededir? 
- Sen görmedin. Oralda idi. Hep. 

aini dinledi. 
Ama bize bir silih ılüım. Şimdi gi. 

dip evimden alacağım. Çabuk gide. 
lim. Cebrail gelmeden. 

Her ikisi de koşuyorlardı. Köye 
yaklaştıkları v.akit Adnan bekledi. Al 
'hatun eve koştu, elinde bir tüfek, bir 
de bohça vardı. Adnana evvela boh -
çayı gösterdi: 

- Bunun -içinde elbise var. Onları 
giy, aeni çabuk tannnazlar. Dedi. 

Adnan, Dersim -erkeklerinin kendi.. 
•1ne ne kadar düşmansa kıf3mlanrun da 
o derece dost .oldıiklarını, hayatmı 

kurtarmak için yaptıldan fcdakfi.rlık. 
tan anlıyordu. Fakat bunun sebebi ne 
idi? Niçin bütün Dersimli kadmlar onu 
·ou kadar koruyorlardı? lşte buna ak
lı ermiy.ozldu. 

Yıalıuz he.r ıeyin Gülç.ubuktan çık -
tığmı anlıyordu. 

Dersimli kıyafeti Adnana yakı§mış 

olacak, Alhatun memnun ve ütehes. 
:&imdi: 

- Şimdi gideceğiz: .. 
- Nereye? 
- ıGülçubuğun ıf!ÖyJediği 1ere •.• 
- Ge.lecek mi?. 
- Gelecek ya.. KendiM söyledi. 

Hemen bir saat'1<at\ı.r ylirliı'lüler. Yük 
•ek bir <tepenin kayalıklan .arasındaki 
bir ıaıağaraya ıirdiler. Burası bUyUk 
bir ıkayanın oyuğu idi. Otıırduktarı yer 
dt:.n !he: taraf görülliyordu. 

İçinde yanyan.a oturdular, Adnan.: 
- Alhatun, dedi. Sana birşey sora

utım anıma o,ğru ,soyl~ 

- Söylcciın, Adn;u;. Bey .. 

- Yazık oldu ona .. 
- Güzel kızdı. 
Adnanm içi gene kanamıştı. Neden 

se ona çok acıyordu. içinde Alkadmın 
bir yeri vardı. 

Adnan, o anda Alhatuna 1ıC.rduğu 

suali de unuttu. Genç Dersimli kızın 
hatırasile kendini unuttu. 

Aradan sok geçmemi~ti. Alhatun: 
- Bak, dedi, karşıdan !ıiri geliyor. 
- Erkek .. 
- Kimbilir ne oldu? 
- Ne olabilir? .. 
- Gülçubuk gelecekti. Bize geli -

yorsa bir güçlük oldu. 
Adam doğru bulundukları mağara • 

ya geliyordu. 
- BUiayı nereden biliyor?. 
- Biz her yeri biliriz. Her yerin 

aıdı var. 
Ado.m geliyor, koşuyordu. Ve o 

kadar süratle koşuyordu, ki bir sü. 
vari ancak onun kadar çabuk gelebi.ir 
di. 

Alhatun, Dersimliyi mağaraya yak. 
la~ma-dan ..kar.şıladı: 

Anca'k bir~ kelime konuşmu_şlar • 
dr. Alkadın telaşla döndü: 

- Adnan Bey dedi, Cebrail Gülçu.. 
buğu kaçırmış, onu kurtarahnı. 

- Nereye kaçırmı§?. 
- Kimse bilmiyor. Arar buluruz. 

Gülçubuğu kurtarmak lazım. O sevi
yordu. Bak sana söylememiştim. Söy. 
lemiyecektim. Yemin verdim, gene 
söylemiyordum, o seviyor onu ... Kur. 
'larmazsak fena olur. 

- Kimi sevi yor?. 
- Bilmiyor muıtun? .. Gülçubuk Ki 

zımı ı&evlyor. 

- Kazımı mı?. 

A1dnan, Alhatunla yakalandıktan 

ıı.onra Cebrail !ıe arkadaşlan tarafın -
dan götürülürken bile o kadar fena 
olmanuştı. Demek bütün bu 'katlandı. 
ğı meşakkat, ölüın tehlikeleri hep ~ 
tu. Gül&-ubuk kendisini sevmiyordu. 

- Alhatun, sahi mi söylüyorsun? 
Gülçubuk Kazımı sevjyor mu?. 

- Çok, seviyor Adnan 'Bey. 
- Haydi .öyle ise onu kurtamuya 

gidelim. 

(.Arkası ~ar) 

Ö~etmenler ailesinde bir 
kayıp 

lstanbul ôğretmen1eri yardmı cemi 
yetinden-: 

Oiba!i orta -okulu -tarih - Coğrafya 
öğretmeni f zret Arını -maalesef a.ra. 
mızdan ebediyen kaybett'ik. Kederli 
ailesine ve sayın auadaşlara taziy~ 

lcrimlı:i 8UDB!'I?. 1 

Göz H"klmi 

Dr .. Murad Rami Aydın 
Taksim. TAliJJl,aJıe, Ta1·labnı;ı 

Cad. Urfa Apt. Tel: U:6.5.3 . ··-------mı--~ - Amma Munzurun batı i_sin söy. -
k .. 

Alhatun yerinde;n aıçradı. ıKendisini 
tdıdit eden, öldürmek irtiy.en birinin 
önilnde.ıı kaçmalf iste.r gibi, ellerini 
yüzüne kapadı: 

- Niçin 1'ôylcnıi~rsun. Benden 
un.ı biç 1bir lfena1ik gelmez:. 

- Çok fena yaptınıı, A'dnan Bey .. 

- Ne yaptım ki, bana söyleyecek • 
terini kimseye söylemem. 

Alhatun, Adı:ıanın gözlerinin içine 
baktı. 'Mühim bir şeye karar veriyor 
gibi, y:llz:ünün baz: çizgilerini oynat -
ıtı: 

- Alkadın işte onun için kendini 
öldürdü, dedi. 

- Ne için?. 

- Bildiklerini sana söyl~diği için .. 

- Alkadın .• 

A'dnan .sonunu getirtmedi, "o ba -
na birşey söylememişti., diyecekti. 
Fakat söyliyemedi. O vakit onlar;n 
'üphes'ini arttıracaktı. Halbuki Atkı.. 
dnun olümü ebediyen meçhul l<ala • 
ea'ktr. Bunı.ı :lcimse, Adnandan başka 

1dmse bilmiyecekti. Zaten Adnan söy 
leae de ~elki inanmryacaklardr. 

- Al kadına çok mu ,a~ın ". 

i}'.eryii:llıı/ln tanınmış ga:cleclle
rinden Crıı ;/Jot: Attr.UJJDdım Amui
kflıµı JU. d fu ueliı ken, NncH{ji lrorı. 
sallaıılik, llre.nıcJ"llQ,fcmlrn Rall:lık. 
lan birp: s..rı11rr1, Anırrilmmn .miluo
ncrleriııden fıfr. 'N. P. V. nln kızla
rrndan Ms. D. ile ıbif' r.cı~tuclişlc Jo.
.ınışıuar. :Soızra 'Nevyor,1.-ta, bir <los
./1111a bµ ti.Şam fiuri ım -kmn ken
<fiçini otclirıden alıp bubasııun evi
.ne oötürrrrğ[ni .~<iylıi11nr ıı.e "11rırın 
{ICM {IÖrij.şnıek ii:ere.!? .... " otı<lnn 

a1J1v.lıvor. Swmadan ya:dı,jı "l'rryü. 
,;iiııün .,,.n :;:.engin kı;:.larz" -:;erisine 
bu kadarım baJlanoıç ııapan Cen 
Rrıl: {imdi rlel'amln, o abamı _anln
Jıuor: 

De.uç .Mls D. Kfnd.i.s.ini heklediğim 
.otelimin holüne fır±Jnada1 1 rüz.sfu' gi
bi girdi. Ora.da duran ot<:l .Qir.cittörü, 
anlaşılan kendisini .d-0.rhal ıUırun:u~ o. 
lacak ki, 1Usin önünde ~·erlere kadar 

eğildi. Ba§ka bir çok .kimsenin de 
kendisini tanıd.ığl anl.a§ılıyordu. Çün
.kü,, okudukları .gazeteleri indirerek, 
hepsi de bakışlarını bu genı; kız:ın ü. 
zerinde birlc~tirdiler ve ben, onun ya.
:DI .sır._.a. lıolde..n ,gc{;i,p te ç.ıkJlacıı.k yere 
doyıı. yilrürke11, otel direktörü tıiın
dl berum önümde de yerlere lcadar ~
ğilmekten gerj .kalmadı; halinden, be. 

Tayyare Piy ngosunun dünkü keşidesinde 
kazanan numaralar 

Listede kazanan numaraların ikramiyelerini Eminönünde 

1ekkollu Cemal gişesi derhal ödeyecektir. 
No. Lira. No. Lira. No. Lira. No. Lira. No. Lira. 920 3 No. Lira. 
41 30 641 100 237 .so 505 JOO S21 100 Zi.030 50 946 50 

323 50 799 50 271 50 524 :50 548 50 97 30 322263 50 
332 50 815 200 297 50 597 100 585 500 1'14 30 314 30 
435 30 913 30 366 .ao 6ZZ 50 613 50 165 500 359" 30 
489 30 970 50 429 30 134 ao 895 200 .243 30 485 50 
632 50 6137 50 5,33 .50 154 30 95.3 .50 275 50 486 30 
717 30 306 50 566 50 B6• :30 :23003 100 307 200 513 30 
771 50 359 50 653 50 913 50 90 50 31'2 100 642 100 
893 500 389 30 810 .3D 941 :50 118 MO ~02 so 698 500 
971 3'JI 498 so 12057 .30 9996 50 137 30 504 30 828 50 
991 30 503 500 66Z ao 17029 30 l58 200 677 200 832 30 

1062 50 615 30 66 :30 201 30 286 30 t:79 200 912 500 
148 500 640 30 ıoz SD 253 ıoo 281 30 742 500 33048 30 
299 500 657 50.0 106 50 902 80 836 50 760 50 '66 30 
.303 200 691 30 131 30 357 30 .343 30 837 100 78 50 
410 30 848 30 211 30 '160 so 451 30 881 soo 163 30 
558 50 897 .so 287 30 ~!9 ıo f,i3 30 785 30 255 50 
682 50 8062 50 314 !OD :5.68 :30 627 30 364 30 282 30 
716 30 110 50 326 ao 588 ;30 :656 100 374 50 399 !iO 
754 30 184 50 349 so Of8 ~OD ı696 100 519 50 594 30 
838 50 235 30 362 $0 !76 ,50 120 30 550 100 283 30 
844 50 214 30 491 :50 1.8122 200 776 80 689 30 466 30 
923 30 286 30 518 .ao HB 500 ®59 30 7:80 50 609 500 

2167 30 406 30 578 .30 236 .so 24029 30 781 30 646 50 
211 30 485 200 597 30 237 30 150 05 892 30 670 100 
249 50 -601 30 820 30 298 50 169 50 'iOO 30 726 30 
259 100 111 500 831 30 351 ao 196 50 180 50 761 50 
35.5 50 749 30 865 30 484 30 226 .50 298 50 842 30 
411 100 772 50 914 50 485 30 274 ZQ 316 .50 889 50 
470 30 803 S') 981 30 485 ,30 277 50 324 30 956 50 
552 30 874 200 99Z "' 1 503 50 32B 50 337 -50 35222 50 
545 !O -912 30 13035 30 508 500 353 3000 991 30 224 50 
{5jS:Z 30 973 30 203 50 518 30 387 50 91 ,, so 266 30 
ii89 30 991 30 245 30 704 200 388 30 2B054 30 524 200 
n1 .so, 8040 30 340 50 198 100 442 ..500 64 30 538 50 
760 501 98 1000 46.2 ;50 BBO 50 464 50 254 50 471 50 
806 301 167 su 518 .500 9l>8 30 .54.6 500 289 50 416 50 
886 50 187 50 562 30 l9080 501 653 !O 164 30 270 50 
:H () 30 189 50 675 30 210 30 1584 30 29laO 30 303 15000 
996 50 211 50_0 804 500 216 100 '780 30 294 50 Sl2 50 

3107 30 237 30 822 :ao .359 200 81.5 ..50 370 .200 645 ıor 

145 100
1 W8 soo 892 30 -420 GO Sl.37 50 517 :30 761 3C' 

248 100 '307 30 999.3 30 Sll 100 979 301 Si'..6 30 843 50" 
193 50 492 30 14195 50 732 30 25134 .so .,,74 30 516 100 
297 30 584 30 199 500 .16 30 138 30 599 so 8~1 50. 
416 30 593 5() 422 50 200Ci0 200 ısı 100 697 50 895 50 
429 200 705 50 525 30 u tiOO J60 30 745 30 .988 100 
435 30 9066 30 564 ,500 61 200 289 30 895 30 80 50 
533 50 192 200 580 500 2l6 50 3l3 50 954 so 84 50 
547 50 Z07 30 585 30 2999 30 342 30 50040 200 199 50 
580 30 290 soo 1 672 50 322 100 368 50 93 .500 352 500 
.595 100 sos il.00 753 50 553 30 432 50 ll6 30 949 50 
(j37 .30 3Sti .30 826 30 671 50 581 30 164 50 37007 50 
667 50 353 200 920 50 724 30 644 100 !72 100 44 100 
680 100 480 301 93.2 30 971 50 699 50 2~ 20 131 50 
721 50 552 100 833 50 2l054 100 840 50 226 30 l96 iOO 
73.33 .30 613 50 15056 500 115 50 926 200 233 .30 335 100 
e93 30 698 ıoo 68 30 134 50 ~zv 30 313 50 461 50 

4077 '500 707 50 83 500 1!7 50 971 2001 
411 30 546 200 

235 500 116 30 130 30 156 100 9.88 30 494 200 980 500 
341 ~o 1733 200 167 30 174 30 999 30 6Z4 so 71 50 • 586 30 816 30 202 5001377 50 26247 so 63B 200 90 50 

250 500 703 200 l-07 \ 50 640 30 834 30 266 50 392 50 
643 30 857 200 277 30 '581 50 272 30 715 30 132 50 
766 '30 875 30 29.0 3D tiOl so 281 10000 735 30 298 500 
788 50 881 '50 30ıı 30 727 30 .a40 
810 100 10149 30 4l1 50 757 30 336 
823 200 169 500 431 30 888 30 352 
848 sa 254 30 446 

!gı ~~ 
!00 361 

982 50 294 30 .500 :50 422 
992 30 3(59 301 613 51) -935 50 472 

5044 100 412 $01 741 80 9.5.3 lO.O 4g7 
132 30 466 30 814 50 22059 30 513 
149 so 480 30 646 200 90 100 518 
::183 50 544 ao 8Sl 30 1ıs ıoo St52 
230 .B.O fi86 30 987 50 185 30 602 
271 30 729 .DD !6093 :30 l9J 100 li3l 
300 30 730 200 133 
371 5001 771. 200 210 
449 50 ~35 30 240 
455 30 97J. 30 265 
'1519 50 11076 30 305 
·~~· .... :.;.·.~: • .. • ••• ~;. ~. 6 J ..... , ...... > • : • .fJ 

Yazan t <eelnl ~oU 

nim hesabımı yükseltmeğe kat't ka. 
rar verdiği besbelliydi. 
Yağmur dinmişti. Mis O. nin bizzat 

sürdüğü a~ık bir otomobile yanyana 
yerle&ıni§tik.Arkadaşi tek kişilik yer
de oturan gri elbiseli bir adam güzle. 
rini dcıhal üzeıime dikerek, brni sü· 

ratle gözden geçirmişti, bu kadar, bu 
:ıdam b'l.Şkaca benimle me~gul olma. 
dı. Hareket eder etmez, M:~ {). : 1e lbir 
parça esrarengiz tesir brra)r n bu .:ıa
tın kim olduğunu sorunca, ·milyoner 
kızı, şu cevabı verdi: 

- TabJt detektif! 

- Detektif mi? Benim y:üz'ıimden 

beni göz hapsinde bulundurmak illlak. 
sa.dile bir polis luı.f iyesi mif 

30 308 30 847 

.soo 348 !00 785 

30 899 50 841 

:5D 404 200 f<81 

500 459 30 906 

Tefrika ~o. S 

Mis D., neşelenc1i ve şöyle izah et
ti: 

- BöJ'le bir 111aksat tevehhüm ıet. 
meyiniz. Babam onu, benim salmm~ 
mama dikkat etmek ilzeııe para ile 
tutmuştur~ 

- Hiç ı:ıizl çalınağa teşebbüs ean. 
diği vald oldu mu'! 

- Üç kere! .• 

M..is D., kısaca bir ce1•ap vererek, 
Hudson nehri üzerinden g~n Va
~ington kö_prüsüne doğru. otomobile 
.elega.n ~ir kavis çizdirdi. Ben etrafı. 
ma göz gezdir.dim. Nevyor.k. ,şlındi ar
kamdaydı ve Huds.on .nehrinin öte :ln. 
yısma .henüz eıi§Ilıi§ti:k kj, oehir, ge.. 
ri.miz.de bU.bütüu gÖ7.4en kayboluver. 

30 856 30 ~ 3 100 
30 875 50 .190 100 
30 932 so 564 100 
.so 31030 200 .821 50C 
30 108 30 886 500 

500 36 200 449 50 
so 29S 50 167 50 
.30 32D JOO 122 50 
ao 479 500 941 50 
50 543 50 664 50 

200 610· 30 755 30 
30 751 30 865 30 
ao 827 .500 95.2 30 

200 832 80 96Z 30 
109 sss 50 992 03 
100 874 50 39010 30 
30 901 30 46 30 

at. Ağaçların yukarısından arada sı. 
rada kat kat evlerin damlarJ yükselen 
güzel parklar, .ornıanlar arasından 
geçiyorduk. Hudson nehri, s~ımızda 
kalmıştı. Her halde, ağaçlar aI"'.....Sm. 

dan nehir seçilmiyordu. Esasen, :sağı
mızın ağaçlaııd:ı.n başka boy boy du. 
ı•arlar da :mralamy.orlu. Bu duvarlar, 
eski za.ınan urları gibi diş dişti; haı
ıkikaten 4iş diş, ancak bu yerler, di. 
kenli tellerle birbirlerine bağlanaraJC 
araları.ndaki açıklıklar kı5men kapa· 
tıhnıştı Ye :sıır ıoeklindeki duvarların 
romantik cazibesi böylelikle gideril.. 
mi.§ti. 

Mi!!, D., otomobili gayet süratle ve 
buna nğmen oo i.rızay,a uğramadan 
~iirmekle. maharetini gösteriyordu· 
Der:.in derin nefes alıyor<lum. Ç'ıinkü 
buralarda hav.a, Ne:vyork üzerinde aı
ğırla,şan t.abaJ):anm :r:.ıddma roüke~ 

meldi. Güzel, itina ile bakılmış Ot"' 

man, soseyi s~lı. sollu ihatalıyor .. 
du. Milyo.ner villalarının bu onn:ı.nda. 
ea.klı olduktan .ııezlliy.ordu; ha.tta sa .. 
r.aylarma götüren hiya.baniar bile gö.. 
ze ftS.T:PIUI~·ordu. Evlerine adeta gizli 
yolla.rda.n ;SOklabilin.iyordu. 

(Devamı nr). 



Korku Yatağı 
Yazan : Edgar Yalla• Çeviren; H. M. 

ı_.----...--------N~llS._ __ _.. ________ _ 
Olga dışarı çıkıncaya kadar, Rl- yen kayboldu. 

ld sonra otelin • ıı ~ .. "' ı " • 11 • • 
der olduğu yerde 'ka ı. Olga Flek, Rtderln Benet sokağın-
şh;ndl bomboş bulunan salonuna gir- d.aki evine davet edlldiğl zaman, an-

dl 1 rl lattJ!ı macera harlkulAde entere-
.Burada birkac gün enel, dlz e 1-

1 il gazete o - aaııdır. 
nin ilzerlnde blr ıres m Daima JğrJ bir vazJ7ette burnu-
duğu baide ilu.u.rmış ekmelinl yiye- :null üzerini sUslemekte .ola.u meJhur 
rek ravını ırtlğl zamandaııberl ara.- l 1 tm k di 1 ı "' " "' v gözlükler n a ış 1 e en s ne o -
dan, u.uki bir ebediyet geçınişilhA~ autundan da daha y.aşlı bir adam 
kuagelen korkunc ve maceralı ad tavrı 'Teren fa\•rllerlnl nedense kes-
seıerin n .. dından, O gün, ona ok. aT l Rld 1 dJ ıbiltU ...... tJrmlş bu unan er; .ş m n 
uza]{ geliyordu. kiden taravetini iktisap etmiş olduğu hal-

Salon yarı aydınlıktı ve es de .BUktuıeUe dioleyordu: 
burada ) a amış olan ınsanlarJD ağ- Olga; 
!ayan ve titreyen baya1etıerlle dolu - Evet. dJy.ordu. Ravini'.nhı öldü-

_., Burası 
'bl •di GöZ'f&tlan e"'• .. ·• r",d"~;nil sanıyorum. F.akat onu ba-gı :> • • Ü göz. ılU "O .. 

h kikaten :bır maoera. ~=- ~aktile bamın arzusu Uzerine odaya benim 
yaşları ve korku yat&lı iıtl deD ıeUrınlş olduğum hakkındaki kana.
lbu binamn icerwnde bugUıı n bA. a.thıiz ,.·a11ı1şur. H.adni çok serf in
ldmbillr d ha ne kadar kOrkaDÇ ttkal •ahibi bir adamdı ve beni ta.
diseler oımu~. Ye klmbUlr daha ne nıdJ ... Ravhıi "Larms oteJi" ne gel-
acı gözyaşları dBkUimü.ştU! mi.fil, :zira, - doğrusunu .sByJ1ye; im 

Rldcr. salonun, tabta blr pervkaz 't ti ıa.1-ndardı . ınl - Mil .Marıar.ı e a - . 
d Jnın yanına a,.. J 

tenilmlş olan unr: (,Dew.mı yann 
d r gitti ;notıtng denen baydudun 

· ksa.dlyle .att:ı-
kcndlslni Oldürmek ma 'ki 
ğ1 blc;&ğın bırakt1ğı Jzl eıtyle yo a-

dı. ıaoıyordu. 
DiltUn hatıralarl can 
Derken birde.ııbtre altındaki dö-

şeme sallanmağa başladı. Elektrik 

1 ö dti otelin aJtJndakl oyuk 
er 5 0 

• u Oen elek-
arazinin sarsııma111 yUz n ğ 
trilt tellerinin )optuğtı ıve bozuldu u 

anlaşılıyor4u. ..,. dıJarı 
Rid.er ko.rldor.a koft~. ıı..:am 

çı)U)O.rdU . .OlgaJJJJ3 4JJeğlııJ hatırla. 

.tak lJ idi. O.nu )'&k.tl ve merdive
nin altındaki btlyU.k kasanın yanına 
gldl\rek ldlldl anahtar deliğine sok-

mağa savaştı. i-
Fakat o ıedda ~'koea bina, 

,,.,ı.,e a~s-.. u öyle •anandı ld 
ıerl ve g~.ı11 ~ 
tıpkı sarhoş bir adamı andırıyordu. 
Camlar kırıldı. Bir takım dolaplar 
de-vrlldl • .Rtder, az daba vaztfesln1 
g?>reın 1'e!l ()teli tet1tdee4U· 

Par iste 
BeynelmUel bir kal

pazan şebekesi 
yslialandı 

Paris, 12 (A.A.) _ Millt emniyet 
dairesi, urun ara§tırmalardan sonra, 

b :tmil~l tehlikeli kalpuanlann fa. cyne . 
aliyetine mbayct '"rmege -ve Panste 
biitim m .ı:n e etler a a n b k 

pul1a11nı "lmal eden gıziı büyuk bır 
atdyeyi :meydana çrka.rmağa muvaf • 

fak o1mattıır • 
AteJycııin sahibi, jan tlie5ko adın. 

aa bir Romanyalıdır. Kendisi tev'kif 
cdi1mi§ ve bakır k1i1elerle beş 1ngiliz 
liralık banknotlarla, l3elçika pullan 
"Ve 500 franklık frantnı banknotlarını 

imal -etmiJ olduğunu itiraf eylemiş.. 
'tir. 

Yıld3ollm1erl: 

325 seii'e ~vvel bugün 

Ôküz Mehmet P. 
mağlup oldu 

Ni yazl Ahmet 
Osmanlı tarihinin Ökilz ı.wımet 

Pa§B.Sı, okuma. yazma. bilmez. fakat 
bir çok yararlıklar göste.rd1. Padiplı 
onu da.mat yapmıo, yedi yapdaki kı
zını ona ni§anlamışt.ı. 

Öküz Mehmet Pap, Tllrk aul&rm& 
akmla.r yapan dil§maıı &mınmumı 
mahvetmek için otuz kadirp ile de. 
nize .a.cılmlftı. 

Sicilya. donanmam da, kuvvetli 
Türk donanmasını mahvetmek içbı 
tertibat alı;uı§tı. 

1913 yılı 13 ağusto. güDU. 32.5 lene 

evvel bu gün iki taraf karlılqtılar. 
Fa.kat bu k&rfl}aşııa.da dÜfDWl Jmv. 
vetli idi. Öküz Mehmet Pqa., kendi 
kuvvetlerınden on kadar kadiı:ga.YI &. 

yırm.11, başl.a yol takip ettiriyordu. 
Sicilya donanmam, itte bu on bdir
gaile kUiı18§1YOrdu. 

Tüu donanmaaı, bu lıı1 vaziyet ve 
kalıir ilıtünlük k~ısmda m.ağHip ol. 
du. Esir edilen bin denizci, hırisüy~ 
lar yerine esirler küreğe balJanAı. 

Bu mağl\ibiyet Okta Mebmet PL 
şaya, çok ;pahalıya mal olmut. derhal 
kaptan paşalıktan azledilmı,ti. 

Ökliz Mehmet. çolt z.eki jdi. Bir gil1l 
bir Gafurda otururlal"ken bir öküz b&
§ını uzatmış. Herkee glllU15erek Öküz 
'Mehmet 'P.qaya bakmlf ve biri; 

- Pa§a, ne eliyor? diye .aonnUf. 
ÖkUz Mehmet PB11a. cevap verm.lf: 
- Öküz aiyor ki, sen de bencienabı 

fak at §U eşeklerin ara.sına nuıl ka. 
nştm, de.miş .. 

( haber~ 
• Dün llmanllD.lza gelen YWlu J»a~ 

ralı Hellas vapuriyle tcbrinıize UO aen'Ü 
gelnıi~ir. 'Seyyahlar fehre inerek tarlbl 
en tlan, müzeleri gezmf~erdJr. 

• Günırük ve inhf arlar 'fektıeti m1bte. 
arı D. Adil Okuldaş dün .Ankar.adan ,chrL

mize gelmiştir. 
B. Adll Okulılaş lstanbulda bir müddet 

knl r k gümrük '\C inhisar idaresinin .muh 
t lif ıi leri .etrafında tetkik "l"e tefilılerdt 
lufuaaeakta'. 

, 

lzmir muhtelit takımı 
Fuar maçları için hazırlanıyor 
Geçen hafta Aydın kaırışı~Mnı 

e - 4 yendi 
lımir, ı 1 (Hususi) - Ge~k fuar 

kupası ma,ıan dolayııile Ankara, 1ı -
tanbul ye Trakya mubtelitle.rile ve ıe
:rekac yine fuar münasebetile 1ımire 
davet edilecek olan bir ecnebi futbol 
ddbile kar)ılqac:ak olan muhtelit ta -
'Jwıumız antrenınanlanna baılanuıtır. 

Takınumııın llk maç egzersiz mli. 
aabakaaı da pazar günü Alsancak sta<J 
yomunda Aydın muhtelit takıc:ıile yap 

tıiı maçtır. 

Bofucu 1Jcaldar yti~en pek te 
blabah'k otmryan ataada gımun ılk 
müsabakası İzmir B 'kanpğı ile Do -
jampor birizac:i takımı aıaaında idi. 

tık kııım mütevazm bir oyundan 
aom& .ıolsüs olarak berabere bitti. 
1kinci 4evrede Dotanıporlular vazi -
yetin yuattıjı bir vuiyctten istifade 
ederek u,lincü dakikMla ilk gc;llerini 

attilar. 
12 .inci dakikada .muhtelit eoldan 

aktı, Mahmut fena bir çıkı§la kalesıni 
bot bıraktt ve Sabri bundan istifade e. 
derele muhtelitin beraberlik aayısınt 

smaraı. 
Muhtaitin bu goHln&en eonra Do • 

pn.,,. tekru a••imiyeti elıe aldı ve 
birbiri üzerine 7 korner Y.e bir fiıikik 
,k.uandı.. .Fakat at.ifade .edemedi, oyun 
4a ~ ıoıı.ra ı . 1 beraber« bitti. 

Bıı miiNbakadu •nr& A~ ve 
lımir muhtelitleri sahaya çıktılar. An.. 
t.ceoör Henetin lıaknnliği ile baflı • 
yan maça takımlar fU tekilde dizildi-
Jcr: 

Ayam muhtcliti: 
Fı1uet, Zihni, tsmail, 

Muhterem, HüsnU, Turgut, 
Habip, Enver, Songur. 

t '* mııhtelld ı 

Nurullah, 
Hamdi 

Hilmi, Ali, Rasim, Adil, Enver, Haıı: 
kı, Omer, Fuat, Saıt, Kemal. 

İzmir rüz arı aleyhine alarak oyu
na gırdıgi halde ilk dalcika1aıih akm. 
1arla Aydm müdafaasını kanıtırdt ve 
5 inci dakikada bmerin ayag ndan ilk 
golunü 'kazandı. 

Bu ıo den 1ıOnra blru topWıan Ay
dınlılar oyunu mütevazin bir fekle 
ıoktularaa <la bu da uzun siırmeden 

ıs inci dakıkadan aonra 1zmir takımı 
tekrar ağır basmaga batladı ve 19 un
cu daln'"kada İzmir bir entbol 'kazandı. 
Topa hafıf bir vuruşla Fuadıo aya ı. 

na geçirdi. Fuat bunu vol~ ile gole tab 
'Vil ettL 

Bu golü, '23 ve 2S inci dakikalarda 
iki korner takip etti, fakat bu korner 
ler de semere vermeden geçti. 

Bu aral:la iki taraf da bir hay'li fır. 
eat kaçırdılar. Nihayet &ait, ph. 
ıi gayretile götürdüğü topu kendisin 
iden daha miıuıt pozisyonda .elan Fua. 
da l:eçirdi. O da üçüncü lzmir golünü 
attı. Bunun akabında Fuat dördi.ıncü 
sayıyı da kayda muvaffak oldu. 

Devrenin son dakikalarında A) dın 
sağ açığı da yaptığı ıahsi bir akın 

sonunda takımının ikinci golünü yap. 
tı. Uk devre de böylece 4 - 2 Aydın 
karış b ın aleyhım: bitti. 

1K.1NC1 DEVRE 

ikinci devre lzmirin birbiri üzerine 
tevali -eden akınlarik ba§ adı. v~ <be
şinci ve d. kuzuncu dakikalarda hırı 

Saidin, dit>cn de penaltıdan Hakkının 
.ayağından ıki gol daha kazandı. l 5 
inci da · da Ay'dın l~ine korner ol. 
du. Aydın soli~i İzmir kalesi önün 
dü§ürülen topu w le ı.e kar11ladı, Hil 
mi plojonla kurtardı. Aydın takıını 
col yemesine ragmen futbol noktaı 

BiT Ubza ortal•I• "1!'1hll 1llk6-
-~1'1re k• t gelince, anahtarı 17• 

ne kt 
sanm dcliğ1tıe 150 :u. bl)iJ.k ka-

K!Udi çedrdi . .K1ls&lll.D 
Tehlike 

naza.nndan lımirden lc1aha iyi oynu. 
yor ve fa'kat akınlan semere vermi _ 
yoı-du. ZO inci da 'kada tzmır bir kor 
oer kazandı. Tc0p .ayaktan ay.ağa dola 
tı. Sait yak:ılııclı ve topu 7 ioc.l defa 
olarak Aydın kalesine ıoktu. 

ıdı birdenbire Margrlt, Rl-
pısı rıçı • . . , 
deı in kollan '8nttını• ttUştü ...• 

, 
.xxı 

Rlder,, yarl J>.aygın bır halı!: =~ 
ıunaıı kız.ı Te meYzuııl>akls o ork•DC 
touyu aldıktan aol!r.lo ,kaa& .k 

bir gUrültU lle yıkılıp çö:~ır boşluk 
Onun yerinde rouazza 

hası1 oldu. )tuvvetlyle 
Rider Mat'g!id 'bltb Aolr• kOf

kaTnyarak otel4•• ö•" 
mata başla.41. bir ~ 

tleri4en kcendislni calrr:ıa 40ğ. 
tlf Uywdu. ıSealD J~ t 
.ru rollıı.ndJ. .ır.erlıv 

Bir ker.e bli>11k b1r ,atlllt tbl ol
de ayağ1 kaıc ara.k 1uTarlauır ı h 

• 1 4a a 
du. Kollarındald ıuı:ı da • 
dUşUrUyordu. rdu 

Kendini zor tuttu. 1{.oşuyo · 
d .ıc..ttt11 a11ıataD 

Margrltln sağ ol ut> .. - k 
f 1 ... -~dntt ,.eJSt9.Zel-eai çe,, 

ne es eu. :; .. ttror .,. 
lWleTe daha -oe" eenret ge _.. _,._ upda 78Dll0-
bütıliD kavi'~ .. -
ner: k ~yordıl. 

.QiriUtüler, ,.,~ım.aıar, ,,.er.aıtra • 
daıt gelen »tuJtulaJ', JıJc .bir *87 .o
nun kulajJnda bJr .akia U)'&ndır..aı&-

d O yalnız, kuca~ındakl kızın 
yor u. dl""l uzeı mabUl-
dUnyada en s:ok sev • g 
kun saluklart111 hitıs~l,.ol"du. 

t 
ı. .... - .. .ıı-t -·"'ıran sesin sa

Nibaye _.pUUI ~ 
.k•r.şJTa ıeJdller. 

hil>l ile karşı bir aıurdl. !ı{ar,gritl 
Bu. iri' arı 

Riderin kollarından aldı ve bir ,kam-

yona tordu. a atlmrak lu
Rld r 1' rit rıı an 

Zlll ya.tına ,eÇtt. iri 166 
Sonra tekerleklerin hızlı r -

nü Uyle yola çıktılar. • • ___ .. ~.ırıa.r JÇıl.ııde - Göz-
.Ardnııia. ~ . ı 

t dılar '1'3 ıümbüdüler -
y şiarı ' ça ır lk 

d Parra yıkılıyor, dak a-
çın par "' 1 nı venı uçurum arın. 
da bir açıl n ye ~ 

k doğru g1rdapta batan bir 
oynuua Derken 

Yapttr gibi 1 a-rl•ntrordu. 
blt1ln 1>eoerf1'et1D ~eu eb dl-

Yazan : Sldney Horıer 

o gece bir aşk gc~i.Yd!· . Gürellik 
ve sihir tatlı bir musıkı gıbı mehtap. 
lı gece havasını dolduruyordu. Atlas 
denizı Uzerlnde yilzen bUyUk trans
a tlantik seyyar bir cennet gibi idi. 

Geminin balo verilen salonundan çı 
kıp ta güvertenin parmaklığından pı. 
Tt1 prnl w:ıara bakmakta olan 'Merl 
'Brandel transatlantiğin harikulMe 
eyJıak l>ir fokstrot çalan orkestr~ı
nş. ayak uyduran .. çiftleri~ . ~~~· 
~·· diye çıkardıgı seslen ışıtıyor. 

.du. •st i Meri, 0 gece c!ıuısetmc t ı em yor • 
da. On dakika ön '", m hte m 1mpe 
rantor tranaattantiğinın Jttks defrnraa 
yonlarla sü81U dans salonu ôan -çık. 

•nana da 1ebebı bu idi. O gece için. 
ma.. b h' de ya1nız1t1c lUSAcdiyO!" ve u ıes<:ı 
'U~ ya§8malt Ur.ere yalnız ba ına 

kalmak 'istiyordu· 
()nlUZIJ.rJDda kUçUk bir kap Ye ba. 

11 
~am olduğu hald , g-eoenin gil. 

.wiiH dalmJI dü1llnliy.cıırdu • 
Ne stm bir ,gece idi Yarabbi. .. Uç 

p ~d NeTyorktan ıı.ynl lıberi 
yolda.y.dJlar • .Atlu d ni.z'nin ortala. 
nntJa bulunuyorla.rdl. Mevaim yazdı. 

.Oç bııçuk gün sour.a lngilter.eye v:a. 
J"&oU.tılv· Bu llerj' in Ama-ikadan 
,A.vnıpaya ilk ı1evaha!i idi. Bu &eya. 
hat ıarZUi\l lıaftalaııca .oııau me§gUl .et. 
mııti. 

Bir milyonerin luzı olar.ak. Meri, 
bir ço'k diğer zengin Amerılkan kızla. 
rmın ya.ptıiıoı y.apmanıı~tJ. Y.a.ni he. 

kendini Avrı.ı,paya atarak sonra 
ateki Jcıtalara geçip kısa bir zaman 
~inde büti.Ln dUny.a. hakkında bir fi. 
'kır sahibi olma#'a heves etmem· tı. 
Bugiiı:ı.e kadar hay.atının mübiın bir 
kırnu, .Aıxıerikanm büyük ~ hirlcrini 
gezmekle geçmiş, ve yine Anıerikac1a 
bir hayli kam,P hayatı ge irmi§ti. 

:Fakat, bu defa artık ba.bası oııu A.'J 

-1- Çeviren: Hikmet: Münir 

rupaya da. götilJ'meje ruı .olmllta-
- llay,, hay aevgili kızım, <drmto. 

ti. Biz de, difer arkadıefılarm gibi 
şôyle bir dolaplım ha.kalım. :Lımadra, 
Paris, Viyana .. l>Utlln .bu ~ ,e. 
zelım .. Nasıl botuna gidiyor mu! 

Meri bu söz Uzerine babumDI boy. J 
ınma attıarak yan&kla.rmdu lli>JI' iL 
pır öpmüştll. 

Meri, babasını çok seviyordu.' Ba. 
bası, ona dünyada en .§efkaW, en aev. 
gili ·nsa.n. o1arıik geliyordu. B~e 

adar hiç bir delikanlı onuıı kalbinde 
yer -Odememişti. 

Hiç §ilphcsiz kl, bir çok erkek .ar. 
kadqlart .bulunu~u. '*Bot' .. .Frend,, 
tabir .ettiği bu trkadaşluın htç biri. 
si, arkadaş hududunu aşmı§, onun 
kalbine niifuz ~ebilmtt 4eğiic!trler. 

Hulasa aşk denen kuvveti hissetme 
mlşti. 

Acaba, aşk, ona bıı ııeyahat1 .em&. 

sıncfa gelecek miy.di ! 
Bütün bu hulyalar ~ ı&Utır

kcn yanıba ında bir MS ititti: 
- S1zi yalnız bulduğuma 'bilaen1ı 

ııe kadar memnunum! 
.Meri, döodll '1e fmperantor cemJ.ai 

i inde hoşlanmadığı :yegtne )'1ltle 
karşı ka?"§rya buUJu kendisini... Bu 
adam, Sir Metiyu Dar1t idl. Elli bet 
ya~larmda kadar hır adam.. Fakat 
gör" nU~ dah ihtiyar gti&teriyordıu. 

Bu akfam ür.eri.nde btr hayli ~ıa 
ve fazla yemiı bir eefüı ıhell "1'dJ. 

Biraz · tede bulundtı!u halt!e, içti
ği ilpir ann kokueu Meri'ye _gell • 
y.Ofldu. 

'Meri, bu apansız mü4aha.Ie k&rfl. 
smda söylıyecek söz bulamadı. Er
kek devam etti. 

- revy.orktan ayr.tlahda.ııbert, sL 
zi yalnız bulmak için o kadar fırsat 
tiek edlm k1... & lleıi, lir.l aeıtee.L 
ne seviyorum. 

Meri Bnadel, bu 9ÖZ 11zertne evve
Jl gllmek, aonra haykırmak JetedJ.. 
Bununla beraber sUJnmetini muha. 
faza edebilecek ttidalinl kaybetmemlt 
b1r eıesle! 

- BuDdu ""ma b&beettinlz 
an4Mi. 

ar ıı.eu,. g1UdU. :rua.t tıu hoJ bir 
gl11Uf deflla!. Mert .zaten hoglanma.dL. 
il bu &aamdaıı aimdi nefret etme de. 
reoeleriııe ,gelmift,l. 

- Bitt.r.bf hayır .. dedi • .Babaım:a nl. 
çha Jııahııedeoeğim? .Bu siziııJe benim 
ara9d& oir :Dıe9e1edtr, Meri! Sana. bir 
tek1tfte bulunacak. olursam imar mı. 
sm? Baaa g'llcentr mlsin? 

Meri'ain bu "Vaziyet ka~!ında llk 
hueketi, hemen red cevabı vennek, 
herh~ bir teklift.eu pek çok hırs
lanacağmı söylemek olacaktı. Fakat 
Jiıo m&6ılıet tlOll!"& muzlpltk yapmak 
arzusuna. kapıldı. Bu kawik hali de. 
vam ettirmek U?.ere: 

- Vaziyete bağlıdır, dedi. 
- Şu balde sana o teklifi yapmağı 

göze alaea~. Fakat her şeyden ön. 
ce sana bir şey söylemek isterim. Be
nim 7.engin ve nüfuZlu bir adam oldu 
fumu biliyorsun değil mi? • 

- Evet.. Fakat benim babam da. 
sengin ve nütuZlu! 

Meri'nin. bu mukabelesi şiddetli ve 
Yerlnde olmızatu. Bunu Sir 'Metiyu. 
nun yüzünde hissedebiliyordunuz. 

- Evet, dedi. Uç günden'beri bu va
purda, buluııduğuma göre-, her halde 
babuı hakknıda da bir hayli şeyler 
oğren<Iim. 

Omm bQyük işlerine dair malfunL 
tim var. 'Baba11 Aıaerikanm en kuv • 
Vetli, :nftfuzlu aaamlarmdan biridir. 

- .Pek gllzet •• :Ben de bu haklka.ti 
me ~ bir Jtaret etmek lstemff
tim. Bana. .S~k istediğiniz ..ı 
nedir acaba? (Devama nr). 

25 inci dakikada Aydın bir favul 
kazandı. Muhterem topu İzmir kale11i. 
ne havale etti. Aydın soliçi yetiıerek 
kafa ile takımına üçüncü gclü bedi~ 
cttı. Fakat 3 dakika sonra Sait öniın. 
ddci müdafileri atlatarak lzmirin 8 in 
ci ıolünu çıkardı. 35 inci dakikada 
Aydın,, ko.rnerdcn 4 üncü defa olarak 
topu 1mıir kalesine soktu. 

Oyun, Aydın takımının üstünlüğü 
altında, fakat vaziyet değiımeden 
8 - 4 .ı. mir kar ının galibiyeti!~ 
neticcl&.odi. 

Cak Şeri hasta 
Jak Şerinin hastalanmaııı üzerine 

Tekirdağlı Hüseyinin yçaca ;ı müsa
bakanın geri kaldıwmı -dün yaznu~ık. 
Geçen pazar Kam Ali ile 'Y&ptığı mu. 
ııabakad nra ot e donen Jak Şe
ri terli olarak f nzla miktarda buzlu 
su içmiş, ha tal nını~, hatta ağzından 
kan gelmı tır. Bunun üzerine doktor 
Ahr.a ny,aya g t rilmı§, tedavi altı. 
na alınmıştır. 

Bundan b '·a Be) o w u hastane.i 
dahilıye mut 1 ı Necm ttin Hak
kı <la .Jak Şerıyı m ayene .etm , blr 
haf.ta k d r ı;uı yapmaması hak • 
kında ~ por 'crm · tir. 

Bu yüzd gür ancak gıeleoek pa-
zar güni.ı lmı tır. 

Fikiatür murahhaalan 
çağırılıyor 

T. S. K 1 tanbul böJ,geei futtx:ıl a. 
janlığmdan: 

11-9-1938 tarihine mUsadif pa. 
zar günU ba la.nacağı evvelce nan e
dilm · olan 1938 - U}39 yılı lik maç • 
lan fikstürliniı tanzim etmek tizere 
birinci ve ikinci kümeye dahil blitiln 
klllp murahııaslarmm 15-8-938 PL 
a.rtesi gUnü akı:tamı saat 16.30 da b6l 
ge merkezin.de .hazır bulımıhırıı.JaaMı 
lüzumu ehemmiyeti rıca olunur. 



MAHKEMELERDE 
- ,_, ~ --~ .-, ~ -- ~~7"" ~ 

Ka ın cısı 
yüplU HaUi 

Dün muhakemesine başlandı 
Katil suçu il~ 11 sene hapiste yat. 

tıktan ıonra, çıktığının daha birinci 

ayı geçmeden eski mesleğine dönen 
meşhur kadın avcısı Eyüplü Halidin 

duruşmasına dün asliye üçüncü ceza 
mahkemesinde başlanm.ı§tır. 

Dün, ma.!ıkcnı~ye, Halidin Aksa.ray. 
lda rastlayıp, "seni yanıma. katip ola.. 

rak alacağım, hoş.ıma gittin., sözleri.. 
lo kandırıp çantasını çaldığı bayan 

Mediha da gelmişti. İddianame oku • 
nup sorguya çekilen Halit kendisinin 

kabahatsiz olduğunu ileri sürerek la • 
saca 'öyle dedi: 

- B~n vakıa sabıkalıyım, amma su. 
çum adam öldürmektir, dolandırıcılık 
veya hırsızlıktan sabıkam yoktur. 

Bu Mediha kadınla beraber yaşı.. 
yorduk. Bana kxzdı, iftira ediyo-r, ken 

disinin çantasını falan çaltmş deği

lim.,, 
Bundan sonra Eyüplü Halidin mu • 

bakemesi şahitleri çağırıp dinlenmek 

üzere bajka bir güne bırakılmış, Eyüp 
lu Ifa .. a ..ıc d.~r. ~ ........ nlmı tu. 

Bu sırada .tiabt, ke11ı:l1::.ini dıpn 

çıkaran jandarmanın elinden kurtula. 

rak bir istida ile mahkeme salonuna 
dalmış ve: 

masını istiyorum, demiştir. Reis Hali 
de istiıdasını daha evveı niçin verme .. 

dipni sormuş v~ ancak t;decek cel • 
scde okunabileceğini 6Öyliyerek Hali. 
di dışarı çıkartmıştır. 

Bir ceketin başına gelenler 
Dün, ciırmü meşhut üçı...nciı sulh 

ceza mahkemesinde "et;ki bir ceketin 

başma gelenler,, ismi verilebilecek en

teresan bir vakanın muhakemesi ya • 
pılmıştır. 

Tahtakalede bir hanrn bekar oda.la.. 
nndan birinde taşralı Durmuş ve Şük.. 

rü admda iki arkadaş oturmaktadır. 

Bir ay kadar evvel bunlara memleket. 

lerinden yeni gelen Abidin admda bir 

arkadaşları daha katılmış ve üçü bir 

odada oturmağa başlamı§lardır. 

Fakat yeni gelen Abi1::iin bir hafta 

KURUN-, 
ABONE f ARlJ:o'ESJ 

lılemlektı llemltkeı 

tçlnd• dı,rnda 

Aylık 95 155 KJ'f. 
a ayııır 260 425 • G aylık 475 820 • 
Yıllık 900 1600 • 

farUeslnden Balkan BlrJIQI Jçln aydı 
otuz kuru, düşülür. Posta birliğine ıir. 
mlyen yerlere ayda yetmlf beşer kuruı 
zammedilir. 

A hone kaydını bildiren mektup •e 
telgraf Oerellnl, abone parasının post• 

•eya banka fle yollama Qeretlnl idare 
kendi Qzerine alır. 

Tilrkluenln her poıto mtrhzlndı 

KU RUN'o abonı 11aıılır. 

Adres d.eAl~linn~ llcrell ~ kunıştur 

geçmeden bir giln oda~ k:ims~ ~ulun 
madığı sırada Durmuşun ceketını çal. 
mı§ ve Yenicamiye götürerek ıeskici 

Ziyaya 250 kuruşa satmıştır. 

Ziya da götürüp Bitpazamıda bir 
tellala üç liraya devretmiş, tellfil da 
Nuri adında bir dükkancıya 350 kuru. 
şa satmıştır. Bu auretle bir hayli uzun 
seyahat yapan ceket, Durmuşun . poli.. 

se müracaatı üzerine bulunmuş ve A. 
bidin yakalanmı~ eskici Ziya, tellU 
Adil ve dükkancı Nuri ile birlikte ad.. 
liyeye sevkedilerek üçüncü sulh ceza 
mahkemesin~ verilmiştir. 

Abidin mahkemede suçunu tama. 
men itiraf etmiştir. Mahkeme ka .. an • 
nı bugün verecektir. 

Bir koca üç gün mahkUm 
oldu 

Kasımpaşada oturan Yunus Emer. 
beş gün e~l karısı Fatma ile kaV'ga 
etıniş ve kadın eV'den kaçc:rak komşu. 

tarının evinde oturm.:.ğa başlamıştır. 
Buna çok kızan Yunus Emer kan .. 

sını mu eadd t defalar eve ç:ığırmış, 

ia .. ~aı k:."ın d .. :-ılc eyiııce dun gece 
kafayı çekmi!ı, eline geçirdiği kırmızı 
saplı bir ekmek bıçağı ile komşusunun 
evine dalarak karısını istemiş, Fatma.. 

yı ölüm tehdidi savurarak bıçaklama.. 
ğa ka!kmıştır. 

Neticede yakalanan Yunus Emer, 
cürmü meşhut mahkemesi tarafından 
3 gün hapis cezasına mahkUm ediL 
miştir. 

Saat 
14 
18 
20 
15 

12.M 
10 
17.50 
16 
11.30 

Yapurun adı Gittiği yol 
Trak Mudanya 
Mersin Bartın 

eı~en Bandırma 
Saadet Ayvalık 

GELECEK VAPl.iRLAR 

Aksu 
Ülgen 
Sus 
fzmlr 
AnııfartR 

Kar:ıdenlz 
Brtın 

Mudanya 
lzmir 

Mersin 
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ÇDz~IDer: 
Güzel sanatlar akademisinde 

Ses ve 
Sov et artistik fotoğraf 

Dıln ıh a •aı:ı n çıktim Ve 
Lu ~abalı, e.:>Kı, harap evunm yama
lı kilimlerle döşenmiş, lçerWn.d.e kı. 
rık ve çatlak bir a.yna. ile, bir iki is
kemle bulunan odasında. gözlerimi &. 

çar açmaz kulaklarımdan serin ok
§ayışla.r bırakarak geçen çocuk ses.. 
lerile uyandım. 

e g:s açıldı 
Sovyet sefiri Türkçe 

nutuk söyledi 
bir 

Çocuk ve se.s: .İşte insanı zaman 
zaman en tatlı hayal cIU.nyasma. k~ 
payan iki i.lem ... İkisi de ileriyi, genç 
liği, sıhhıat ve hayatı fısıldayan, iki. 
si de insa.nı kendi kendisine imrendi
ren varlıklar. 

Çocukla ses, zaten birbirinden a.y. 
rılamaz ki... Osmanlı sosyetesinin u
zun asrrlar sokakta, ev ve mektepte 
velhasıl her tarafta hızlı konuşmayı 
yasak eden m~um ve ölü ananesi, 
sofrada bile, konuşmıyacaksın, diye 
ihtarda b~lunan a.Dik suratlı felse. 
fesi, bııgUnün mekteplerinde talebe 
ile hocayı sarmaş, dol·aş ederclı: bir
birine bağlayan samimiyet yanında 

yeniden ve ne kadar hazin hüsranlar. 
la yıkılıyor. 

Sokaktaki çocuklarm şu durgun, 
kıaypak veı lekesiz sesleıri, gece ma.
halleleri döven bir bekçi sopası gibi 
kulaklarımdan yankılar (1) bıraka. 
rak kesik dalgalar halinie uzanıyor. 

Ses, onun dış görünüşü nasıl olur
sa olsun. öz~ ih ıyet bır s ıl t~ alış 

d~ğıt ınidır? KonLI;~rna.k için dılimize 
ruh veren bu nefes, insanların asla 
dokunulamıyan hareketlerini teşkil 
etmiyor mu? 

Dövüşenler, hep ooyle bağıra bağı. 
ra seslene seslene vuruştular. Kav
gada, iyi bildiğimiz bir mesele Ü2Je • 

rinde en. gür sesimizle konuşur V$ 

haykırırız, insanın kendine en çok 
güvenir, VG en güçlü zamanında bu. 
dilin ve hançerenin manalı haykırışı 
nı bir kudret diye tanımamak milin
kün müdür? 

Hastaneden telkrar hayıata çıkar • 
ken, sessizliğin bir uğultu halinde 
durulttuğu kulaklarıma "ses,. in ılık 
didiklemeleri ruh vermiş bulunuyor. 

Bir an sessiz ya~amayı düşünüyo
rum. Kim bilir, hayat, nasıl kof bir 
kütük gibi boş, bilmediğimiz bir dilin 
kelimeleri gibi n.anasız.laşacaktı? 

Bilmem her sabah ağaçların hafif 
çıtırtıları ile kımıldayan tomurcukla. 
rmı ve geıcefoyin bir diş gıcırtısı gibi 
ses çıkaran, kavwı, karpuz bostanla
rını hiç gördünüz mü? Şu şirin tabi. 
at bile renkleri. çiçekleri, bin bir a,. 

henk içindeki kımıldanışlarile ses ve. 

Dün güzel sanatlar akademisinde 
nefis bir fotoğraf sergisi açılmıştır. 
Bu günden itibaren herkese dühuliye
siz olarak açık bulunan bu sergi, Sov. 
yet sanatklrlarının çektiği muhtelif 
mevzularda artistik fotoğraflarla do
ludur ve gayet güzel tanzim edilmiş. 
tir. 

Sergi en kuvvetli fot.oğraf ctları top 
lamak~ ziyade, Sovyet fotoğraf se
viyesini göstermektedir. ~erlerde 
başlıca göze çarpan eey, teknık sade. 
liği ve sıhhattir. 
Başta 1.stanbul valisi B. Muhittin 

Ustündağ olmak üzere şehrimizin ta,. 
nmmış bütün güzel sanatlar mensup. 
Ia.rmı davetlileri arasma toplayan bu 
cazip sergiyi. Sovyet Rusyanm 
Ankara büyük elçisi B. Teı-entiev aç· 
tı ve bu açılış TUrk-Sovyet mUnase.. 
betlerinde ilk defa olarak tesadüf e
dilen tarihi bir hadisenin kaydine ve. 
sile oldu. Zira, bir Sovyet sefiri, türk
çe olarak hitabede bulundu. 

Di1imiı.i sureti hususiyede etiit et· 
mış olan B. Tuı:ntiev alkı arln kar
şılanan türkçe nutkunda dedJ ki: 

''Sayın bayanlar, baylar. 
Sovyet Sosyalist ctimhuriyetleri bir 

liğinin yabancı memleketlerle kültür 
münasebetleri ida.me ''V oks., ceıniye. 
tile Türk Güzel Sanatlar akademisi 
tarafından tertip edile., ve bu gUn a
çılan Sovyet artistik fotoğraf sergi. 
si iki dost ve komşu memleket olan 
&vyetler Birliği ile Türkiye Cümhu
riyetini bir çok senelerdenberi birleş. 
tll·en kültür münasebetlerinin inkişaf 
sa.basında ileriye atılmış mühim bir 
adım teşkil etmektedir. 

Moskova ve 1.stanbulda mütekabilen 
Türk ve Sovyet resim sergilerinin teır 
kilinden sonra, bu gün de, realiteyi en 
objektü ve en 5adık bir tarzda akset. 
tiren fotoğraf sergisinin açılış töre
ninde bulunuyonız. 

Yüksek naza.rmıza arz.edilen 250 
fotografik kolleksiyon, Türkiye dost. 
lan olan S. S. C. B. milletlerinin ha· 
yatını günü gününe ve yakından~ 
kip eden 60 Sm-yct fotoraf sanatka
rının e:Jeridir. Ümit ediyorum ki, bu 
sergi Türk ziyaretçilerinin Sovyetler 
Birliği milletleri hayatlarının muhte. 

rlyor. Fakat ellerinde sopalar, taş ve lif tecellilerini ta§Imalarma bir dere-
tent!keleır olduğu hıtldc, mahalle ara- ccye kadar yardım edecektir. 
larında bağıraşarak topaç, kaydırak Bu sergi, mcmleketlerimiz ara.sın.. 
ve kuka oynıyan çocuklarm sesi içi. daki kültür münasebetlerinin .ilk saf
ne hareket te karıştığı için mi nedir, hası olmadığı gibi son safhası da ?ı. 
bövle sevimli bir romanesş hava için- mayacağına eminim. Bu fırsa~t~ ıs
de duygudan kanatlarla bizi sarr. tifade ederek serginin teşkilı 1~~.de 
yor! Bir de, bunun aksini, yani 1)... kıymetli yardımlarını takdir ettıgı. • 

miz ak.ademinin personeline ve bıllümle müsavi demek olan şelklini dU .. 
şünüyorum: 

Sessizlik en acr bir ölüm.. Aman 
susmayın çocuklar .,. 

RADYO 
13 - AGUSTOS • 038 CW.IARTESt 

Ö<iLE :N"EŞRh'ATT: 
Srıat: 12,30 Plakla Türk musikisi, 12,50 

HnYadis, 13,05 Plakla Türk musikisi, 13,15 
Orkestra konseri: Novolinden naklen, Ke. 
mal Akel idaresinde, 14,00 Son. 
AKŞ.\M NEŞRiYATI: 

Saat: 18,30 Hafif müzik: Tepehaşı Be· 
Jediye bah\csinclcn naklen, 19,15 Konre • 
rans: Prof. Salih Murat (Fen mıısahahcle
ri), 19,55 Borsa h:ıherlcri. 21) Saat ayarı: 

Grcnviç rasathanesi ntle>n naklen. Müzey
:nn ve ::ırkadnşlıırı l::ırafından Türk musi

kisi ''e halk ~nrkıl:ırı. 20,40 Hava rııporu. 
20.13 Ömer R11a Doğrul t:ırafınd:ın ııapça 
söylev. 21 Saat ayarı, Orkestra: 1 - Pue
cin i: Manon Lescont. 2 - Oelibes: Ma
zıırc:ı. 3 - Rilcnberg: Rossi Gnol. 4 -

Pe-.~e: l\lemcıto. 21,30 Necmellin Hııa "" 
arkadaşları larafınıian Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 22,10 Orkestra kon~eri: 
No' otniden naklen, Kcmııl Akel ldare~in· 
de. 22,50 Son haberler \'C erteı;I günfin 
prol(ramı. 23 ~:ıal RYtırı. ~on. 

Urt.Jna cı une 
olunuz ve edininiz 

hassa direktör B. Burhan Topraga 
derin teşekkürlerimi sunarım.,, 

Sovyet büyük elçisinin ardından 
güzel sanatlar akademisi direktörü 

' B. Burhan Toprak kısa bir hitabede 
bulunarak, serginin tn.hakkukunda A. 
mil olan sefir ve başkoILSOlosa aka
demi namına tahassüslerini bildirdik.. 
ten sonra, ezcümle demiştir ki: 

''Zaman geçtikçe terakki eden tek
nik mükemmeliyet ile instantane'lerin 
harikuladeliği ile gözün görmediğini 
göstermeğe ve yahut gözün başka tür 
lü gördüğünü daha cazip ve hususi ~e. 

killerde güstermeğc muvaffak olan fo 
toğraf sana.tinin doı:ıt Sovyet me>mlc· 
ketlcrinde son seneler içindeki yeni 
hamlelerini ve yeni temayüllerini bil. 
dirmek hususunda bu sergi, halkımız 
için son derece faydalı ohcaktır.,. 

Objektif ve teknik mükemmeliyet, 
prise de :'Ue'lerdeki anlayış, ışıkların 
tevzi.indeki isabet, kompozisyon ve 
sanatkarane retuşlardaki ifa.de bakı
mından cidden büyük bir temayüz göt! 
teren bu fotoğraf sergisinin, her tür. 
Hl kliltür mübadelesi gibi ve be1ki da
ha. faz.la olarak dost iki :millet' birbi. 
nne du.lın. i rı a tlatara · f:'evdirme~ 
b ıy'ık bir rol oynayacagmda. hıç şU~ 
he yoktur . ., 

Sergide lgnatoviç'in (Üzllınlü kız) 
isimli eseri, yine onun (Çocuk bah • 

çesinde) adlı bir diğer resmi ve '!'Ur-
kiye Sovyet futbol ~mm fotoğrafı 
çok calibi dikkattir. 

Serginin en kuvvetli ı{ortrelerinden 
biri de (Avcı kazak) isimli fotoğraf. 
tır. 

Fri.dman'm (Köyde öğle yemeği), 
Rozenbanm'm (Tayyare atlayışı), ve 

bazı Kırım §airlerinin fotoğraflan a,. 

laka ile seyredilmektedir. 

Sergi, bunlardan başka, bir çok dl. 
ğer güzel sanat örneklerile doludur. 

Dün, açılış töreninden sonra aka
demi direktörü B. Burhan Toprak, 

Sovyet sefiri B. Terentiev, başkonso. 

los Georgievski ve matbuat mümes
sili B. Mayzel davetlileri çay ve mtı. 
teakıben şampanya ile izaz ebniştir. 

SelAolk ve Belgrat 
panayırları hazırlığı 

Ankara, 12 (Telefonla) - Memle. 
k t Z ı:an-ıma. Be~.,.rat Vt:> &'.> anık 
p yıı:.aı Uli ıştırak eJılece.;ını ev. 
velce bildirmiştim. 

Bu husu.sa ait hazırlıkları TU.rkofis 
tamamlamıştır. Heyetimiz de bir kaç 
güne kadar hareket edecektir. 

Selanikte evvelce inşa edilmiş bir 
Türk pavyonu mevcut bulunmakta • 
dır. Belgraddaki sergi içın de güzel 
bir pavyon inşa olumnaktadır. Bini\ 
ay sonlarına doğru bitmiş olaca 'ktı:r. 

--0--

A~kert Ştl.ranın 
toplantıları 

Ankara, 12 (Telefonla) - A.skerl 
Şftra birkaç gUndenberi toplantıları-

na devam etmekte ve milli ınildafaa.. 
yı alakadar eden bir çok işleri tetkik 
eylemektedir. 

Devlet Şt\rasıoda 
tayinler 

Ankara, 12 (Telefonla) - Devlet 
Şürası mazbata kalemi müdürlüğüne 
muavin Celil Be.rkman, bundan a.çık 

kalan yere ve diğer muavinliğe Arif 
Hikmet Yamaner ve Ziya Önen ter
fian tayin edildiler. 

---0--

Kayseride asri mezbaha 
inşası başlayor 

Ankara, .!..!. (Telefonla) - Aldığım 
ma.lfunata göre Kayseri belediyesi. 
nin fenni mezbaha yaptırmak hUBU.. 
sundaki faaliyeti sona ermiştir. Mez. 

baba her türlü modern ve mıni şart
ları haiz bulunacak ve bugüne kadar 

gayri sıhhi yerlerde yapılmakta olan 
pastırma ve suçııkiar burada imal 

edilecek ve hayvan kesimi bura.da. 
yapılacaktır. 

Mezbahanın inşası iki yüz bin lira. 
ya. çıkacak ve bunun yüz bin liraBı 

Belediyeler Bankasından istikraz su
retı0 f Pmin edilecektir. Projeler Na.. 

1ıa Vekaletince tasdik edilmiştir. 1s.. 
tikraz muamelesi uc Dahiliye Vek!. 
letince tetkik edilmektedir. 

--0--

Mahalli idareler şu~e 
müdürleri 

Ankara, 11 (Telcfozıla) - Arapkir 

liaymakamı Hami, Nevşehir kayma. 
kamı M. Kemalpaşa, Kamil Fuat ma... 

lialll idareler şube müdürlüklerine ta
yin edilmi§ler ''e vazifelerine başla ~ 
mışlardır. 

--<>--
Sıhhat müdürleri arasmda 
Ankara. 1 (Telefonla} - .An~~'ys 

sıhhat miıdUril Hamza Gökten lspa.r .. 
taya., !sparta. sıhhat müdürU Mur8-t 

Dinçer Antalyaya, Konya sıhhat mil· 
dürü Şahap Alun Tra.bzona naklen ıs. 
yin edilmişlerdir. 



}falya, Macaristan, 
. ) 

Yunan ıslan la Sıhhıyede 
tayin,er . - .... ··- . 

ls.lanbul · Bele"~y~sı ., J~iinları ticaret müzakereleri Ereğli ıahil sıhhiye merkezi dok - ı 
toru Ali Rıza Pilemre Zonguldak aa. 
bil sıhhiye merkezi doktorluğuna, Trak 
ya sıtma mücadelesi doktorlann'dan 
Hüseyin Ali Sunaç lğdir sıtma mü -
cadele doktorluğuna, Anamur hiikil • 
met doktoru Zekai Engiz Bandırma 

belediye doktorluğuna, Aydın memle. 
ket hastanesi dahiliye mütehassısı 

Tahsin Soylu Mersin ~mleket has -
tanesi <dahiliye mütehassıslığına. Ma • 
raı memleket hastanesi dahiliye mütc 
hassısı ihsan Alın İzmir memleket 

Ita\yada'll, f\1acgristaı_ıdan bir~r ~ey~t _geliyor; Yuna
nislana bır heyetımız gıdıyor 

Muhtelif etlere konulan toptan ve perakende aza.mi fiatler arasmd& )ru. 

zu etine de vazedilen ve 1 ağustos 19 38 tarihindenberi tatbik edilmekte btt 
lunan azami fiatın kaldırılarak kuzu eti alını ve satınıınm serbest bırakıl. 
masma karar verilmiş olduğundan 13 ağustos 1938 tarihinden itibaren top. 
t8ll ve perakende kuzu eti Batışının serbest olduğu alAkadarlarm mal<unu 
olmak üzere ilan olunur. (B) (5407) 

Ankara. 12 (Telefonla) - Ticaret 
'e tcdıye anlnşmaları için müzakere. 
lerde bulunmak üzere ltalyadan, sa
lıi.hiyettar zevattan mürekkep bir he. 
yet eylCıl başında Türkiyeye gelecek

tır. 

Yun8llistanla da ticaret ve tediye 
anlaşmaları müzakerelerine eyliılün 
on beşinden sonra başlanacak ve bu. 
nun için Atinaya bir heyet gidecektir. 
Bundan başka Türkofis reisi Burhan 
Zihninin Macaristanda bulunduğu aı
r larda nlftkadar makamlarla yaptığı 
temaslar neticesinde takarrür ettiği 

veçhile birinci teşrin başlarında tica. 
ret ve tecliye anla.maları müzakere
lerıni yapmak Uz re Macaristandan 
bir heyet geleccl;tir. 

Bu müzakerelere bir zemin teşkil 
etmek üzere eylfıl baı;larına doğru pa 
muk mıntakalarımızı ve istihsal şart. 
ıanmızı görmek Uzere bir teknisiyen 

gelecektir. 
Yapılacak anlaşmanın pamuk mah

sullerimizin, derilerimiz.in vesair mad 
delerirnizin Macaristana ihracatını 
tezyit ve tevsi edecek esaslan ihtiva 
edeceği anl ılmaktadır. 

hastanesi dahiliye mlitehassıalığına, 

tzmir sahil ııhhiye merkezi doktoru 
Rıza Tarcan İstanbul sahil sıhhiye 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alm&n 
Doç markalı ve 2241 numaralı takse otomobilinin İstanbul Şeh7.adebaşı Ba
ruUıane caddesi Omft garajında 23-8-938 sah gUnU saat 11 de satılacağı 
ilan olunur. (B) (5400) 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altında bulu
nan Buık markalı ve 2521 numaralı takse otomobili Yenika.pıda Kanallzas. 
yon kemerinin yanında deniz kenann da ve Mariye ait 7 numaralı evin arka 
cihetinde 24 8-938 çarşamba gUnU saat 11 de satılacafı illn olunur. (B) 

(5402) 

a -c ıar bahçıvan~ar, zıraat işçi
lerini~ vergi muafiyetıeri 

merkez doktorluğuna, Kayseri beledi- \ 
ye doktoru İbrahim Tacıgölil Kayseri 
11tma mücadele doktorluğuna, Bozkır 
hiikumct doktoru Fahri özdernir Kaa.. 

tamonu merkez hükQmet doktorluğu.. 
na, Orhaneli hükOmet dokto.ru Rifat 
Yargıcı Demirköy hü'kQmet doktorlu. 
ğuna, Alucra hükOmet doktoru Kc -
mal öden Bolu hükQmet doktorluğu. 
na tayin edilmişlerdir. 

Dumlupoıar Şehir yatı okulunda bulunan ve hepeine 1278 lira 20 kuru§ 
bedel tahmin edilen 66 kalem eski ay na, battaniye, su kUpU, pulluk, mintan, 
ceket; pantalon vesaire gibi köhne eşya satılmak üzere açık arttırmaya 
konulmuştur. Esyaların listesile ı;ıart namesi levazım mUdUrlUğUnde görUle. 
bilir. İstekliler 2490 No. 1ı kanunda yazılı vesika ve 95 lira 86 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 29--:8-938 pazartesi günU saat 11 
de daimi encUmende bulunmalıdırlar. (1) (5406) A ra 12 (Telefonla) - Maliye 

Ve a ti ~nkadarlara gönderdiği bir 
tnmimde bağcılar, bahçıvanlar, zı:aat 
i terinde ve bahçelerde çalışan işçıler
le makinistleri hakkında kazanç, iktf. 

sadi buhran muvazene ve hava kuv
vetlerine ya~dım vergileri k8:11~nlari. 
le mevzu munfiyct hUkUmlerının ~e 
suretle tatbik edileceğini izah etmış-
tir. 

Kazanç vergisi muafiyeti §U şekiL 
de olacaktır: 

161 seri numaralı kazanç umumi 
tebliğindeki tarife nazaran hizmet er
b bı \ z"yetinde çalışanların kadro 

rı ve iştigal nevileri, bağcılık, 
nlık, ziraat ve bahçe işçiliği 

ve makinistliği olsa dahi bu gibiler 
k nunun 3 Uncil maddesinin 10 uncu 
fı r sınd:ı yazılı muafiyetten istifade 
ettirilmiye kler. yani mezkur 10 un. 
cıı fıkradakı muafiyet hızmet erbabı 
zümresine dahil olmayıp serbest bir 

ov ye 

sure•~ faalıyettc bulunan bağcı, bah
çıvan, zıraat i !erinde ve bahçelerde 
çalışanlarla makinistlerine münhasır 
kalacaktır. 

Muvazene, buhran ve hava kuvveL 
lerıne yardım vergileri muafiyeti de 
şu şekıldedir. Bu vergiler yalnız ~iz.. 
met erbabının istihkakları Uzerıne 
vazedilmiş olduğundan muafi~·etin 
taalluk ettiği mUkellef zUmrclerı ba. 
kımmdan bir tefrik yapılmasına ma
hal ve sebep olmıyacak yani muafi. 
yelten istifade edecek olanlar mez.. 
kUr kanunlaMn rr.evzuuna giren biz. 
met erbabı zUmresinden ibaret ola -
caktır. Binaenaleyh zirai işlerde . ça. 
lışan işçi ve rençb"r'erin ücretlerı ~~ 
reden verilırse '\Crilsın ve kendısı 
kadro dahılinde bulunsun bulunmasın 
zirai işleı:d i tıhdam edılm k şarti
le yukarda ukredılen iktısadi buhran, 
müvazene ve hava kuvvetlerine yar. 
dım , ~ lcrinden muaf bulunmakta-

dır. 

-J pon 

ECZACILAR ARASINDA 

TAYlNLER 

Cerrahpaıa hastancıi bat eczacısı 
Feridun Ersoy sıhhat ve içtimai mua. 
venet milfetti§liğine, Haseki hastanesi 
eczacılarından Ahmet Fidan Cerrah • 

paşa hastanesi baıeczacılığına, Ankıl:.
ra nilmunc hastanesi eczacılanndan 

Haşim özsenci mezkur hastane haf -
eczacı muavinliğine tayin edilmişler
dir. . 

Buru belediye kimyageri Osman 
Nurinin istifası kabul edilmi1tir. Yoz. 
gat memleket hastanesi eczacısı Re • 
1it Köksal başlca vazifeye geçtiğinden 
miistafi sa} lnuştır. 

MtlSTAFt SAYILAN VE JST!FASI 
KABUL OLUNANLAR 

Fatih belediye doktoru Celal Kan. 
su, Edirne markez belediye doktoru 

Hayrettin Biçer, Antalya memleket 
hastanesi dahiliye mütehassısı Adnan 

. o~vlet Demıryolları ' ve L~monları işlPt.-ne 
. . Umum idaresı illin/arı , . -

Muhammen bedeli 5250 lira olan aoo ton çımento kapalı zarf usulile 27-
8-938 cumarteSi günü saat 11 de Slr kecide 9. işletme binasında satın alL 
naca.ktır. 

isteklilerin yüzde 7.5 nisbetinde teminat ve teklif mektuplarile Nafıa 
ve diğer nizami vesikalan ihtiva edecek olan kapalı zarflannı ihale saatin. 
den bir saat evveline kadar komisyon a vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (5375) 

itil ;mmmım~@@UMi!iJ.M! 
1 - lspırlo bıdonlarında kullanılın~ ur.ere t:artname ve nUmunelerı mu

cibince 600 adet kızıl ayar musluk 8.Çlk eksiltme usulile satın alınacaktır. 
Il - Muhammen bedeli beheri 22 5 kuruş h~abile 1350 lira ve muvak

kat teminatı 101.25 liradrr. 

Askeri mümessilleri dün iki defa 
ihtıl8fh meseleleri görüştüler 

· general, neşrettiği emri yevmide, Sov 

Atam, Fatih belediye şubesi !doktoru 
K4mil Şakir :ilhan, Tar.aua hükUmet 
doktoru Hüseyin Kemal Ağarkay, Ke 
maliye hiikQmet doktoru Bahtiyar De. 
mirağ müstafi addedilmiıterdir. 

Eğil hOKômet doktoru Celil Den -
giz askere gittiğinden mezun sayıla... 
caktır. Avanus hükQmet doktoru Nu.. 

IlI - Eksiltme 29 - vttt - 938 tarihine rasthyan pazartesi günU saat 
10 da Kabatqta lev~ ve muba.~t 1Ubesindekl almı komisyonunda ya. 
prlacaktır. 

IV - Şartnameler paruıs olarak her ~ aösU geçen ıubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tay in edilen ~ ve saatte yUme 7.5 gtL 

venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu
nur. (5377) 

Moskova, 12 (A.A.) - Tas a,J<lnsı 

bildiriyor: 
Sovyetler birliği ile Japonya ara~ın 

k.. gır 
daki anlaşmanın tatbik mev une ~ 
mcsi iızerıne, Hasangcilü · civarın~ak~ 
askeri harekata, 11 aiustosta rr .... ~3•111 
s atla aat 13,30 da nihayet ven1mış.. 
tir. 

Kıt:ıların mevzilerini tesbit için, iki 
taraf askeri mümessilleri arasındaki i
lk buluşma, Zaozemaya (Çankufeng 
tepe inin cenubunda dün akf'lm vukua 
gel~iştir. ikinci bulutma bugiln saat 

12 de yapılacaktır. 
Toky.o, 12 (A.A.) - Harbiye ne -

aareti tebliğ ediyor: 
Diln Sovyet araziıi üzerinde Ça~ • 

kufeng civarında Japon albayı Şo ıl: 
Sovyct Şark ordusu genel kurmay 
başkanı general Şutern arasında yapı 
lan konferansta aşağıdaki noktalar 

kararlaştmlmrştır: 

1 - Muhasamata nihayet veren 
Japon k taları. halen ellerinde bulu -
nan ır.evzileri muhafaza edecekler-

dir. 
2 _ Muharebe mey':lanlarında ter. 

kc ilmiş olan cesetler, iki taraf milf -
rezeleri tarafından kaldırılacaktır. 

3 _ iki ordunun hatları, bugün öğ-
le ilstü yapılacak konferansta teyit o. 

lunacakt1r. 

4 _ lki hukumet yukardaki nokta. 

ları teyit eden mektuplar teati edecek-

lerdır. 

M~kova. 12 (A.A.) - Japon kıta. 
ların n va ıyctıni tayin etmeğe memur 
olan her ıkı tara'fın asken ıntimessille 
rin en m ıre Kep komisron Çanku-

d d'" ktUım fe g sırtının cenubun a un a :r 

i.lk ıçtimarnı aktetmiştir. 
Cuına giınü öğleden sonra ikinci 

bir i~ ·ma y pılacaktu. 

Tokyo, 12 (A.A.) - Domei ajansı 
bildiriyor: 

Sovyet _ Japon mütarekesini mU-
teakıp J p n kuvvetlerı kumandanı 

yet ordusunun cesaret ve yiiksek rna. 
Nafıa Vekaletinden : neviyatı hakkındakı hayranhgmı ve 

yüzlerce tankla miicehhez muhasım 

tarafa mukavemet eden Japon asker -
Jeri karşısında hıss~tti i iftihar duy -
gularrnı bildirmektedir. 

ri Günenç tekaüde ıevkolunmuştur. 

Balıkesir sıtma mücadele doktcrların. 

dan Lemi Ergin askere gittiğinden 

kaydına işareti yapılmıştır. 

l>lger iki tayin 

25 • 8 • 938 tarihinde perşambe gUnil saat ıı de VekAlet malzeme mll
dUrlUğU odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 5500 Ura 
muhammen bedelle 50 adet mllhendls cadırrnrn kapalı zarf usullyle etstıt
mesl yapılacaktır. Muvakkat teminat 412 lira GO kuruştur. 

Statüko, bahsıne temas eden gene.. 
ral, Jap~ mevzilerinin, bundan bir 
ay evvel mubasamattan önceki e na -
zaran çok iyıleşmiş oldugunu kaydey. 

}emiştir. 

Ankıra, 12 (Telefonla) - Mardin 
sıhhat müdürü Nihat Eroğlu sıhhat 

müfettişliğine, Muğla sıhhat müdüril 
Kazım Onur Yozgat sıhhat müdürlü. 
ğüne tayin edildiler. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrUa tr parasız olarak malzeme mlidllrlll
ğUnden alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre vekAletten a· 
tınmış malzeme mUteahhttllğl vesika style birlikte ayni gUn saat ıo a ka
dar komisyon relsUğlne vermeleri lt\ zımdır. (2949) (5205) 

- KU.RUNun kitap şclillndc roman tİ;e:i'.trırik.1ts";,aı~...,:--------------------

~EYTA llN KUKLALARI 

başka bir tstlkaınctte .. Ynhut köy de ortadan kay
bolmuştur. Bnkalırn burada sorup kendisinden 
mal\lmat alablleceğlmlz blrl var mı? 

Polis ınUfettişl, istasyonun kulUbeslne doğru 
ağır ağır yürüdü. Orada. ayni zamanda istasyon 
memurluğunu yapan ihtiyar bir hamal görUnU
) ordu. 

Komiser Cons, kulUbeye yaklaşırken müfet
tişinden soruyordu: 

- Burada bizi, birisinin karşılaması lAznn
değll miydi? 

Müfettiş Bad sağ elinde tuttuğu kOçQk eski 
bavulu, sol eline geçirerek: 

- Eyet, dedi. Öl lo bir tedbtr almaları l!zım
dı. Faknt almamışlar . lşte ihtiyarla karşı karşı
ya geldik. Uer halde Şcpton Magna köyünün nere
de olduğunu o bi1lr. 

Bad ihtiyara. biraz daha yaklaşarak omuzuna 
dokundu. thtl) . donuk gözlerle ona baktı. Bad 
sordu: 

- Şcpton Magna köyUne nerden gldllfr, bize 
söyler misiniz? 

thtlyar hamal, polis mUfeltlşlnin yUzUne bir 
müddet daha baktıktan sonra: 

-Ne dedin? dedi. 
~ Köye nerden gldlllrf 
- Kimi soruyorsun? 
Müfettiş Bad komisere dönerek:-

KURUN Cep romanları serisi : 7 ............................................................ " ........ 

Şeytanın 
kuklaları 

Tercllme eaen~ 
H. M. 

at .... 4_ 

1938 



·-------T. c. ZiRAAT BANKASI 1 DENiZBANK Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
lstanbul şubesi mUdUrlilğUndeo: 

D~niıyolları Karatıy acentaırnı b~ 1 n~ı 
Galatadaki Derizbank Denizyollan Acentalı~ tamirat dola. 

yısile Denizbank İstanbul §Ubesİne muvakkaten taşınmıştır. 
"\'. olcu ve eşya bileti almak üzere Galata nhtımı üzerinde De.niz
bank İstanbul §Ubesi gi:ıclerine müracaat edilmesi il~ olunur. 

Telefon numaralan: Denizba nk İstanbul gubesinde Acente 42497, 
lstanbul Acentelik vubesl 22740. 

JALRllli%1biillLI 
KAR$1 

Paıa birıktirenlere28,800lira ikramiye verecek elLiill. SiPEI 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarıqda 

en az 60 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle a_şağıdakl 
plAı:a göre ikramiye dağıtılacaktır: 

f Adet ı.ooo Liralık 4.000 Lira 
ı .. 600 •• 2.000 ,. 
4 .. 260 .. ı.ooo .. 

40 .. 100 .. 4.000 •• 
100 •• 60 •• 6.000 .. 
120 .. 40 .. 4.800 " 
160 " 20 ,, 3.200 .. 

DİKKAT: HesaplarmdaJd paralar blr sene itinde ıso liradan aşa. 
i;rı dtlşmfyenlcre lkraml7e çıktığı takdirde % 20 tazlastyle verile
cektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyllll, 1 BlrlnclkA.nun, 1 Mart ve 1 Ha
ziran tarihlerinde çekilecektir . 

........................... 
Dr. KAmll Gören '4----·· Şitli Çocuk Hutaneıi Röntıen Mütehuı111 

Beyollu Taksim, ht.ikl!l Caddesi (Os'keperan Apartmıanı No. 1) 
Mavi köıe UıtU Telefon: 40128 

Pazardan baık:ı hergün saat 15 den 19 a kadar 

PORTATİF R O N T G E N VARDIR. 

Dr. S A A D E T KAmll Gören 
Emrazı intaniye Haıtaneıi Röntgen müteha11m 

Kadıköy Röntgen Apartımanı No. 1 - Telefon 60149 

Nafıa Vekftletlnden: 
Yüksek Mühendislere : 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden 

3077 Sayılı kanunun neşrinden evvel 1036 sayılı kanuna gnre mllb,I 
dis vcva mimar Unvanlyle verilmiş olan diplomalarla ruhsatnameler ~ 
sek mÜhendls veya yUksek mimarlık ünvanlyle verilecek ruhsatname 
bUkmünde olup 3458 sayılı kanunun neşrinden itibaren en çok altı 
içinde bu mühendis ve mimarlar diploma ve ruhsatnamelerlnl yeni Unv; 
larına göre değiştirmek mecburiyetin de bulunduklarından halı olduklf 
diploma ve ruhsatnamelerle birlikte vekAletfmlze muracaatıarı IIA.n olun• 

(514 
Hariçten memlekete ithal edilecek birinci parti kUp ve kristal şe. 

kerini vermeğe talip olanların teklifleri 25 Ağustos perşembe günU 
saat onda Bahçekaprda Tal)lıan 42 numarada kabul edilecektir. 1 
Şartnamesi yukarıki adresten alınabilir. 

Her nkşanı zengin program ıle vnr1ete, 
llhctcn lc;panyol şnnlôz l\lnrina J>almero 
Zuglnnın 1'nrznnı ve akrobat numnrnlnrı. 

ZAYİ 

524 numnrnh nrabııcı elıli;)clnnmcml uı

yi ettim. Yenisini çık rııcağıındnn---e' ki
sinin hükmu yoktur. - Kasım;ıaşa; llalil 
oğlu Veli. (26440) 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hftklmlialn- ı 
den: 

Göztcpcde Demirci Faik sokaAında 15 
N'o. lu C\ de oturan ölü mfilekait muallim 
Halice Fcrihnnın kızı Fcrihscrin ı;cllidi 
belfthete müptela olması dol:ıyısiyle ayni 
evde mukim teyzesi Sııdimendln vnsl ta
yin olunduAu iltın olunur. (V. P. 2141) 

Terzi 
YAVUZ SEZEN 

Sahibi: ASIM US Negriyat müdüril Refik A. Sevengil 

..!""" KUUU ·un k.ltaR şcklln<le rowruı ~tcfriksaı -

Kaybolan adamlar 
köyü 

Polis müfettişi Bad, Marley istasyonuna gel
diği zaman ağır ağır trenden cıktı ve uykulu göz
lerle etrafa bakmağa başladı. 

Bu lsatsyon pek iptldat bir şeydi. Tahtadan 
bir dUşemcsl, kUçUcük bir kulübesi vardı. BüyUk 
bir kırın ortasına kurulmuştu. Birkaç ağaç kUme
sl mUstcsna olmak Uzere dört bir taraf, gözUn ala.
blldlğlne açıklıktı. 

Bir müddet sonra, mahzun çehresiyle komi· 
ıer Cons da aşağı inerek Amirinin yanında yer 
aldı. Tren hareket etti. 

Müfettiş Bad: 
- Zannederim kf, dedi. Geleceğimiz yer bu .. 

rasıydı. lnşnllah yanılmadık ya ... Ama, etrafta 
köy namına bir şey göremiyorum. Sen görilyor 
musun? 

Uzun boylu komiser başını iki yana sallıya
rak: 

- Hayır .. dedi. Fakat belki do aradığımız 

köy, ilerde şu ağaçların ardındadır. 
Ve parmağlyle belirsiz bir işarette bulundu, 
MUfettlş Bad iç sıkıntısı ile: 
- Belkt de oradadır, dedi. Belki de tamamen 

Parla Kadın, Erkek TerzlUJ 
Akademilerinden diplomalı. 

Beyoğlu-Parmakkapı 113 Gar• 
ret apartımanı ı. ·---------EGE TlYATROSlJ 

Nuri Genç n ar" 
daşlan ıs Atustoe ~ 
martesl akşamı Şebtf 
mininde: (HAklrıı' 
hfikmfi), Sabriye T" 

ses • Azeri saıı ... 

1 
Opr. Dr. Fuat ÖZpaf 

Zeynep KA.mll hastaban~sl do
ğum ve kadın hastalıkları mute-

1 
bassısı. Beşiktaş Tramvay dura
ğı Erip Apt. Tel: 49366. 

-----------'--' 
Dr. Necaeddin Ataaağwı 

Sabahları 8,30 a kadar ve a1'· 
şamları 17·20 LAlelf Tayyare 
Apr. 2 ncl daire No. 17. Kurun ve 
Haber'in kuponunu getlrenlel" 
den para alınmaz. Tel: 23f):s$ 

Opr. Dr. Hnllt Ziya :Konuralp 
Tıp Fakültesi 2 ncl cerrahı klfnl• 
gl doçenti. tstlklfll cad. Elhamr• 

Apt. No. 1 



Plajda da moda hüküm sürüyor! 
Bu sene kadınlar deniz kıyısında giydikleri 

elbiselerde de şık oımak arzusunda 
Plaj kıyaf etlerinı;le bilhassa bu sene 

§ıklığa fazla kıymet' verildiği görüL 
mektedir. Güneş banyoları ve pli.j ha. 
yatı ilk zamanlar, her türlü süsten u· 
zan olarak güzeldi. 

Hiç kimse, yalnız ufak bir mayo ile 
gizlenmiş gür.el \'Ücudünü kumlar Uze. 
rine seren bir kadında, başka bir gü. 
zellik aramıyordu. Denizlerin kızları 
bütün çıplaklıkları ile güzeldi. 

Fakat, her şeyden bıkıldığı gibi bu
gün bu sade plaj kıyafetinden de artık 
herkes bıkmış bulunuyor. Herkes d~ 
ğilse bile, bilhassa kadınlar artık kum. 
ların üzerinde süssüz kıyafetle görün· 
mekten hazzetmiyorlar. 

Bugün, plaj elbiseleri arasında ti.ir. 
IU çeşit pijama, şort ve kum roplarına 
tesadüf ediliyor. Bunlarda da, bütün in 
celiği ve havnime>şrepliği ile modayı 
bulmak kabiJdir. 

Bununla beraber, plaj modalarmın 
salon ve sokak elbisesi modalarından 
bambaşka kaideleri vardır. Meseli, 
plaj roplan sokak elbisesinden daha u. 
zundur, fakat akşam tuvaletinden daha 
kısadır, Robun uzunluğu, bu suretle, 
ancak aşık kemiğine kadar gelir. 

Plaj roplnnnda yalnız ön vardır. Ro
bun sırtı açıktır, çünkü sırtın güneş. 
ten mümkün olduğu kadar fazla istifa.. 
de etmesi lazımdır. 

Şüphesiz ki, plaj roblarında kol de
nen bir ~y de yoktur. 

Son günlerde plaj roplan BOrt ve pi· 
jamalardan daha ziyade görülüyor. 

Yazın h'til günlerinde giyilN"ek 

HatU rop, pijama ve eort mod~ 
ortadan kaldırmak tehlikesini bile g6e.. 
termektedir. 

Bununla beraber, az da görUnse eort. 
ların da kendine göre modası vardır. 

Mesela, pantalon ve bluman ibaret o
lan şortlarla kumaşı bu sene pike, ke
ten veya biraz el örgüsüne benziyen pa 
muklulardan intihap ediliyor. 

Uzun paçalı pijamalara gelince, bun. 
ların paçalarmı ayak bileğinin Uzerin. 
den büzmek ve golf pantalonuna. ben. 
zetmek moda olmuştur. 

Yine ayni şekilde, paçası toplanmış 
pantalonlarla beraber aort bluzları da 
giyilmektroir. Bunların paçaları işle
melidir. 

Bolero 
Gerek akşam, gerek gündüz roplan. 

nm üzerine bir bolero geçirmek bilhaa. 
sa sonbahara giden modalardan biri. 

dir. Bununla. bera'Qer, yazın da çok gü .. 
zeI durmaktadır. 

Yalnız, bu seneki modaya göre bo. 
leroların ayni kumaştan olması laznn. 
dır. Buna mukabil, roplar gayet sade 
olduğu halde boleroların fazla mik
tarda. süslü ve ielemeli olmalannıı mU
saa.de vardır! 

R»uruna 
Abune oıunu:a 

ve edininiz 

- =-~~~~------~~~ 
triko ceketler 

PARAS!ZDJR 
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Haftanın düşüncesi: 

ihtiyarlığı Müdafaa ' • Gençliğe baytlı • 
yoruz. ffiç şüphe. 
siz ki, gençlik, içe
risinde bayılacağı

mız bir çağdır. 
Gençlik, hayat 

eez-bctinin ilk ezildi 
ği gün hissini ve. 
ren ve saatlerce fri 
jiderlenmiş gibi 
kristal bardağının 

etrafı boğulu, dip_ 
diri 'lezzetli, renk 
ve çenk içinde bir 
~ğdır. 

Fakat orta yaş

lılık nihayet ihtl • 
yarlık, gençlik h ul. 
yalannm peşinde 

koşmak için değil, 

başlı baema bir ol. 
guniuk devri ol
mak gerekir. Onun 
da hakkını tanı -
mak zevkine vara. 

•ilmek sanatı var. 
thtiyarlaşmak istiyen bir genç sey. 

tek görüldüğü gibi, bir genç bevesile 
crrpınarak komikleşen yaehların da 
azalması beklenir. 

Hayatta en huzur verici hal, onun 
tamamını kavrayabilmektir. Gençll
ği yaşamalı, fakat onun müptelası ol
mamalıdır. Çünkü bu iptila içki gibi 
sarhoş ederse de, alı§ılan tadının sizi 
bırakıp gitmemesi için, hayalinize çek. 
tiğiniz ziyafeti durmaksızın yenileme. 
ğe mecbur olursunuz. Bu ise vefasız 
bir işkencedir. Saçların boyanması, 
kaşların yolunması, deriyi kremlemek 
ve kendi kendini yercesine taze ve çıl
gın çiçeklerin ardından kosmak ne ka
dar devam edebilir? 

Kendilerine uzun ömür mukadder o. 
lan nice insanlar bilirim ki, böyledir. 

Günlerin 

--=sır wı mz,...... •az 
Yazan 

H6 11kmet MlYınDır 

Sabahları yataktan kalktıkları za. 
mnn ilk işleri sihirli ayna.ya bakmak 
olur. 

Orada görecekleri birinci hayal biraz 
buruşuk ve düşkün olsa da, az sonra 

1 
bütün varlıklarına harcayacakları ni-
hayetsiz bir emekle, bu ham maddeden 
en güzel işlenmiş elması çıkarabile

·rini sanırlar .. Ve boyalar hazırla. 
Cımbızlar meydana çıkar, kremlcr, 

türlü sabunlar, kokular, briyaıı-
tinlrr, hatti manikür takımları .. Çeşit 
«;e~t kravatlar, ipekli iç ça.maşırlan_. 

Ve gUnUn prog.. 
ramı hazırlanara'k 

son defa aynaya 
baktıği zaman, o 
yaramaz pinponu, 
bır Parisli. ıpanken 
kadar slls ve zara
f et içinde, fakat 
arkasından bir sü. 
rü istihzanın gü
nahkar dedikodusu 
nu silrüyerek götü. 
rürken görürsünüz. 

" Gilnahkar de
dikodu,, diyorum. 
çilnkU bu adamı ar. 
la ab.y etmekten zi 
yade acıyarak ko
nuşmak lazımdır. 

Yaşlanmış, yahut 
yaşlanmağa yUz 
tutmuş insanlara 
inandırabilecek bir 

lisanla anlatmak llzımdır ki, gençlik 
elden gittikten .sonra bildiğimiz ve ta.
nıdığnnız gençliğin bir lmpyesini ol• 
sun ayni çeşnide muhafaza edcbil~ce. 
ğimizi .sanmak, hayatın bize bıraktığı 
az buçuk kudreti de, tersine akıtmak 

istediğimiz bir nehrin girdabı içinde 
heba etmektir .. 

Bu bakımdan :;nihayet elimizde ka. 
laıı şey, içerisine istediğimiz kadar şe.. 
ker koymağa çalıştığımız h~lde asla 
mükemmel bir terkip olmıyan faydasıs 
bir tortudur. 

Bu tortudan esrarengiz bir mıı.hlfil 

çıkarmağa uğraşacağımız yerde, ilerli· 
yen bir yaşın olgunluk nescini tetkike 
koyulsak ... Her ya.em kendine mnhsus 
bir gil7.elliği, bir zevki, bir saadeti var. 
dır. Ne mutlu bunu bulanlara! 

HİKMET MONtR 

Ista o bulu 
peŞinden: -- - · 1 

turiz,m cenneti 
Fcncrbahçe 1stanbulun Turistik bir me 

lecek. Bu haber bizi sevindirdi. Zira Fenerb 
tanbulun Turizm ·~nnetidir. Eski devirlerde 
yen bu yer, İstanbul turizm bölgesinin adet 
nilebilir. 

aline getiri
·erçektcn Is· 
eti bilinmi
ta§ıdır de-

Vaktile kadın ve erkek münasebetleri cı.rrtlıU gibi serbest 
olmadığı zamanlarda Fenerbahçede arabalrır ile df'vredilinnişı 

baa erkekler ve ,5erbest kadınlar bu devir ec;naı;mda karşılaı-

• - K11Bt7N ... ILl VB8l 

malardan tanışmak için istifade ederlermiş. Hatta o zaman • 
rabadan arabaya ·mektub getirip göbJrcn bir deli bile varmıg. 
Fakat, dünya şartlan değiştikten ve Fenerbah;ede arabalar ile 
devir adeti ortadan kalktıktan sonra lstanbulun en gUzel köşe
si adeta metruk bir mesire yeri halini almıştır. 

Fenerbahçede bir otel yapılması tstanbulun Turistik gU
zelliğini bütün dünyaya yaymak için en güzel ve en tesirli bir 
reklam hizmetini görecektir. Hasan Kumçayı 

Yamyamlar 
• ( Baştmufı 7 incide) 
7ordu. Yamyamlar, kucacağımızı hiO 

•kılJurma getirmiycrek, bizi bağla ~ 
maUJışlardı ve yanlarında götürüyor • 
lardr. 

l\ehrln kenarıua gelir celmez, yer
linin işareti üzerine, derhal suya at· 
ladık ... 

Arkamızdan bir çığlıktır koptu!.~ 

Dunlar, bir taraftan kızan, bir taraf· 
tan hayrette kalan yamyamların fi
ganları idi. Fakat, bu arada bir de 
kadın sesi geliyordu: Bu, bizim ara· 
mızdakl kadın arkadaştı. Kend~sl c;ok 
iyi yUzme bilirdi. Du cihetten nehre 
atlarken onu hlC düşünmemiştik. 

Fakat, zavallı Meri en arkada bu
lunuyordu. Hepimizin nehre atladı
ğını gören yamyamlar onu hemen ko
lundan yakalamışlardı. 

Ben, derhal geriye dönllp, kadınca· 
ğızı "kul'tarınak" istedim. Fakat tek 
başıma nasıl kurtarabileccktim? Bu
nu o an için düşünmeyordum bile. Lıt
kln, gene o şeytan yerH fikrimi çel· 
dl: 

- Bir kere karşıya geçelim, dedi. 
f)ndan sonra kadını kurtarmanın ko
tııyını buluruz. Siz işi bana bırakın .•• 

Fakat, .karşı sahile geçtikten son
ra. bir şey yapmak mUmkUn olmadı. 
jYamyamlnr, hakikaten, nehirden ge
tememlşlerdi. Bizim bu hareketimiz 
c.nları, biHi.kis korkutmuştu. F'akat, 
.buna mukabil, civardaki bütün yam· 
yamları ~ağırarak, kuvvetlenmlşler

·dı. Biraz soura nehrin öbür sahilinin 
.bir alay yamyamla dolduğunu gör
öük. 

Bundan sonra da, artık bir daha o 
.tarafa geçmeye cesaret edemedik. Bi· 
zim kadın arkadaş da orada kaldı ... 
. Fal<at, işin fecantl, onun .yamyam.. 
lara nasıl yem olduğunu da gördük:. 
lAkln bunu daha evvelden anlıyama-
11.ıştık. 

: O akşam karşı tarafta bUyilk bir 
tlğlence tertip olunmuştu; ateşler ya· 
kılmış, davullar, zurnalar çalmaya 
l:aşlamıştı. Yerliye sorduk: 
• - Adet olan bir bay.ram, dedi. 

- Sakın bizim kadın arkadaşı pişi· 
rip yemesinler? 

- Hayır, yamyamlar birkaç giln 
misafir etmeden hiç bir esirlerini ye
mezler. 

Bir kere daha bu yerlinin sözlerine 
kanmıştık: 

Ertesi sabah, yamyamların bulun· 
Cluğu yeri bomboş gördük. Gene. yer. 
Uye sorduk: 
. - Bayram sabahı hepsi uzak bir 
)'ere giderler,, dedi. İsterseniz karşı 

tarafa geçe Um; kulllbelerlnl gezeriz, 
bayram yerlerlnl görllrllz .•• 

Acaba blzl bir tuzağa mı dUşUrUyor
'du? Buna da fazla ihtimal vermedik 
~e gittik. 

Bunda yalan söylememişti. Haki· 
katen, yamyamların hlc: biri meydan• 
'da yoktu. Fakat, ortada bUyUk bir 
kazan vardı. Altında, gece yanan a-

Beyn,elmi'lel 
haydutlar 

(Baştarafı 5 incide) 
polisinin elinde birer kopya vardır. 
Şimdi her memleket polisi Genkins'in 
katilini bunlarla bulmıya çalıııyorVa 
kıl bu çok zor bir iş: ÇilnkU buluna-
cak olan bu izlerin sahibi değil, onu 
öldUrendir. 

"Fakat bunların yine faydalı ola. 
cağı muhakkak. Çünkil evvel§. Gen. 
kins'in oralardan. geçip geçmediği an
laşılacak, bundan sonra da, eğer or~ 
da bulundu ise, haydudun kimlerle a. 
WCalı olduğu, kimlerle görü§üp ko. 
nuştuğu tesbit edilecek. Çilnkil, hay
dudu öldüren her halde onunla bir 
yerde buluşmuş ve görllşmüştür .. ,, 

Genkins, diğer ismi ile O'Malli. Pa
riste öldürüldilğU zaman zengin bir 
İngiliz kadınının husnst katibi sıfa. 
tı ile bulunuyor ve onun evinde ya. 
şıyordu. 

Leydi Smitson, evi gezen polisle • 
re: 

- Zavallı Genkins, diyordu. z~ 
vallı çocuk! Siz isterseniz ona haydut 
deyin, ister cani deyin, bence o, ça. 
lı§kan bir katipti, iyi bir arkadaştı. 

Şimdi onun yerini kim dolduracak? 
Leydi Snütson'a: 
- Kendisini .nasıl, ne vasıta ile ta. 

nıdınız? diye sordular. 
İngiliz kadını hatırasını toplama

ğa çalışarak: 
- Bilmiyorum, dedi. Bir tesadüfle 

karşıma çıktı. O kadar kibar, o kadar 
nazik ve ayni zamanda malfımatlı bir 
gençti ki, derhal kendisine hususi ka
tibim olmasını teklif ettim. Ondan 
sonra da .hakkındaki fikrimi değiş. 
tirecek bir Mdise olmadı.. Kendisin. 
den çok memnundum. .. Fa.kat, anla • 
mıyorum, nasıl oldu da. .. 

Leydi Smitson'un anlamadığı §eY 
bir baydudtın diğer haydutlar tara -
tından öldürülmüş olması idi. Ona gö. 
re, haydutlar .zenginleri ve polisleri 
öldürürdü, haydutları da polisler ... 

Komiser, ka.dınm bu saf haline 
hürmet ederek: 

- Bazan öyle olur, madam, dedi. 
Haydutlar da birbirlerini öldürilrler. 
Bilhassa beynelmilel haydutlar .. 

Polis zannında aldanmamıştı: Çok 
geçmeden Genkins - O'Malli'nin ka. 
tili bulundu, bu Pavlina'nm dostu 
Şmit'ti. 

Şmit, cinayetten sonra kaçmış, ve 
bir iki gUn içinde Umit edilemiyecek 
kadar uzak bir memlekete gitmişti. 
Fakat, beynelmilel haydutlara karşı 
dalına tetikte bulunan bütiin dilnya 
polisi onu derhal yakalamağa mu • 
vaff ak olmuştu. 

tcşln henUz sıcak kUllerl.. ve etrafta 
bir alay insan kemikler!. Kemiklerin 
inceliğinden, o gece yamyamların ml· 
delerine indirdikleri şeyin ıiemc.insl· 
mlzden bir kadın olduğunu anlamış
tık .. ''e bn, hi7.lm yamyamlara esir dU· 
ıen arkadqımızdı .... 

Koeah k.attın,, 
elmasıa·rı ~ ve .. 

(Baı tatafr ·8 lncid~) 

gUlümseylşl buğz ifadesi tietlrtip: 
- Hele dur sen! dtye-· m'trıldanışla, 

hele dar sen, çocuğunf'beiıhn ! Çanta
da cam partalarından · ·baŞ'ka bir şey 
bulamayınca, gözlerin tıl'dil' fıldır dö
nerek, şaşırıp kalacaksin gittiğin yer· 
del 

Vera, zarif bir kimono glymviş ola
rak, kocasının odasınia~·nk bastı. Ko 
cası, aynanın knrşışındıı,.durmuş smo
kinini düzeltiyordu. 

Kadın, zahiren şaşırmJş, svr~u şöy. 
le bir: 

- Dışarıya mı tılnyorsnn1 
- Evet, klübe , scvgtlim ı. 
- Doğru ya; bugiln senin klüp gtl-

nündür. Ben, bunu tnmamlylc unut
muştum! 

Koca, sevimli bir gülllmseyişle, sor· 

du: 
- Yoksn bir şey mi arzu ediyor• 

sun? 
- Şey .. muayyen bir. şey değil .....•• 

Yalnız bir parça sohbet"' ~tmek iste • 
yordum! 

Erlrnk, kararsız, duruksadı: 
- Şey .. yani. evde mi kalnyım? 
- Hayır, hayır! Eğlenccnl bozma! 
Kadın, gerisin geri : dôntneğe nl • 

yetlendl. Yumuşak ipek 'kumaş, vücu
dunun hatlarını oyn"a'k ve· iğfa.l edici 
kıvrıntılarla lielll ediyordu~ 

Koca•n, son derec'e "haral'etlendl: . ' 

- Akşamı seninle birlll~te geçJrw 
mek, benim itin ayni ~ereçede bit eğ
lencedir!. Hatta. çolc d.alıa fazla zevk· 

11! 
Vera, ona dom.Jk: bakışlaqnı cevir-

di: 
- Sahi mi? 
- Elbette! O kada:r nadir olarak 

başbaşa kalabntyoruz ki! · 

Kocanın sesindeki şikAyetci ton, 
karısını mütehassis 'eÜ.i. ?.rnteessir, 
kabahatini bilir ve nadim, başını eğ· 
dl: 

- Doğru! Den sana karşı son za
m anı arda bir.az fena muamele eUlm! 

nu hal de, o kad~na pek yakışıyor. 
Adeta cazibesini artırıyprdu. 

Kocası, teselll etti: 

- Etme, canım, etme! O kadar da 
mUlınlağah derecede fena değildi mu
amelen! Senin gibi gUzel bir kadının 
kaprisleri olur, tabU! Ben, bunu pek
n.HI. anlıyablllrm ! 

Vera, başını kaldırıp kocasının yu. 
zUne baktı, tatlı bir güİUmseme du· 
daklarını sUsledi. Ferahlayışın, ken• 
dini mesut duyuşun tczabUrU olan bir 
gUHlmseylş!? .••.•• 

FRANTB PAVJ.i 

13 - KURUNan tLl~ 
' 



G OGON bir çok kifi kendisine 
''Kaiptlml naaıl temin edece. 

ltm !,. diye sordu mu, kendini tatmin 
e'dici bir cevap wremez. Bu noktadan 
mUthiş ilzlhıttl içerisinde, ağır bir 
ytlk altında. bunalan bu gibi sayısı 
belli olmıyanla.rdan bazılan, bir ba.· 
kıma hiç aklıma gelmiyeoek şeyler 
dilşUnerek, bulutlarile geçinmenin yo 
limu bulnu:şlardır. Cok defa zaruretir. 
tazyikile kendilerine ilham gelenler, 
a.cayip saydan vaziyetlerden fayda -
lanmışlar, refaha kavuşmuşlardır; 
liatti. sadece geçinmenin yolunu bul. 
maltla ka.lmayıp, servet ve şöhret sa. 
liibi olmuşlardır. 

Romatizmadan rahatsız olanlara 
an zehiri tavsiye edilir. Bu tavsiye. 
den Sfuri ismin.deki bir İngiliz istL 
fadeyi bilmiştir. Son derece zaruret 
çektiği günlerde dtlşüııttp taşınmış ve 
bu dUşünüştlnU yerine getinneğe sil. 
ratle karar vermiştir. Seyyar olarak 

varlanmak ta, cabası! O, büttbı bun
lara peeiıı pefiıı müsaade etmlttlr.: 
Parasını da peşin peşin alarak cebe 
indirmek suretile ! "Aman. vu.geçtim, 
bir yerim incinir, hatta daha fenam, 
kırılır! Uğnyacağım kazada sakat 
lia.lırnn, ihtimal ölUrüm. de! Ben, va&. 
geçtim bu işten!., demez, bu sahada. 
cesareti hadsizdir, hudutsuzdur. YıL 
gmlık g&ıtermez, kendisine bu kabil 
her ne yİ.pılsa katlanır! 

Bu arada, onun en ziyade ihtisas 
gösterdiği, yani bir derece artistlik 
de ederek seyircilerin gözlerine gö -
ıilndüğU sahneler, boks sahneleridir. 
O, boksör olur, dıövilşilr; faka.t, bu 
maçlarda da mutlaka dövülecek raki. 
binin, müthiş yumruklannı yiyerelıı! 

eninde sonunda nakavt olacaktır. Bu 
şartla! 

Film yıldızları, bu gibi sahnelerde 
sarsıntıya uğramaktan hoşlanmazlar. 
Onun için daima, kendilerini duble e. 
c:Jecek adama yerlerini bırakmağt gö-

Mutat har:cinde bazı usuherıe: 

Geçlamea.la . ,.oıa 17 ••• 
Romallzmallları urılarına sokturan lnglllzle kavgalı film s a h
.nelerinde t ekme yiyen AmPr lk a ' ı, bo l bol para kazanıyorlar? !-. 

romatizmaya. karşı tedavi tatbik eden 
bir adam sıfatile, sırtına içi an dolu 
bir kovan a.larak yer yer dolaşma.ğa 
çıkmıştır. Vanh~ yerlerde romatiz • 
malı kimlerin bulunduğunu soruştur. 
muş, kapılarnu çalmış, kendilerini L 
yiletürooeğini söyUyerek tedavinin 
tatbikine ikna edince, onları anlarına 
sokturmuştur. 

İngilizlerin romatizmayı tedavi u. 
sulü, gayetle basit ve ayni zamanda 
da muvs.tfakıyetle neticeye vardın. 

cıclır. Ancı İngiliz, bir romatizmaJıya 
rastladı ve kendisile anla.'}tı mı, he. 
men onun kolunu açtırarak, derisi ü. 
serine bir an konduruyor, hayvanı 
Jimdırmak için uğraşıyor, arı ergeç, 
kızıyor ve, öç a.lmak için olsa gerek, 
IOkuyor. Armın bir defa iğnesini ba
tnınasma mukabil, arıcı, yarım şllin 
tedavi ücreti alıyor. 

Seyyar iken seyyah olan İngiliz 
Stori, kma bir zaman zarfında şü.. 
m11lltl bir sahada sempati uyandır _ 
JIUftn'.-Dtbahanlan sonbahara ka
~. işi t.amamile yolunda gitmekte • 
dir. IAk.iıı ondan sonra faaliyete ara 
vermesi icabı ile karşılaşıyor. Çünkü 
arılar, uzun ktf aylarında çalışmıyor, 
ideUeri veçhile bu aylan dinlenmekle 
geçiriyorlar ... 

Geçinmenin yolunu böyle mutat ha. 
ricinde bulanlardan başka biri de Da.-

\. 

le Jörk adlı bir AmerikalıQır. Bunun 
~ra kazantnak için bqyurduğu çare, 
Jiayli elverişsiı.dir, can acıtıcıdır. 

Kendisi, beyaz perde üzerin1e yıL 
dız diye sey!'edflenlerden bazılarının 
Y,erinl doldurur, onları duble etmek 

üzere kendisine ihtiyaç vardır. Bil • 
hassa cina.I macera mevzulu filmler
de, za brta filmlerinde çok ihtiyaç hi.. 
sıl olan, meşgul edilen bir adamdır. 

Vazifesi, film artistlerinin senaryoya 
göre tekme atacak, kıyasıya döverek 
pestilini çı~aracak adam aradıkları 

sahnelerin çevrilmesine sıra geldikçe, 
derhal ortaya atılmaktır. Tekme, 
yumruk, tokat, yerden yere çarpıl • 
mak, havaya fırlatılmak vesaire .... 

Meyhanede kavga sahnesi mi çev
riliyor, k&fasmda ıişe kınlacak, du. 
vara sıkıştırılmak, merdivenden yu. 

__ , 

Maki."list - Burada ikimiz·den biri 
fazlal 

zetmeleri ve icabında sonradan teda. 
visi için bolca parayı seve seve göz. 
den çıkarmaları, şaşılacak şey değil· 
dir. Dayak yemek v. s .. fedaisinin pa.. 
ra kazanmak yütünden hastanelik ol. 
duğu da, seyrek vaki olan bir şey .. 
dir, denilemez. Artistler, para kar. 
şıhğı dayak yiyecek adamı buldukla. 
rmdan, artık veryansın ederler. Oy. 
nadıkları sahnenin canlı olması için 
dayak yemeğe hazır adamın canını 
c,;ıkarmaktan çekinmez, kendisine zer. 
re kadar acmıazlar. Acımak mı? Fa. 
kat ne diye acısınlar! Ona bu yilzden 
para kazandınyorlar ! Hem dövülenin 
itirazı, şikayeti yok ki! Verilen pa.
rayı hakedecek, elbette! Sonra, ne 
kadar dövülebileceği tayin olunmadı.. 
ğmdan, daha doğrusu, ne kadar dö • 
vülse itiraz etmlyeceği, şikiyette bu· 
lunmıyacağı hakkında, şirketle ara_ 
larındaki mukavelenameye gayetle sa 
rih madde konulduğundan, madde. 
nin hükmUne riayet edecek ve ettiri
lecek! 

Bfzı insanlar, zaruret saika.sile bÜ 
gibi mutat olmıya.n şekilde para ka. 
zanmağr düşünüp, yahut ta kendileri. 
ne müsait görünen bir vaziyetten ia
t!fadeye başvurup, hatta r.engin de o. 
luyorlarsa da, bazıları da akıllarına 
gelen c:areJere başvurmakla 9eraber, 
muvaffak olmayıp, yine zaruret içeri 
sinde kalıyorlar. Her halde böyle mu
tat haricinde para kazantn9.lar sayı. 
lıdrr. 

Bu sayılı vaziyetlerden ikisini bu 
hafta anl:ıttrk. Ba~ka bazılarını an. 
latmağı d& s0nraya bırakıyoruz! 

Medeniyet düşmanlığı 
Rouseau medeniyetin sarih 

düşmanıdu-. Gandi modern tek. 
nikle açıktan açığa mücadele. 
dedir. Şair Mehmet Akife göre 
medeniyet tek dişi kalmış bir ca. 
na vardır. 

Medeniyete karşı cephe alan 
bu üç adamm düşmanlıklarında 

müşterek bir nokta vardır: 
Medeniyetten fayıdalanma. 

makl 
Rouseau Fransada topraksız, 

sermayesiz, binaenalyeh akıl ve 
teknikten istifade etmesine im. 
kan clmıyan zümrenin mümcs • 
sili sayılabilir. Filhakika on sekL 
zinci asrm ilerlemiı tekniği, bu 
tekniği izah eden ilmi ancak 
mahdut bir zümre için fayda 
verebiliyordu. 

Rouseau, ilme ve akla hücum 
eden, m~:ieniyeti ahlaksızlığın 

sebebi sayan sistemini böylece 
bir temele dayadı. 

Gandi, hala makinede şeyta -
nın gizlendiğini sanıyor ve onu 
nec!s addediyor. Henüz Kast r.!. 
jimi için:!e çalkanan Hindistan 
için makinenin, ileri teknikti 
medeniyetin manası korkunç lev 
balar çizmekten batka birıev 

değildir. Fakirin saadeti çivili 
tahtanın sivri uçları çıktığı ta • 
rafm :fa oturmak ve çıplak bede. 
nine makinede dokunmuş 'ku. 
maşı giymemektir. 

Mehmet Akif, son cihadın. 
son serhadinde kalmıt son 
müslüman şairidir. 

Serhadde bezin: eti gözile gör -
müş, kalbile duymuştu. 

Ona göre bu ?ıeiimet kafir 
medeniyetin zaferi idi. 

... ... . 
işaret ettiğim üç medeniyet 

düşmanı tipi, rr.edeniyeti karşr. 
Jarmda bir muhacim olarak gör. 

Yazan: Sadr i E rtem 

ı ·arıhi f ık1alor: mektedirler. insiyaki bir mücL 
faa hissile ona karşı durmakta.. 

Can 
Osmanlı tarihinin munı 

malarrndan biri de Caru.m Hoca. 

Ildır. Bu zat üç defa Kaptan• Der. 
ya olmuştu. ilk zamanlar kor. 

jkunç bir korsandı, Akdrniz le 
kazandığı şöhret. en kuvvetli 
düşmanlarının içini ti 
Hiç kims~den yılmıyor, 
gelen donanmayı basıyo 
Canım Hoca, doksan • 

ölmüş ve hayatının elli 
1lienizde, heyecanlı, kork 
ceralar arasında geçirmi 

Hoea, bir gün Kadir· 
rinde yaldızlı. gemisini• 
A kdenizin d.k rüzgarını 
füs ederek dolaşırken bi 
lı çektirisi görmüş, ya 
Çektiri oğlunun idi. Fak 
buna aldırmadı. Bütün t 

ra: 
- Bu gece şarap içip 

ceksiniz dedi ve parlak ' 
fet verdi. Hepsini sarh 
ten sonra gözü yılm 

delikanlıları kendi gemi 
rak yoluna koyuldu. 
Canım Hoca, Trablust 

tanat kurup yaşamak n • 
iken fırtına onu Tunus 
rine attı. Azılı kaptan g -• 
burayı fethetmek istedi 
muvaffak olamadı. Ceza 
ti. Cezayir valisi Canım 
büyük bir saray tahsis 

- İstediğin kadar o 
iç, zevk et.. dedi. 

Cezayir sarayı Canım 
çin bir zevk ve safa ~ri 
Yedi, içti, eğlendi . Gf 
sonu gelmiyen bir neı 

ne 

nda 
ıni 

ma.. 

b. 

ı:a 

.a. 

eç 

e, 

a i-

Hoca 
geçiyor, korsanlık damarlan U

yuşuyordu. Bir gün: 
- .Bu clmaz, dedi. Bizim va. 

tanımız deniz .. 
Ve kendini açıklara attı. 
Bu esnada İstanbulda isyan 

çıkmıştı. Hükumet Canım Hoca. 
yı kaptanı deryalığa çağırıyor -
du. Macera seven hoca, derhal 
kabul etti ve donanmasının dü.. 
menlerini 1stanbula kıvırdı. 

Bu karar, Canım Hocanın için 
de ebedi bir acı bıraktı. Golta 
iken canı kadar sevdiği güzel 
cariyesinin, gemide sevdiği bir 
aşıkı ile kaçıp Palermoya gitti
ğini haber aldı. Bu felaket ha. 
beri, ihtiyar korsanı çıldırttı. 

Bütün dünyayı altüst etmek i.s.. 
tedi. Fakat birşey yapamadı. 

Anlıyordu, ki ket1'disini b:ra. 
kan güzei kadın, güzel bir de. 
likanlı bulmuştu. Onları ele ge.. 
çirmek imkansızdı. En iyi çare 
unutmaktı. 

:lstanbulda .birço~ ıslahat yap. 
tr. Kendisini sevdirdi. Fakat ak
lına geleni yapıyordu. Birinci 
Mahmut tütün içmeği menettiği 
vakit o, tersanede kahve ocak. 
ları açtırıp etrafına topla:lığı 

leventlerle zevk ve safa ediyor. 
du. 
Canım Hocanın en mühim ar

zularından bir; de Afrikada bir 
hükümet elde etmekti. Bu ar. 
zusu o kadar şiddetli iıdi, ki her 1 
fırsatta bundan bahseder, mu. 

;.taffak olacağından emin bulun-ı 
du~unu söylerdi. 

(Sot.u 11 inci :ıayıfıM'a , 

dırlar. 

Hayat hakkında nikbin 
mesut tahayyülleri yoktur. 
Onların medeniyeti bu ına: 

da anlamalarım rr.azur görmt' 
daha d-::ğru olur. Çünkü onlar_, 
kah servet, kah akıl, kcih tekm"lt; 
kah silah faikiyeti şeklinde ke 
d!:ıi hissettiren "Avrupa mede ... 
niyeti., önünde mahvolmuş in • 
sanlardır. 

Medeniyet bu üç adamın ru.. 
hnnda bir harabenin üzeriade 
Feryat eden bayku~ farklı ~ 
ğildir. 

Ya ticari, sınai istismar, yah 
diplomatik tahakküm, yahut Q 
askeri bücum medeniyetin buı 
üç adama göre üç cephesidir. 

Medeniyetin pençesi varsa, 
bir de kaJbi mevcuttur. Bu- üç 
adam medeniyetin pençesinl. 
gagasmı görmüşlerdir. Medeni ~ 
yetin kall.ıi daha müstesna ine.p.. 
!ara açılmıştır. Medeniyetin fi 
ri. ilim zihniyeti, sev.iyeli bit 
kültür hareketi medeniyetin dık 

ruhunu teşkil etmektedir. 
MeJeniyet:n ruhuna varmak, ._ 

kalbine yaslanmak için onun pe~ 
çesile yapılan cidal:ie mağllıp 

olmamak lazımdır. 

Mağlüp olan. bezen, 
medeniye tinin kalbini elin~e 
tamıyac:ık ve cnu asla iyi gü1 
terin sembolü ola rak tanıyan! 

yacaktıı . 

Bir medeni}"ete ısınmak için 
onun, başkalarının hesabına bit 
istismar vasıtası olmaması ik 

za eder. 
Rouseau da, Gandi de,' 

Akif de medeniyetin 
pençesile karşı ka 
terdir. 
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Bir üzüncü qıldönüm 

ahve değirmeni sesini 
I 

·ı 1 .. . ., 
mı ra yoz sanan şaır. 

v~oye ~ ... 1000 A<dlan şanr ıre<e>fOD Go'lt:yennn lka~ını yahuctı 
cdlıve ma aumamaş'U:o, yoksa blrr metres !knz:a diye :MI? 

Franıa, edehiyat tatihindeki·bUyilk ıi 
malardan (Villiera de lele.Adam) Vi.. 

Jye d-111 Adan'in yüzünı.;ıd doğum yıldö• 
ııttmünü kutiayor. 

Vilye, zamanında kadri bilinmiyen, 
ıöhreti ölµmünden sonra daha fazla olan 
kimselerden biridir. Fransanın çok eski 
asilzade bir ailesine mensup bulunan Vil 
ye d.lil Adan, sefih bir bahanın oğlu L 

öi. Servetini hesabsız bir şekilde harcı
yan bu adam seksen yaşın.da ölürken: 

- Neyse, demişti. Gö21ilm arkada kal 
1myacak, oğluma büyük bir servet bıra
kıyorum. 

Yanındakiler, onu müteessir etme
ınek :için: 

- Evet, demişlerdi, büyük bir ser
,-eı. Elli milyon! .. 

- Elli milyon mu? Daha fazla l D~

ba fazla!.. 
Bu, ihtiyarın bir hayali idi. Fakat, e-

88'5en () oğluna miras olarak daha fazla 
hayal bırakmıştı. Vilye adeta 'zaman ve 
mekandan dışarıda yaşamış bir adamdır. 
Kendisini tanıyanlar onda daima bir ço
cuk hali, bir çocuk saflığı bulmuşlardır. 
Xeofil Gotyenin kızı Jüdit ona dair fık
ıa anlatır: 

Vilye, Jüdit ile beraber, Almanyaya, 

Yagnerin Tribsendaki evine misafir git
mişlerdi. Şair bir gün orada.1 eş dost ara
Jindaki bir toplantıda, yeni yazdığı (is
yan) isimH dramım okumuştu. Şairin bil 
hassa inıad kuvveti çok b:.iyüktü. Her
kes heyecan içinde kalmıştı. 

Bu sırada, Vilye birdenbire, oturdu
gu yerden kalkıyor ve odanın bir köşe
sindeki, Vagnerin piyanosunun üzerine 
arsnyor, oraya oturuyor ... 

- Bizim lokantanın töhrelini temin 
eden ıey bilhassa sığır etinin lez.Eetidir, 

- Zannebnem, lokantanızda hep ö
küz var ••• 
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Herkes şimdi hayret ve korku içinde 
clir. ~air deli mi o}du? 

Fakat, bu garip hareketini Vilye şu 
§ekil de izah ediyor: 

- Korkmayın, diyor, korkmayın. Bir 
şey y~:ı:. Bende bir kalb hastalığı vardır. 
Bazan içimin sıkıldığını, nefesimin dar
laştığını hissederim. Doktor tavsiye et
ti: Böyle zamanlarda derhal yüksek bir 
yere çıkmam lazım. 

Vilye d-lil Adanın diğer bir (çocuk
luğunu) anlatırlar: 

Paris ihtilalinde ve Kommunanm lru
ruluşundan s.onraki günlerde imiş. Bir 
gün §<lir, babasının evine misafir geliyor 
Sofraya oturmuşlar, ye~k yiyorlar. Bu 
sırada birdenbire Vilye yerinden sıçra· 

yor: 
- Bakın, bakın i diyor. Dinleyin bir 

ınitralyözl .. 
Dinliyorlar ve kendilerini gülmekten 

alamıyorlar : 

Şairin mitralyöz sesi zannettiği şey, 

bitişik odada kahve döven hizmetçinin 
çıkardığı gürülKi değ.il mi imiş! 

Vilye <l-lil Adan gençliğinde Teofil 
Gotyenin kızı Jüdit ile çok iyi arkadaştı. 
Jüdit de onu çok sever ve takdir ederdi. 
Jüdit Gotye, yine meşhur Fransız şairi 

Katül Mendesin kansı idi ve az kalsın 

Vilyenin baldızı da olacaktı. 
Vilye Teofil Gotyenin küg:.ik kızı Es 

teli seviyordu ve onunla evlenmiye ka. 

rar vermiş, ve hatta nişanlanmıştı. Fa
kat, bir gün kararından dönen şair, Tecr 
fil Gotyeye geliyor ve: 

- Ben kızınızla evlenmekten vaz geç 
tim, kusurumu affedin, diyor. 

Buna sebeb nedir? Bazılarına .göre, a 
aaleti ile övünen Vilye'nin, aslen yahu-

di olan Abraham Teolil Gotyenin kuı i-. 
le evlenmeyi kendisine ·yakııttramarnası

dır. Diğerlerine &öre, &tel't ,çok sevmek
le 'beraber, onunla iyi geçineıniyeceğiı\1 
düşünmesidir. Fakat, yakın aikadaJlart. 
onun, Estetin bir dansöz kııı olduğunu 
düşünerek onunla evlenmekten vaı: geç
tiğini zannediyorlar. Esasen Teofil Got 
ye bu dans~zle resmen evli bile değildi. 

Vilye'nin talii kendisi için başka bir. 
kadın hazırlamıştı. Bu, komşusu olan 
kırk yaşlarındaki bir kad:ndı. Mari Dan
tin, şairi bir kadın aşkından ziyade bir an 
ne sevgisi ile sevmişti. Vilye .de onu sev 
ınekte geçikmedi. Beraber yaşamağa bat 
ladılar ve bir çocukları oldu. 

Vilye d-lil Adan 1889 senes'inde öl
, m:iştür. Ölümü de çok acıklı bir hik§ye
clir. Sefil bir hayat içinde hasta düşmüş 
olan şairi arka.daşlatı nihayet bir hasta
haneye kaldırmağa muvaffak oluyorlar~ 
Bunlar arasrnda Maldarme \re Huisman'( 
sayabiliriz. Bilhassa Huisman şairin ölme 
den ewel, Mari Dantin ile resmen evlen 
mesini, ç~.:uklarmm babasız kalmamasını 
istedi ve bunun için çok çalıştı. Nihayet 
Vilye, arkadaşlarının (Komodor) ismini 
verdikleri bu çocuğu kendi evladı olarak 
tanıldı. Babası küçük Viktonı, kendisile 

beraber kahveye getircliği zaman, arka· 
daşları çocuğun başındaki ı,gemici §apka· 
ıından kinaye, ona (komodor) ismini tak
mışlar.eh. Şüphesiz ki bugün onun ascl is
mi gibi bu lakabı da unutulmuştur. 

- Şu genç kim? 

- Bilmiyorum. Bir gün maçta, oyu 
nu İyi göreyim diye omuzuna çıkmış
tım. O gündenberi 'beni kendisile tek.. 
lifaİ3 aall.lYor. komıımak iatiyor .. 

-
Rekor Ku
inmeri'de 
Fransızların :·Nornıandi,, si ile lngL 

lizlerin " 6 uin Meri,, si Amerikadan Av 
rupaya. A vrupadan Amerika ya her 
gidiş gelişinde birbirlerile müsabaka 
halindedirler. Süratleri arasında ga.. 
yet az fark olduğu için on, on beş da
kika gibi ufak bir erken varışla birbir· .. 
}erinin rekorunu kırmaları mümkün. 
dür. 

Son sefere kadar, gerek Avrupadan 
'.Amerikaya gidişte, gerek Amerikadan 
:Avnıpaya gelişte rekor Normandide i. 
ôi. 1ki deniz arasındaki sürat rekoru 
biri lngiıterede, diğeri Amerika.da olan 
lki muayyen nokta arasında te.sbit &

ililroiştir ve bu mesafeyi ancak garp
tan, şarka, yani Amerika.dan Avrupa. 
ya. gelişte kıran gemi Mavi kordernyı 
alır. 

Bu rei,cru evvela Normandi kırarak 
mavi kordelayı a.lmıştı. Şarktan garbe 
gidiş rekorunu da geçen senen.in ağus. 
tosunda.rıberi yine Normo.ndi elinde bu
lunduruyordu. Son defa ise, Kuin Me
ri, bu rekoru kırmış ve İngiltereden A.. 
merikaya Fransız gemisinden 14 daki.. 
ka daha evvel va.rnuştır. 2907 mil olan 
bu mesafeyi Kuin Meri saatte 30,99 
fersah katederek 3 gün, 21 saat ve 46 
Cia.kikada almıştır. 

Bununln. beraber, asıl rekor garptan 
şarka sayıldığı için Mavi kord.eli yiDe 
Normanilide kalmaktadır. 

ö.oüeUk teseU isi 
Hiç evlenmemiş yaşlı bir kadın, ihti_ 

rar bir kız, polisi ~ağırdı: 
- Şu giden delikanlıyı derhal yaka. 

!ayınız; beni öpmeğe teşebbüs etti 1 
Polis baktı ve teselli verdi: 
- E-::meyin, canım! Bırakın delikan • 

lmın pc;ı.ini ! O giderse, başka birisi ge •• 
lir, eH 

1~""' - .. 

lioş değil 1 t .• 
Herkesle .rastgele alay etıncgi kafasına ' 

koyan biri, birkaç kişiye sordu: 
- Ben, başaşağı idurursam, bütün 

kamın başıma hücum eder, değil nü? 
Blı- alay kapanına yakalanmaktan çe • 

kinen karşısındakiler, yutkunup 6l18tU • 

lar. 
Bunun üzerine, soran, başk:ı türlü de 

sormağı tecrübe etti: 
- Buna mukabil, ayaklanın üstünde 

durduğum halde, neden bütiin kanım a. 
ya!darıma hücum etmiy.cr, dersiniz? 

Karşısındakilerden biri, şu mukabele • 
de bulundu: 

- Ayaklannız boş değil de ondan! 

Gangsterle Clymen 
Gangst~r. Şikogada bir parkın ağaç. 

lık yer siperinde, µıiralyözü yoldan ge " 
çen Çiymene çevirmiş, ~öyle ihtar edi
yor: 

- Eğer hareket ederseniz, kendinizi 
öluıüş biliniz! 

Ve o, tabancasile ateş ederken, şöyle 
cevap veriyor: 

- Saçma lakıl"dı ! Harek~t .etmem, 
yaşadığımın bir delilidir 1 

1938 senesiodeyizl? •.• 
Bir adam, antikacı dükkanına uğra. 

mr§tı. Antikacı, nadir bir eser gösterc.
xe1t, şöyle söyledi: 

- .Bu vazo, 2,000 seneli.kten daha zi.. 
yade eskidir l 

Vazoya dikkatle bakan adam, !dudak 
büktü: 

- O kadar budala ckğilim; bana yut. 
turanıazı;ıruz ! Biz, ki henüz 1938 ·sene.. 
siodeyiT., nasıl olur ua bu vazo 2,000 ee.., 
nelikten daha ziyade eski dur 1 

Yakılacak aduın·t1 
Okyanusta bir transatlantik, batıyor, 

Berlinli bir Alman, Her Ma~r, vapurun 
yolcularmdandır. Gürül gürül vapuru 
dolduran sulara bakarak, içini çekiyor: 

- Ne yapayım; mukadderat böyle L. 
mii ! Halb-..ıki ben .öldükten sonra yakıt.. 
mak isterdim. Ne yazık, ki 'Vasiyetim ye 
rine getirilcmiy~eek 1 
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Resim ve yazı ile hadiseler 
Otomobil fiy.atına tayyareler 

Dünyanın en ucuz tayyaresinin tec 
rübesi geçen hafta Almanyada 'Tem. 
pelhavst, tayyare istasyonunda ya
pıldı. lki motÖTlU ve "Gota,, Go. 150 
sis~minde 7.15 metre uzunluk, 2.05 
metre yükseklik ve 11.8 metre geniş. 
likte olan yeni tip tayyarenin büyUk 
bir manevra kabiliyeti olduğu yapı. 
lan tecrübede anlaşılmıştır. Gota tay 
yarcsi Uç yolcuyu eşyalarile beraber 
rahat rahat taı>ır ve yere inmeden 
1600 kilometre uçabılir. 

Dört silindirli, iki motörlü olan bu 
yeni tayyarenin motörlerinden biri 
bozulsa bile tayyare yine yoluna de
vam edebilir. Motörler 50-53 beygir 
kuvvetindedir. 
100 kilometrede 15 litre benzia yakan 
bu yeni tayyare bir otom'lbil fiyo.tt. 
na satılacaktır. 

Gota'mn vasatı sürati saatte 150-
180 kilometredir. 

21 günde devrialem 
Alman tayyarecilerinden Hans 

Bertram, dilnyayı hava yolları ile 
21 günde devretmiştir. Tnyyare-ci bu 
seyolıattc dünyayı birbirine bağlayan 
ınuntazam hava yollarından istifode 
etmiştir. 

Berlinden Bağdada Lutf Yanza tay 
yaresile, Bağdattan Bankoka Er E. 
rans tayyaresile, Bankoktan Ynng· 
Konga, İngiliz imparatorluk hava yo. 
lunda <;alışan tayyarelerle, büyük de. 
nizler üzerinden ve San Firansisko
dan Ncvyorka kadar Amerika bavıı 
yolları tayyarcsile, Nevyorktan Ber. 
line kadar Luftyan1.a yolcu tayyare. 
sUe seyahat etmiştir. 

Otomobil sür' at rekoru 
Akdenizi çevreleyen memleketlerde 

oir otomobil sürat rekoru temini 
maksadile Jorj ve Rnymon isminde 
iki Fransız, kadmJarile birJikte Pari· 
sin Konkort meydanından yola ·çık. 
mı§tır. 

Geçen sene ayni eşhas Cezayirden 
Konakri'ye kadar -olan yolu l9 gün. 
W:ı alnuştı. Fransız otomobil kJiibü
nün kontrolu altında ynpılac1k bu 
Akdeniz surat müsabakasını tertip 
edenler MnrsiJyadan vapura biner<:k 
Tunusa gitmi~tir. 
-Oradan Libya, Mısır, Suriye, Lüb. 
ınan, Türkiye, Bulgarya; Yugm:lnvya; 
Mat'aristan ve Almanya yolu ile F'ran 
saya dönecek ve müsabaka yine Kon_ 
kort meydanında ve bu ayın nihnye
Undt'.'n cvvd bit(ccktir. 

Avrupa nüft:su hakkında 
yeni bir istatistik 

F"ransızln'"ın neJrc~tif,i yeni bir ıs_ 
tnt~-1tikte, Almany'l, lngiltt"rc, Fr.n
sa \'e Jtalyn C"'Vlt'tlcrinin nüfu~u Lak 
ltında bir ınukay<'se yapılmı-:;tır. 

~ransnnın nlifusu e~~'r ı~ıo C'an 
l~Q Srnt'F!n" ka:hr o1d1·1'J ci r 
den artacak ols:.ıy lı bu E":ırin nitfu. 
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İtalya plijlannda kadırilar bilhassa 
köpekle dolaşmağı tercih. etmektedir 
ler. Resimde İtalyan ytldularmdan bi 
ri bu kıyafetle gözüküyor. 

su 89 milyon olacak ve kUraetrc ba.
~ına 169 kişi isabet edece~rti. Paka.t 
Fransanın nüfusu 100 senede yalnıs 
9 milyon artmıştır. Ayni müddet için 
de Almanyanm nilfusu 29 milyondan 
64 milyona, 1talya 21 milyonı'.lan 41: 
milyona, İngiltere 15 milY!'nda.n 45 
milyona çıkmıştır. 

Almanyada. kumara karşı 
tedbirler 

Almanyanm resmi Rayhsgczets.. 
blat gazetesinde çıkan bir kanuna gö_ 
re, poker ve emsali kumar oyunu OY. 
myacak olanlar hakkında su ahkam 
konulmuştur: 

21 yaşına kadar kadın, erkek, bü· 
tün Alman vatandaşların oyun ve ku. 
mar namı altındaki oyunlnrı oynama: 
sı yasaktır. Hiçbir Alman yirmi bir 
yaşından yukan da olsa kendi beledi. 
ye hudutları dahilinde ovun ve ku· 
mar oynayamaz. 

Babanın tayini meselesi 
Fransada ve diğer demo mıt mem 

leketıerde gayri meşru ço'::ıi;hr an. 
nelere bırakılır. Anne çok fakirse ço. 
cugmıu devlet terbiye eder. Almanlar 
gayrimeşru çocuk mesebsini başka 
türlü halJetmiştir. 

Mahkemenin verdiği karar üzeri
ne, babanın kanı, icap ederse alma. 
rak muayene olunur. Gayril"'!l""iru ço. 
cuk ayni kandansa, baba bu çocuğa 
bakıp terbiye etmeğe mecb ırrlur. Bu 
türlü çocuklar babalarının mirasçISI 
olmak hakkına da maliktirl,.,r. 

lstenoiraf ile dakikada 
250 kelime 

Fro.nsada en son olarak ynpılan ate 
nograf milsabakasmda MilleUer ce
miyeti stenografi Jinliyeteka ile Pa. 
risli olan Bayan Jermcn dakikada.250, 
kelime yazarak birinciliği kazanmıt. 
tır. Geçen seneki müsabakad'l Paris.. 
Ji bayan makine ile dakikaJa 89 ka. 
lime yaz.ınş.ı. 

.. ~ ..... l 

Eıı suayğrn y ı.:lan insanların eline verlT'~Ş bulunuyor. Fakat bütün suay 
ğıri~rmı her tarafta böyle göreceğimizi zannetmeyiniz. 
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Beynelmilel haydutlara karşı 
Polis n~sıl çalışır? 

Muhtelif memleketlerdeki bir çok 
cinayetlerde, hırşızlık ve dolandmcı
hk hfidişele.rinde parmağı olan vey& 
iami geçen Pavlina Guerta, Parla po. 
lis müdürlüğünde isticvaba çekll
mi[lli. 

- Bertram Genkins'l kim öldUr. 
·dil. diye bana değil, başkalarına sor
manız lazım. Şmit'in de haberi yok .• 

İsticvabı yapan komiser: 
- Hadi, dedi, saçma lakırdı iste. 

mez. Boşuna da vakit kaybetmiyelim. 
Siz bu cinayeti ınüştcrek işlediniz. 

Sen de, dostun Şmit de her şeyi bili
yorsunuz. Bir gUn hakikati öğrenece. 
ğiz. Hem de pek uzak değil, yakında. 
Katil bugiln elimizden kaçmış bulu
nuyor .Fak at şimdılik .. Çok geçm<!den 
onu karşınıza getirir, hakikııti isbat 
ettirebilirim. Hadi, söyk .. 

PavJina, aziınkar bir süklıt içinde 
idi. Başını snlliyor, Udetn bilmediği. 
ni, cinayet hakkında hiç bir ma.ın • 
matı olmadığını değil, söyliyemiye. 
coğini tekrar ediyordu. 

Komiser, sözüne devam etti : 

. - Vaziyet gayet açık bir aekilde 
görillüyor: Sen ve dostun Şmit "Yeni 
J>alas oteJl,.nde oturuyordunuz. Hal
buki cinayet dün gece bu otelde fş. 

lenmiştir. Bu, aleyhiniz:le ilk delil. 
Dahası var: Cinayeti kimin değilse 
bile kimlerin, yani na.sıl bir haydut 
çetesinin işlediğini biliyoruz: Ber· 
"tram Genldns'i öldüren, beynelmilel 
haydut teşkllAtıdır ... Siz de bu teşkl. 
lata dahilsiniz. .. 

İt.hamlar, reddedilmiyccck kadar 
lcat"i delilJerle ortaya abhyordu. Bu 
ağır suçlarla itham edJlcnlcrdcn bl. 
ri Pavlina iamindckl bu kadın, yine 
ıUkutunu muhafaza ed!Yordu. 

Nihayet komiser sözler.ini bitirin. 
ce: 

- Bay komiser, dedi, benim size 
söyliyece~ bir şeyim yok. Bu cinayet 
te ne benim bir dahlim var, n~ de 
dostumun ... 

- Q halde suna cevap verin: Gen· 
kins'i ve yahut diğer ismi ile O'Malli 
yi tanır mı idiniz? !sterseniz hatır
latayım: Bu adam bir çok haydutluk 
ve cinayet vakaları ile alakadardır. 

.Ba?.:ı.n Genkins, hazan O'Malli ismi 
He ortaya çıkmıetır. Fakat daima ay. 

ni adamdır. Boynelmilel haydutlar. 
dan dUnyanm en aZTh huyduthrından 
bıri. Bu gün oldüriildü. Kim füdür. 
dil? Farzedelim ki onu bilmiyorsu • 
nuz. Yalnız kendisini tanrr mı idiniz, 
tanımaz mı idiniz, onu söyleyin? 

I\ADIN BAYILDI! 
Bu anda beklenilmiyen bir Mdiso 

oldu; 
-Komiserin karsısında, s=ı.ndalyo.da 

_, 

oturan kadın, birdonblre önUıw ki:. 
pandı: . 

- Aman, dedi, b-.na bir f enahk g&9 
Uyar .. Su verin .. 

Pavlina, oturduğu aandalyadan y~ 
re dUşmUş, kalıp ribl ur.anmııtı. Ba. 
yılmış mı idi? Yoksa bir kalp sektesi 
mi? 

Etraftan polis memurları kottuıar. 
su verdiler .. Kadın bayılmakta devanı 
ediyordu: Mahsus mu yapıyordu? Sa.. 
biden mi Uzcrine f enahk gelmişti; ko 
miserin bununla uğraşacak vakti yok
tu: 

- Alın götUrUn, kapatın içeri, d~ 
di. Güzelce bir ıslatın, aklı başın& 
gelsin. O zaman söylemezse icabına. 
bakarız.. Şinıdi bana dosyaları gcti.: 
rin .. 

Polis müdüriyetinin ''Beynelmilel. 
haydutlar,, a ait fi~ dairesi açıldı. 
İçindeki dosyalardan Genkins ve O'
Malliye dair olaulıır çıkarıldı ve ko-' 
misere getirildi. 

Komiser yanındakilere anlntıyor. 
du: 

- Bakın. Burada her scy tamam. 
Jenkins • O'MıılJi'nln resmi, parmak: 
izi aJınmı~. boyu, bosu, nasıl yUrüdü
ğU, nasıl konuştuğu i~ret edilmiştir. 
Hatta, neleri söylediği elbisesinde ne 
gibi hususiyetler bulunduğu ne mar
ka cJgara Jı:t;iği, ne gibi bir hastalığı 
olduğu hep kaydedilml11tir. Hele şu 
iki fotoğraf onu, nerede olsa ve ne 
şekilde te.bdiJi kıyafet etse ele vere. 
oek mahiyettedir. 

'' Bu ild fotoğraftan birindo 
onun çehresini yanda.n g&UyorU&. Te. 
§ekkülatındaki bütün hususiyetler bu 
rada canlı bir şekilde t~bit olunmut
tur, 

Diğer resimde de onu cepheden gö
rüyoruz. Bu da, bUtUn ışık ve gölge 
oyunlarından kaçınılarak ahnınıı bir 
resimdir. Öyle ki, fotoğrafta adamın 
yüzündeki bütün adali te.cıekküJat 
meydandadır. Bu suretle onu nerede 
olsa tanımak kabildir. 

"Bu da Gcnkins O'MaJli'nln ayak 
izidir. Bazı haydutlar vardır ki, suç 
işledikleri yerlere parmak izlerini bı. 
ra.kmaktan pek haklı olnrak, çekinir. 
ler. Fakat bunların, r,UrültU çıkarma
sın diyt" ayakl:nplarmı çıkı:ırarnk yit 
riidükJeri çoktur. Ek::~rlyn ayakla • 
nnda çorap da bulunmn3. Çii"Lli kcn 
dilerini gfüıtermek istul•kleri kıynfot 
içinde bu tnrz:lıı grzme!cri lhımdır. 
İşte, bu ayak izleri dCI bize bu rribi 
hallerde faydııh olur. 

"Genkins, katilınin de bu izll'rle ve 
vesiknlarla ya.kında ele gcçocrf,ini ü. 
mit ('diyorum. Çünkü bu d01yadcı bu
lunanların hcpsindPn bütiln dUnya 

(Devamı 15 tnci deJ 
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Çinli rolü alon İsveçli artist 

Son filmini çevi 
rirkeh deli oldu 

Ölen bir artistle İsveç bir evladını 
tıinema alemi de bir Çinli artistini kay
betmiş bulunuyor. Aslen İsveçli olan 
Varner Olan.el, Çarli Çan ismi ile Çinli rol 
)erinde meşhur olmuştu .... 

Bir İska.ndinavyalının Çinli ro)J oy· 
naması. misali bu kadar canlı olmasa, ha 
klkatcn inanılmıyacak bir §cydir. 

Varner Oland on üç yaşında iken, ba
bası ile beraber, İsveçten Amerikaya gi
diyor. Varnerin babası ora.da, Konnekti-
1ı:atda çiftlik alıyor ve orada yerleşiyor. 
Vamer de tahsilini Boston üniversitesin 
de bitiriyor. 

Varncrin sinema artisti olmak aklın 
da bile yoktur. Hele Çinli r<'lü alarak is

mini Çarli Çan yapmak bayalin'den bile 

geçmez. Fakat, bir arkadaş şakası onu bu 
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~kibete sürüklemiştir. 

Bakın bu iş nasıl oluyor : 
Varner Olandın arkad; - ' 

onun Çinliye çok benzediğu. 
Varnerin bu arkadaşı bir ıgazet 

- Dur, şu çocuğa bir şaka 
diyor ve bu İsveçli gencin .re 
Çin generali diye gazeteye 

Varner kendi resmini g 

rı.clan biri 
fediyor. 
idir ve .: 
apayıml 

mini bir 

rünce itiraz ediyor. Bunun üzerine na· 
dise b:iyüyor: herkes Çinliye ~nziyen 
bu İsveçliye şa~ıp kahyor. Kısa zaman 
zarfında Varnerin ismi but:.." Aınerika

da duyuluyor. 

Amerikan sinemaı.:ılarırıın istediği 

şey de, esasen, şöhreti böyle ~ J.np bir ma 
cera ile başlıyan bir adamdır l1 eie Çin
liye benziyen bir artist, onlarm .ırayıp da 

bulamıyacakları bir şeydir. 'Ç 
Derhal Varner Olan.de mektuplar yağ 

mağa başlıyor. Bütün sinema şirketleri 

genci, eo yüksek şeraitle k~ndilcrine ça
ğırıyorlar. Bu suretle, artist olmak niye
tini hiç beslemiyen Varner, kendisine 
teklif edilen şeraitin vaadları karşısında, 

razi oluyor. 
Esasen Varner, sanat alemine yaban

cı bir kimse değildir. Onun sanata isti· 
dadı kadar hevesi de vardır. Henüz mek
tebde iken bir tiyatroda (Bebeğin evi) 

ismindeki piyeste rol almıştı. 
Varnerin rol aldığı ilk film (Çin ge

celeri) dir. Bu, büyı~k bir macera fümi
dir. Varnerin buradaki rolü de oldukça 
ehemmiyetsizdir. Fakat, filmde kendisini 
derhal göze çarptırmış ve istidadını gös· 

termiştir. :-: 
Bundan sonra, Vamerin Çinli ~ahsi-

yeti daha fazla inkişaf edecek bir zemin 
buluyor: Kahramanı Çarli Çan isminde 
bir polis hafiyesi olan bir film sırası tut 
turuyorlar. Varner Oland bilhassa bu i· 
simle m«>şhur oluyor ve Çarli Çaoın şah 
siyetinde on beş, yirmi film çeviriyor. 

Çarli Çan son defa yine bir film çevi· 

'·~ 
Alman yıldızı 

Lili Dagverin ar
tık epey yaşlandı
ğına şüphe yok, bu 
nunla hernber yıl
dızın n:hun.Ga mu 
hafaza ettiği .genç
lik ateşi onu hala 
bir çok Avrupa 
mem lcket lcrinde 
birinci sınıf aşk ar. 
tisti olarak ayakta 
tutmaktadır. Ni
te'dm yan taraf!a 

gördı.iğüni.:ız resim 
yeni çcvirdigi bir 
filmden bir sahne
dir ki Lili Dağ

ver yine lıir aşk da 
ki!tasını t~msil c.t 

mektedir. Diğer 

küçük resim Al
manya.da günün et". 
çok se\'ilen yıldız
larından birine aid 
dir. 

rirken Uzerine birdenbire büyük bir sı

nir buhranı geliyor ve bu hastalık hakiki 
bir <klilik halini alıyor. Bundan sonra o 

film yarı kalıyor ve Çarli Çan bir daha 

stüdyoya dönmüyor. 
Aylarca Kaliforniyadaki bir hastaha

nede tedavi edilen Varner Oland bundan 
dört ay kadar evvel biraz iyilC§ıuiş ve ls 
veçe gelmişti. Fakat, istokholmde baş· 

ka bir hastalığa tekrar tut'llJuyor, 45 se
nedenberi uzak bulunduğu memleketin
de hayata gözlerini kapayor. 

Bolivud, şimdi bir (Çinli) artistinden 
mahrum kalmıştır. Fakat. onun yerine 
hakiki bir Çinlinin ·t;eçecei:i söyknivor. 

Bu, Çarli Çanın filmlerindt- o~lu r.c.Jünü 

oynıyan Çinli Key Lukc<lir. 

• 

Bu ~simde görülen çocuıc, gUnun uı.. 

:rinde konacağı miras hcsaL katılarak, 

bugünden yeryüzür.ün en zengin sayılan 
çocuğudur. Ismi, Lensdir. Vulvört tıca. 
.rethaneler i muessisi Amerikaiı milyone. 
rin torunu Barbara Huttonun oğludur. 
100 milyon :folardan fazla servete sahip 
olan milyonerin, şimdi 25 yaşında oldu_ 
ğu söylenen torunu Barbara llutton, hir 
müddet evvel Astor milyonlarının vansi 
Luiz Astor van Aleni boşayan Knf.kas • 
yalı Prens Mdıvani kardeşlerden Alek • 
sis Mdivani ile evlenmiş, sonra ~a on • 
dan boşanarak Kont Havgvits Refent • 
)ovun karısı olmuştur. Bu milyoner to • 

Yeryüzünün 
e,n zengı:n 

v 1 1 ? çocugu .... 

oğlu Lensi kaçırmak istediğini -ve kcn.. 
disini de ölümle tehdit ettiğini ikri sü
rüyordu. Londra hakimı huzurundaki 
muhakemede, Kontes, davasından va?_ 
geçmiş ve her iki tarafın vekilleri, mü • 
ekkillerinin aralarında sulh olacnklarını 
anlatmışlardı. Barbara ile başka dol.1r 
Prenseslerinin en hususiyetlı ve en en • 
tercsan maceralarını, yeryüzünün tanın.. 

mış gav:tecilerinden Ccn Rol ; onlarla 
yakıncian tan:şarak "Y t~ryiiz.ünün en 
zengin kızlan., isimli bir sni halin j 
yazmıştır. "Kurun., da tefri~ası yen~ 

başladı. Bugiin, gazetede hlıtasasını o
kuyup takibe b:ış1ıyabilirsini1 I'! 

ruııu kadın, geçende kocası Kontu ingil. 
tere toprağına ayak basar basmaz tevkil 
ettirmişti. Kocasının, resimde görülen 

Hava değiştirmeleri 
Nasıl ve ne suret,ıe istifade 

eaebiliriz ? .. 
Bir iklim çevresinde bulunan 

n.~;n tı.:.ıi yerlerin değişikliklednı 
• .::n yazımızıda biraz anlatmı~-

1 I•. Şimdi de hava değiştirmele. 
lc:rden ve hava değiştirmeleri11. 

ı<lo1 nasıl ve ne suretle istifade 
e ,cceğimiz hakkında konuşa • 
4:a ı~ız: 

He;>imiz biliriz ki sıcak su 
hamamlanooa fazla kalamayız. 

l:s.ınun sebebi pek çabuk anlaşı. 
la bilir: Hamamın höcresinde faz 
la sıcağın tesirile su buharının 
fazla tekasüfü ve havanın tecdit 
ec.iı lememesi neticesidir. 

İıjte hava hakkında da ayni 

şel.ilde diişünebiliriz: 
Havanın, rutubetin, yani ha • 

"·aJaki su buharının artmasın:n 

veya ha\•anın yubusetinin yani 
fazla kurumasının insanlar üze • 
.rın1~ pek büyük ve miihim tesır 

leri vardır. 
Hamam mukayesesile bunu 

pek ata anlıyabiliriz. Binaena. 
leyh havasının tazelenmesi pek 
az ol<:n rutubetli bir yerdeki ha. 
vanın fazla ısınması ne l'<ldar 
fena bir tesir yapacağı aşikar. 

dır. Şu halde önce bulunulan 
bir yerin rutubeti, havasının sık 
aık değişip değişmediğini yani 
bava cereyanlarından istifade ~
dip etmediği, etrafında batakhk 
bulunup bulunmadığım tetkik 
etmelidir. Genel olarak mütehas.. 
tıs ve müelliflerin tetkike ve 
havanın taşıdığı su bulıarına gö. 
re yUzde 55 derece pek kuru, yüz 
"de 7 5 ile 55 arası orta kuru, 
yüzde 75 ile 90 arası orta rutu. 
betli , yüzde 90 cL:ı pelc rutubet 
li olarak kabul edilmiştir. 

Bu genel mütaleadır. Bunu 
lıava cereyanları değiştirir. Ha. 
•a cerey~nlaı ını da rüzgarlar 
temin eder. Böyle su buharı faz 
la ve ısınmış havalı bir yerde 
rüzgarlarla hava cereyanı temin 
edilirse soğuk iklimlerden gelen 

soğuk havalar hayat verir. Çok 
sıcak ve tahammülsüz bir hava. 
da ıı'açların kımıldanma91 ve se 
rin bir havanın yüzümüze çarp. 
masıl'}ın ne kadar tatlı olduğunu 
hepimiz biliriz. 

Demek ki evvela oturduğumuz 
yerin rutubetini, hava cere. 
yanlarının olup olmadığını dü -
şün:nemiz lazımgelir. 

Bunıdan sonra hava tazyikini 
düşünmelidir: Bunun için şöyle 
bir nisbet tutulmuştur: Deniz 
havası ve dağ havası 1 Deniz se. 
viyesinden yükseldikçe tazyık 

azahr. Hava boşluğu güneşin 

havasını tamamile massedemez. 
Onun i!tindir ki yüksek yerlerin 
havası soğuk ve serin olur. 

Hele dağlar pek soğuk olur. 
Dağlarda· yağmur daha fazla 
yağar. Yazın o\·alarda yağmur 

yağdığı .zaman, dağlarda kar bi. 
le yağar. Şu halde iklimleri nor. 
mal olarak ikiye ayırabiliriz: 

Deniz iklimi, dağ iklimi. 
iklimi böyle havasının güzelli 

ği ve. fena1ığı itibarile tetkik 

- A:ne dün iki fıncanla bir 
tnbnk kırd.n... Bugün bir tabak 
daha! Bakalım yarın ne kıra.. 
cnksın! 

- Merak etmeyin, bayan! Ya 
rın benim izin günüm. .. 

ettiğimiz gibi, bir de terkibinde 
bulunan hangi havalardan isti • 
fade ettiğimizi düşünmemiz la . 
zımdır. Bundan önce havadan 
nasıl ve hangi uzvumuzla istifa. 
de ettiğimizi düşünürsek iş mey 
rtana çıkar. Akciğerlerimizle: 

Biyclojık malfımatr olmıyan • 
lar Akciğerlerle karaciğeri ka. 
rıştırıy-Jrlar. Akciğerlerimizle 

karaciğerimiz bir koyunun ıık • 
ciğerlerile karaciğerinin b:.-nze • 
rinden başka birşey değildir. 

Bir koyunun akciğerlerile ka. 
raciğeri_ üzer!nde işlemek bu ma 
lfımatı vermcğe kafidir. Tabii 
bunun üzerinde durup da uzun 
boylu malümat vermeğe imkan 
yoktur. Yalnız akciğerlerimizin 

' vazifesini düşiinmek zaruretin -
deyiz. 

Dünyada yaşıyan her canlının 
havasız yaşıyamıyacağını hepi • 
miz biliriz. işi bu yoldan <l'!rin
leştirirsek bütün canlıların fi:r. • 
yolojik olarak üç şekilde nefrs 
aldtğınr anlarız. Balıklar galse. 
melerile, böcekler nefes b-;rn. 

- Ne kadar güzelsiniz bayan! 
- Bunu •.ana yüzlerce kiti 

söyledi. ~ 

- Onlara aldırıt etmeyin, bil 
mcz misiniz ki erkekler yalancı
dır ... 

larıle, en yüksek vt· mlıtekamil 

tabakayı teşkil eden insanların 

da ciğerlerilc nef.ce aılarak hava • 
dan istifade ettı1ı:krini röriirüz. 

Vücudumuzun deri örgüsün • 
deki göz!e görülemiycn ( mesa. 
mat) yani u!ac:k deli.k!erle de 
havadaq istifadt· tttiğimizi ila . 
ve etmemiz lazımd·r. Onun için 
bu ufacık deliklerin de kirler1e 
kapanma-nasını :emin etmeli -
dir. 

Ciğerlerimizde bu işi yapmak 
için (200) metre murabbaı nis. 
betind! bir saha vardır. Bunun 
(150) metre murabbaı daimi 
şekilde kanla doludur. Her ;\n 
hava ile temastadır. 

Gelecek hafta bu bahse de. 
vam edeceğiz. 

Dr. Necr-.. dtin Atasagun 

C 3n1m hoca 
( Ostan;f' j füıcilcle) 

Bir gün onun istediği şeyi 

paoişah Mahmurda söylediler. 
Mahmut küplere bindi ve: 

- Derhal nefy -edin. 
Emrini verdi. 
Canım Hoca, \iaiı.it geçirilme~ 

den bir gemiye bindirildi. 
Kurnaz amiral, i~i çalıuk an

ladı, gemi .lstanbuldan demir a. 
l :r almaz ıdüşiinme~e başladı. 
Belki de 'kendi!.ini denize ata~ 

caklardı. 

Gemi Sarayburnunu tlola~ıycır 

du. Hoca, padişahın saJ"ay önün_ 
ae dolaştığını görünce geminin 
kenarına yanaştı. illi dini ağzın& 
götürdü ve sednin bütün ktv , 
vetile hayk1r~ı: 

- Padişahım beni affet.. 
- Padişahım heni affet .. 

Padişah Canım Hocarun sesini 
duydu, ona ac•dı " ·e Gıiride cö
türülmesini emretti. 
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Unıur11i harpt e 
casusları deniz altının iftgiliz 

sırrını nasıl öğrendiler 
:A.tm.nlar r bUl b~ pıt tahtel 

Wılr hatbl llln etmitJeı'c1i. Bill merba· 
met blgilia, ı....Ueri batmhyor. ukll
,at cloftain_m.~ biaw.yainde yapı.. 

•' .... 
.,or ve bmıcıan tncDtere devleti. çok bl 
yek zararlar g&rilyor&ı. A1manlum 
lııp ettikleri yeni üstem tahtelbabir 
lerin mahiyetini 8ğrenmek ve on bıp 
san '" tedblrler almak bb eaiyorcla.. 

~ya dahilinde faallyette olan tn
gills cuuatan bu tabtelbahlrlerin inp 
olunduiu tezglhlara yaldapmıyor. 
Demir kasalar içinde muhafaza. edllea 
tahtelbahir p1ia1armı bir tGrltı elde .. 
demiyorlardı. .. 

Bu yo~· ~ bç tngilis casusu feda 
imdiil tajd, ~.teyakldz AJmınlardan 

1ıb' teY ko~mıyordu. :lngDis erki 
mbublyeıı" entelijeİıa eervİsi Sıkqtızı. 
dıkça sıkqW!fO~· sarfedilen milyon
larla 1iraı;.f 'boıa gidiyordu. 

' ·-
Açıtc denisJerde · raatıadddan her ge

miyi ihtarda · bulunmadan torpilleyen 
:f.lmanı.r, her gtin oa binlerce ton tGc 
car ve naldiye gemdi batırıyor. lngUis 
4lonanmuı mldiye . işlerile uğrqırken. 
uıl vazifesia.den. ualdapyordu. 

İngilizler f.iprmıftI, umumi efkk 
.nhirleniyor,.harbin Almanya lehine bl 
teceğine dair lcanaatler kuvvetleniyor. 
mı. Tahtelbabre tahtelbahir ile muka· . 
bele etmek ~cb. Almanlarm inp 
.ettikleri miikemmel ve modem tabtel
hahirlerin aynını meydana getirmek 
't'O düpnaNI diifmanuı aiJibJ ile ~p 
'fel'lllek icap ediyordu. Hol, bu müıldll 
ite bir~~ ve bu çareyi bulmak
ta Pdlmıedi. .. 
- Gemi iıııqr.ç.t~ ve açık denizlerdeki 

• ~ JDiltebassm olan Mil 
lerl, Kent . ..,ıpıler;inde İngilizlerin ba· 
tlrdıfı bir d~tı .gemisinin denizin 
dibindeki JeJiııi tedkilre memur etti. 

1915 · ydı· 1dııayetlnde Miller batsrı
Jm taıhtelbdlriıi içine pdL Tahtel
bahrln bll~tım. sistemini, mo 
CleJbd.· ~ hangi pUn Gzeri
- yapdc!ıltfD gizden geçirdi. Günler-

ce uinftı ft taht.clbahr Uslerinde Al
malarm ineellldcıini öfrenemiycn ca 
nsJarm yapemMıpm .yaptı. 'Killer de
.... dibiade-ban ahp .eren bol'uJarı. 
da kUçUk· Wr·yaalqhk Yapmf ~ 
IU)'1ID yl1ilıie p.maz, aıtirdil. 

BilyUk. d~~!flii ... diblncle s6nlenıe 
alnfmaJı: ~ .. ba1ıasma olu,wdu. 
ıtngfllz arhblpnn açtıfı bir dellkten 
t*e11-bmİ ·~~~giren Miller dahUI 
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taksimatı .akik ettlktea IODn sabit-
lerln balmulup oc1acıp clrmlttl. B.a t · 
odacıkta 19:Di yapılan ft J&Pllacü Al- ~ 
man ta1m1bahlr1erln p1lnlanm bal- ., 
da. tJd ..,_ w erkAmbarbiye De tah 
tehhlr aramda ,.apdlm muhabere n 
sala. ils1l tlfre .... 4en1s tifrelerl ele 

IQIWl11 ... pçmlfd. llil1erln bu 11111 

ftffakl,-dD4ea ..... Lıpis1er lmnd 
bir ...... ~ ..... tqlıdtl.tı meydana 
ptlnUler. Buaut denb wsaiti ile Mu. 
1edu sa,etine verilen c1altıçlar biltiln . 
açık aemitedn cliblnt taramap bqla
&lar. Alman tahten.bd babnJan bn. 
ten aabmer arandı. Diler taraftan Hol · 
da faaliyetini aıhılDl•tı-

Denizlerill ilserinden denizlerin .dl• 
bine. ebedi uykuya dalmak Gsere c&l 
derilen Alman tahtelbahirlerl llWerin 
mah oluyordu. Bir· tahtelbahr batml
&p saman Killer ba lqin bqma da
hal kopyordu. Batan tahten.hrln ıçı. 

De girebilmek için bur kese cflMmlt. 
n diler patlayıcı maddeler kuD•nnw• 
icap ediyordu. Killer sak teblhli va-

siyetlere giriyordu. amma, ber defasm. 
da ıuyun yfbıQne çıkarken dBpnıım ... 
ld yeni gizli lifreler. plinlan da bera
ber ıetiriyordu. 

1918 aeııeai tqrinievvel nihayetine 
kadar batmlan 60 Alman tahtelbalınn
dan hemen hepsinin içine J[iler prip 
çılanqtı. Alman bqkumandanbfı gb-

H tlfrelerl her c6a cleiiftirdiil halde 
Holün idare ettiği pli hıclJis İstihbll 
ratı 'bunlardan haberdar oluyordu. Çok 
kere. Lıcms ~baratma 24 autte 
~rilen haberlerin -.ym iki bini 

Wu,orclu. tngllWerln lddiauna ~ 
DoceTdeld deniz harbinden bir gUll ~ 
yel A1manlarm hDcum pllnm•, kuvvWa 

1erimn ne kadar olclutmm tncilis .-. 
nllılt billyor6a. Bu muvaffüiyet dtl 
ancak gizli iatihbuatı idare -- Hal 
ft KiKUer •yesiıu\e leli. 

Umuml barb yıllannda gizU istihbarat 
itleri konatulurkeıı istihbarat tePUU 
1annın yaptıfı ikl bi1yük yanbt ileri • 
rtıtar. Bunlardan birincisi tudm: 

:Muazzam İngiliz· Fransız Akdenis do. 
unmuma kumanda eden amiral R~ 
berk Çanakkale ve Boğulan bonılJu.-. 

mman ederek tıtanbulu .zabtetmek ~ 
Karadeniz yolunu açmak emrini altmf' 
tL 

Kraliçe EU•abct dretnotu biltUn htlJ, 
betile Boğu önUnde arsı endam etmlt-ı 
tL Doğulara hücum bl.iyUk bir donu 
ım tarafmdan yapılıyordu. Tllı1c orcı... 
lan m8tJıit surette mu1ruemet ediyoro 
da. 

tngilizter calibiyetten emin ~rllnl 
J'Ofdıu. Fakat, İngilizlerin TGrkiyedeld 
istihbarat tebekeeinln yanht maKimaU 

.. w Tilrk ordularmm teei mukavemeti 

J 
!ngilizleri mağlOp bir halde geri çekil 
meğe mecbur etmi§tir. 

.J lngilizler, Türklerin bu derece can
f liparane karp koyacağım bilaeydi Ba
ti iulara htkum etmiyecek ve dretnot-: 

Jula bir çolc gemi ft inunm siyama 
meydan verilmiyecekti. Bu mağlGbiyet 
TUrklerin zayıf olduğu hlJrlnnda yan-

bt malilmat veren entelijens ıtervisindl 
Beynelmilel istihbarat ıebekelerinln 

ikinci büyük bir yanhp da Fnmaa-Al-

manya cephesinde olmuıtur. 1917 sene. 
ilinde Fran .. da bUy\fk bir yeis hflküm 
drmeğe baılamtttı. Bitip tükcnmiyen. 
lıarblerden yese düten FraJlaq ordu 

ve milletinin Jrilnei muıcft,ai ~ 1 

aqtı. Bir yıl enel (Vad6n) kaleainl 
midafaa edenlerin cesareti limidaizli. 
le miinkalip olmufttl. Bazı alaylar i .. 

yan bayrağım kaldınnıftr. :Nyle bir 
,ende FramızJua hücum eden .Alman
lar cephenin bir lcısmmda Hçtıt bir 
topçu kıtuınm mevzilerini mOdafaa 

etmeğe çalqtığnu bilmit ve Alman ~ 
B fatihbaratı hakiki vaziyetin ne oldu
'funu vaktile 3frenip Alman erklıııhar

Wyeaine bildirmit olsaydı, sayıf ve de
ftmh bir hücum sayesinde bltUn Fraa 

.u ordusu bozulacak ve barbln netice 
8i belki re Almanya Jehina olacaktL 

~ ·.ıwA;,i J\q Ul!pt'r.>'8Anue1nıt 

eotrafy.acılar bugUn dtın7ada 7am• 
pm olarak 7alnız Orta .Avuat-ral1a
ııın sık ormanları ar.ısında yqa7an 
)>ir kavlm kaldığını lddla ederler. Fa. 
kat .A.metlkanm yerlileri arasında da 
hen\is 7amyamlıklar1111 muhafaza• 
,O.en kabileler vardır. 

.Yamyamların arasında bulunarak 
:onların hayatlarını tetkik etmek pa· 
hasına kendi hayatlarını tehlikeye 
koyan seyyahlar yok değlldir. Bun
lardan biri Amerikan yerlisi :yam· 
;yamlar hakkmda çok dikkate şa7aa 
'eyler anlatmaktadır. 
: Bu seyyah, bir kaflle lle beraber 
gitmiş ve gerek arkada.olarının, ge
rek kendisinin başına türUl maceralar 
gelmiştir~ Bilhassa içlerindeki bir 
kadını 7am7amlara kurban vermele
ri. maceralarının en acıklı tarafını 

teşkil etmektedir. 
Bu meraklı macerayı seyyah şöyle 

anlatıyor: 

Yamyamlar arasında seyahate çık· 
mak hiç birimizin aklında 7oktu. Fa
kat, dört beş arkadaş blr yerde otur
muş, çok heyecanlı blr ae:rahat 7ap
mayı dllşUnüyorduk. 

lçlmiZcıen biri: 
- Vahol . Jıayvanların bulunduğu 

ormanlar~ gidelim, dedi. 
: Buna heme~ heplmls itiraz ettik. 
Yahşi .h!Lyvanlar arasında dolaşmak 
Takla çqk t'9Mt.~ell ve meraklı blr ma· 
eera olacak.ıi:-. . Fakat, bu o kadar ya
pılmış ve. , ,qJ~~ılmış bir ıeydl ki, se-
7ahatten döndükten sonra ATrupaya 
yeni bir IJ87 geUrmlt. :reni bir ıey Gt· 
retmiş olmıyacaktdt. O saman lçlmis. 
deki kadın arkadaş: 

- Yam7amtü aruma gitse~ nasıl 
olur? dedi. · 

· Hepimiz bu fikri alkıtladrk: 
. - ıir&.,.oı · dedik. Ne 171 dUştındtlD! 
J'a1ı:at yamyamlar nerede var? 
• Arkad&;la.rdaıi biri: 
' - Avustr~iia onların en son mem
JeJı:etlerl, · fJed[' Ora:ra gidelim. 

Fakat, tÇfmiZcıekilerden biri bu m• 
aelede daha ·fazla maltmat 11ahlbl ı-
mlt: . 

- Amerika yerlJJerlnln bir kısmı 
~ardır · ki. yamyamdır. dedi. Bunlar 
Wtın7ada ıieslf tOkenmekte olan yam· 
J.am kabilelerinden blrlal teşkil eder, 

Yamvam1ar b\r 
kadını yediler 

Son yam)am nesllnl 
tetkike giden seyyah
lardan biri anlatıyor: 

''Biz nehirden öbür tarafa yil7.erek 
geçmiı. kadın arkadaıımıs arkada kal. 
.mqtı ... ., 

~ Oraya gldellm. 
Amerlkaya gitmek Avustralyadan 

hem kolaydı, hem de daha kısa süre
cekti. Karar verdik ve .. gittik ... 

* • • 
Amerikan yerltlerl arasında ar.

dıklarımw pek güçlükle bulduk. A
merikalılar bize hemen bütün kablle
lerin medenileştiğini. artık insan eti 
7emediklerini. gıdalarını bizim gibl 
sebze veya av hayvanı etiyle temin et. 
tiklerini söylüyorlardı. Nihayet. blr 
Amerikan lllml blze. yamyam yeril· 
lerinln nerede bulunacağını tarif et
ti. Birkaç sene evvel bir lllm heyeti
nin başında olarak kendisi de oraya 
gitmiş, fakat aralarına· girmeye cesa
ret edemiyerek civarda tetkikat yap. 

mıştı. 

Biz ona. yamyamların aruına gi
receğimizi söyledik ve gördtlklerlml
zl dönUşte kendisine anlatacafımıu 

vaadettik. 
Fakat, gene yamyamları bulmak 

hayli zor oldu. ÇUnktl, Alimin söyledi· 
ği nuntakaya gittiğimiz zaman, her 
köyde, medenl değilse bile. yarı vahşi 
kimselerle karşılaştık. Bunlar bize 
hayr<.>tle bakıyorlardı, fakat hlç biri 
bizi yemeye kalkmadı. 

Nihayet. bir köyde inglllzce bilen 
ve ifademizi anlayan blrtainl bulduk 
ve onun vasıtaslyle asıl :ramyamla· 
rın nerede yaşadıklarını öğrendik • 
Bizi yamyam kabilesine de bu yerli 
"arkadaşımız" soktu. 

lı,:imlzde gerek bizim, gerek yam
yamların dilinden anlayan birisi oldu· 
~u f<-in ı.orkmayorduk. Fakat bunun
la beraber. gene tehllke vardı. Yam
yamların yalnız beyaz insanlan ye-

c-.iklerlnl kim söylemişti~ Ya h; 
bir olup bizimle beraber. yerliyi Jı 
lerse? .•. Bundan, yerll arkadaşımuıa 
btJe korktuğunu hissediyorduk. 
nız, o, bunu bize belll etmemeye 
hstyordu. ÇUnkU, bizim korkmad 
mızı görerek kendi cesaretalzlt 
itiraftan çekiniyordu. 

Korkusunda haklı olduğunu dah 
soııra öğrendik, ama kaç para edı 
lşişten geçtikten sonra! O zaman:_ 

- Keşkl, dedik, endişeni söyl, 
din de bizi de oraya gitmekten mea.ı 

seydtn ... 
Daşn:ııza gelen felA.ket c;ok fec 

dl: 
Yamyamlar bizi görlince, evveli.. 

üzerimize saldırmak istemişlerdi. Jl'a.. 
kat, yanımızdaki yeril onların dill İle 
bir şeyler söyledi ve yamyamların htl
cumunu durdurdu. Şimdi, araların
da uzu~ bir görüşme başlamıştı. 'du
lundu~umuz vaziyetin vehametlnl au
lnyorduk. Biz, bir dlişman elinde esir 
kalmış insanlar gibiydik. Hayatı

mızı kurtaracak olan da elçimizdi. 
Elçimiz eğer müzakerele ri maba

retle idare ederse kurtulacaktık ... Bu 
slyast müzakerede muva.ffak olamaz-' 
sa topumuz birden yamyamlann ağ
zına yem olacaktık . 

Korktuğumuz başımıza geldi: 
Yamyamların reisi olan iri 1an bir 

adam vardı ... Elçimizin" söyledikle
rini uzun uzun dinledikten sonra b&• 
t;ını salladı. Bunun bir red cevabı Ol· 
duğunu anlamıştık. Yerli arkadaş 

ne teklif etmişti de yamyam reisi red 
dedlyordu? 

Bunu anlamaya vakit kalmadı. 

Yamyamlar. reislerinin bir emri ·be
rine, etrafımızı sardılar. Artık, Umlt 
kalmamıştı: Yamyamların eline dü.t
milştUk, bizi çiyçly - veyahut pişire
rek - yiyeceklerdi ... 

Fakat, bu sırada yerli arkada, y 
nımıza geldi : 

- Merak etmeyin, dedi, ben sbl 
kurtaracağım ... 

Düşündüğü plln mükemmeldi: 
Civarda bir nehir vardı. Yamyam

lnr yüzme bilmezlermiş. Biz bu nehir
den yüzerek karşı tarafa geçenek. 
kurtulacaktık . 

Yolumuz. nehrin kenarından seol • 
(Devamı 15 tnci IOJl'fada) 
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J)&ns\yonlardan blr\n\n önlinde bir• 
denbire durdu. Artık pek o kadar 
gene olmayan, fakat pek çevik ve ca• 
ıtbell \"e sacları kırmızıya çalar sarı· 
tın bir kadın, şoför yerinden indi, o. 
tomobllin ıccrislnden meşin bir caııta 
aldı, kapıyi kaıladı; bir sıcrayışta eve 

ctrdi. 
tık katta UstUsto UC kere bir kapı· 

nm ziline bastı. Yakışıklı, şık mı şık 
bir delikanlı, kapıyı hcmcnC'eclk ac;· 

tı. 

- Nihayet goleblldln, Vera! 
lçerlye gireni bu sözle karşılayan 

delikanlı, devamla: 
- Salıırsızhktnn, dedi, çatlıyordum 

bandeyse! 

Kadın, ona Upmcsl için elini uzattı : 

- Kızma Ji'rodl ! dedi; neyapayım, 
kt daha erken mUmkUn olmadı. Rl· 
lirsin; ihtiyatlı dananmak zorunda· 

' 71m! · 
- Hepsini getirdin mi? 
- Evet, ....... işte! 
Kadın, cantnyı masanın Uzerine 

koydu: 

~~· 

Kadın, gözleri delikanlının gözle • 
rinde, temin etti: 

- Den, sana her şeyimi feda etmek 
kararındayım: yuvamı, iffetimi, ser 

vctlmi! 
- Bana. itimadın yok mu senin? 
- DHAkls! Eğer emniyetim olma· 

saydı, elmaslarımı getirir miydim? 
Delikanlının bakışları, canta istika.

metinde dolaştı ve teminat yollu, ba· 

raretlc: 
- Bunlardan, dedi ,ancak pc.k muz

tar kalırsak istifadeye başvuracağız! 
Elimiz boş yola çıl.:wıyalıuı, diye gö
türeceglL. Hole bir hududu geçelim 
de, ben ııarn bulurum. 1nan baua; 
Jl.iyo, buradan bambaşka bir yeı·dir. 
Söyllyeceklerıwc dikkatle kulak ver1 

Veraı 
Kadın, onuıı sözlerini kesti: 

- E\'ct, evet, Frcdl; ben. senin son· 
rndan para bulabileceğine kanllm. 
LA.kin, şloıdi gitmeliyim. Çantayı bu· 
rada bırakıyorum! 

Delikanlı, buna ehemmiyet yermez 

blr hareketle: 
- Nnsıl istersen, dedi, öyle olsun! 

- Kendisine, elmaslarını kuyum-

Kocal 1ı kadın, e1m .asları ve •• 
delikanlı !? .. sevdiğ i 

- Ve saat tam yedide buraya gell. 
cuya götUrUp do temlzleteceğimi söy. 
leyince, kasayı kendi eliyle açtı! 

Fredl, se' inçle, ellerini uğuşturdu: 
-FovkalCıde! Fakat şimdi çabuk ba 

na yardım et do, eşyayı toplıyayım. 

Yaktimlz pek dar! 
Vera, kımıldnmndı bile ve delikan• 

lı, hayretle sordu: 
- Ey, no o öyle, ya? 
Kadın, bir ıuırca mlltercddit ve şa· 

tırmış bnldCI, söze başladı: 
- Bent dinle, Frodi! Öğlen treniyle 

bareket edemeyiz: çUnkU .. 
Delikanlı, sertleşerek: 

- ÇUnkUI? dedi; çUnkU ne? Böyle 
kar~rlaştırmıştık! 

- Buna rağmen. mUmkUn değil! 
Programımızı değiştirmemiz lA.zım ! 

DeUkanlmın çehresi, bariz bir lğbi· 
rarla· kasılmıştı: 

- Böyle son dakikada mı? 
Kadm, ona sebebini anlattı: 
- Bana bak, Fredi ! Eğer yemekto 

or ada butunınnzsnm, pek tablt olarak, 
kuyumc~ya telefon edip benim hAlA 
orada olup olmadığımı araştıracak. 
Kuyum'cu, hakikati, yanı benim oraya 
ille; uğramadığ•mı btldlrecok..... ve 
ondan ötesini, artık hesap et! Ben or
tadan kaybolunca, o derhal bir kaza. 
71 yahut da daha renasırıı aklına getf· 
rerek, polisi a)'aklandıracak bir adam 
dır. DtiŞUn, ki ben bUtun müt'evherle· 
r lml yanıma alarak ev.den çıktım: ve 
bu vaziyet de, herhangi bir haydudun 
tamahmı uyandırabilir. Değil mi? 

Kadın, onu, cevap ister bakışlarla 
gözden geçlrdl._Fredl, lAkayt bir ta· 
n rla bakarak, omuz kaldırdı ve ka· 
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.---Yazan. · 
YeUI Alman hıkayecileıiııdeıı 

Frants PavL 
aın, devanı etti: 

- Onun lçln, en iyisi, şimdi tekrar 
eve gitmemdir. öyle yaparsam, beni 
yemekte karşısında görUr ve şüplıele
nemez. Akşama o klübüne gider, an
cak gece gec \•akit döner. Artık o 
saatte benim kaçışımı keşfederse de, 
bu, bizim için mUsa\•ci olabilir. Akşam 
ekspresi saat 2 do kalkıyor; bizi Uc 
saat zarfında hududun öte yanına u· 
çurur. Orada, trenden indlrllfp yaka
lanmak tehlikesine maruz kalmayız. 
Sen de, bu tarzda hareketle daha e· 
mln vaziyette bulunacağımızı tasdik 
etmez misin? 

- Hiç şüphesiz! Benim bu bic ak· 
hına gelmemişti doğrusu; sen, benden 
çok daha akıllısın! 

Kadın, dudak bükerek, gülUmscdl: 
- Buna şaşıyor musun? Den, ayni 

zamanda senden daha yaşlıyım da! 
Delikanlı, bu ciheti mUhimsemcz

llkle: 
- Yok canım, dedi, birkaç seneden 

ibaret bir fark! 
- Dana bak! Sen benim yavrucu

ğum, sen .. beni dalma seveceksin, de· 
ğil mi? Dalma?! 

Kndın, ansızın Uzüntüye kapılarak, 
bu sözlerle delikanlının göğsüne so
kuldu. 

- Ya Rabbi! Bunu ne diye tekrar 
soruyorsun, cicim? PekAIA bilirsin; 

rhn. Bu arada sen rahat rahat eşyanı 
toplıyabillrsin ve bu suretle trenin 
hareket zamanına kadar bir saat vak
timiz bulunur. O halde .. gene görüş· 

mek Uzcre! 
- Gene görüşmek üzere! 

Kadın, kapınnı eşiğinde tekrar ar
kasına dönerek. seslendi: 

Az kaldı unutacaktım; snnn tren 
biletleri için de para verecektim ı 

Delikanlı itiraz etti: 
- Hemen ,·ermene ne hacet, canı· 

mm içi! Akşama kadar vakit var da· 

ha! 
Vera, onun avucuna bir banknot 

sıkıştırdı: 
- Al, al! Her ihtımaJe karşı, Fre· 

dl! 

Öğlen treninin hareketinden iki 
dakika en·el, yakışıklı, şıkını şık bir 
clollkanlı. gişeye saldırdı: 

- Monte Karloya bir bilet kesiniz! 
Elinde meşinden kllçUk bir c;anta, 

perondan koşa koşa geçerek, en ya· 
km vagona atladı . 

Lokomotif, 'işlemeğe başlamıştı bl· 
Jc; katar, yavaş yavaş tekerl~klert 
dönerek, ağır ağır gardan sıyrıldı, u
zaklaştı. 

Bir köşeyi siper almış olan bir 1<.a· 
dm, gölgelikten çıkıp, acı acı gUlUm

seyerek, mırıldandı: 
- Demek tahmin ettiğim gibiymiş! 

Elmasları alıp kaçmakmtş maksadı; 
beni kaçırmak değil! . 

~adın, doğruldu .Atzınm uc_unda, ,,, 
(&mu 15 inci şayıfadtı) 

~tT 6C}' J\.men'u.dan, buaa 
ela tngiltere ·ve Fransa dan gelir, 
Fa'kat bugün Alman ıinema t.. 
leminden de meraklı bir ba~.r 
~eriliyor: 

Alman sinemacılığının kadın 
Führeri Leni Rif enştalin yıl dm .. 
nı söDdürecek yeni bir sinema 
artisti yetişmiş, Lida Bar.eve iı. 
mind~ki bu artist bir Çektir ve 
f(>hretini Hitlerin sayesinde ka
unmıştır. 

Malftmdur ki, Hitlerin hima. 
yesi ve sevgisi ile Reni Rifenıı
tal az zamanda Alman sinemacı. 
bğında büyük bir mevki işgal et.. 
miştir. Bugün, Alman film aa.. 
nayiinde d'! o en başta gelmekte 
ve bütün milli filmleri o çevir. 
mektedir. 

Yeni vailen habere göre, Le.. 
ni Rifenştalin bu mevkiini şinı. 
di Çekoslovakyalı yıldız alacak.. 

tır. 
Lida Barovanın asıl ismi Bob.. 

kovadır ve bugUn 25 yaşındadır. 
Pragda doğan Lida, bir mahke .. 
me reisinin k1z1dır. Tahsilini 
Prag konservatuvarında bitir
miş ve Çek sinemasında rol ala. 
rak meşhur Çekoslovakyalı ko • 
mik Blasta Burian'ile beraber 
llk ifilmini çevinniştir. 

"Lilicik,, ismindeki bu filmdıe 
büyük bir muvaffakıyet kaza. 
nan Lida, Alman sinemacıları. 
n"ın gözüne çarpmış ve kendi!ii. 
ni Berline çağırmışlardır. Berlitı 
oe Ufa stüdyosu tarafından hiz
mete alınan Lida Barova üç se .. 

nedenberi cndadır. 
Lidanın çal:ştığı sinema mü. 

essesesinin mUdürü Mareşal Gö. 
ringin kardeşidir. Artist, onun 
"asıtasile Alman propaganda 
nazırı Göbbclse takdim ediliyor. 
Propaganda nazın Lidanın Al -
man sineması için çok iyi bir 
unsur olacağını anlıyor ve ona, 
almancasını ilerl~taıesini tavsiye 
ediyor. 

Bundan sonra, Alman sinema 
lleminde Lida yıldırım ıürati i.. 
le şöhret kazanmaya başlıyor. 
Hatta, Gustav Frölihin kansı 

l YI TANIMIYOR 
- Bana kalırsa la· 
zım ıitin · vaziye
tinizde yapılacak 
bir tek hareket 
-.ar : Karnınızdaki 
çd..:uğun babasına 

bir mektupla mü· 
racaat edip yardı
mını iateyiniz. 

- Nasıl olur? 
- Neden olma-

911l? 
- Kendisile mek 
tuplaıacak kadar 
aramıula ahpa~hk 

yok kil 

uo2ler1 l\am.aşll

ra n yeni bir ylldız 

Gita ~lpardan Uda için botan
dığ1 13yiası çıkıyor. Halbuki, bu 
boşanma bidiıeıiDin Lida ile 

ala'kasr yoktur. Guıtav Frölihin 
Gita Alpardan bc1anmasına as:l 
sebep karısının kendisinden on 

- Doktor, menekıe rengi ıtıklarla banyonun bana faydaaı 
eldueunu aöylüyor ... Halbuki ben, bu ıenci hiç .evmcm. .. 

p.\ \u"&ım. 'u.Tftl. t.~"-cn 
fark etmiyen .artiıt, Gita Alpac 
ihtiyarladıktan ıonra pf detlfl 
hissetmiştir. 

Hitlerin, zeki lr:tl'dınlarla konut 
maktan büyük bir biz duyduğq 
söylenir. Göbbcls tarafından 
kendisine takdim edilen Lida 
Barova il'! ilk konuıtuğu zaaw1t 
Alman devlet reisi bu genç b. 
zın zekasrna hayran oluyor •• 
onu, kendi himayesine alıyor. 

Sinema sahasında Hitlerin dl. 
ğer bir kadına bu kadar büy~ 
ehemmiyet vumeıi de Leni U. 
f enştalin gözden düştüğü tek. 
lindc tefsir ediliyor. 

Kayıp mı aranıyor? Kaybol~ 

kıymetli birşey, bir 'köpek mi 
aranıyor? Hayır, daha mühim: 
Holivuttan yeni bir artist ara.. 
nıyor.. Sinema semasının 500 
yıldızından hiçbiri ~ni çevrile. 
cek olan bu filme muvafık değil
miş, yeni bir yıldız anyorlar. 

Fakat isedikletri, herhangi hi.ı 
ri değildir. Öyle biri Jd, kendi. 
sinde aranan ıartlar tamamil1l 
birbirine ııt gibi görünmekte. 
dir. 

Aranan artist "Altın Çocuk., 
ismindeki bir filmde bu adı ta.. 
şıyan kahramanı temsil edecek. 
Fakat bu öyle bir artisttir. ki, 
onda hem bir boksörün gürU, 
kuvveti vardır, hem de roman. 
tik bir musiki sanatkarının haya. 
le dalmış, mariz hali .. 

Sinema §irketi aradığı artistin 
şeklini, şemailini de şu ~kilde 
ıesbit etmiştir: 

Başı: Tiron Pavel veya Arel 
Flin gibi; 

Gözleri: Tiron Pavel veya Şa. 
r1 Buaye gibi; 

Yanakları ve burnu: Keri 
Grant veya Vayne Morris glbi; 

Çenesi ve ağzı: Robert Tay • 
lor veya Franıot Ton gibi ola .. 
cak ... 

Acaba bulabilecekler mi? Bu.. 
nu bütün sinema meraklıları _be. 
yecanla beldiyor ... -

BiR DOKTOR 
FIKRASI 

- Doktor aid 
çağırttım amma 
doğru&unu isterse.. 
niz doktorların bir 
ıey becerecekleri;. 
ne beni~ pek ak
lım ermez. 

- Onun ehemmi 
yeti yok efendim. 
Baytar tarafından 
muayene edilen bir 
eıck de baytarıa 
ne yapacağını aılla 
maz. Amma JiM 1 
yi olur!.. 
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